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1. invandrares livsåskådningar: långsiktig stabilitet 
eller förändring? 

Teoretisk bakgrund 
H u r  påverkar internationell migration livsåskådningen hos dem som 
flyttar? Förändras livsåskådningen (på kortare eller längre sikt) eller 
kommer den livsåskådning man hade vid utvandringen att i allt vä
sentligt förbli oförändrad under det fortsatta livet i invandringslan
det? 

Som kommer att  utvecklas i det följande, kan frågan om stabilitet el
ler förändring i invandrares livsåskådning antas vara av grundläggan
de betydelse i minst två avseenden: 

1. För etniska relationer i invandringsländerna 

2. För relationer mellan första och andra generationens in
vandrare, och därmed också för  invandrarbarnens situation 
och framtida utveckling. 

Begreppet »livsåskådning« - en definition 

Begreppet »livsåskådning« har definierats som »de teoretiska och 
värderingsmässiga antaganden ( i )  som utgör eller har  avgörande be
tydelse för  en övergripande bild av människan och världen och (2) 
som bildar ett centralt värderingssystem och (3) som ger uttryck å t  en 
grundhållning» (Jeffner, 1988:7). En livsåskådning skulle alltså enligt 
denna definition bestå av tre, med varandra sammanhängande, kom
ponenter: teorier om människan och världen (t.ex. o m  universums 
uppkomst,  om vad som skiljer människan från djuren eller o m  vad 
som händer vid döden), värderingar och normer av grundläggande 
natur (t.ex. om vad som är gott i livet eller vilka grundregler man  
skall följa för at t  leva på  ett riktigt sätt), samt dessutom en mer svår-
definierad komponent,  den grundton eller den livsstämning, som kän
netecknar en persons livsåskådning. Den förstnämnda komponenten 
skulle också kunna ges beteckningen »världsbild»; en människas livs
åskådning skulle då kunna sägas bestå av hennes världsbild och vär



deringar, samt hennes (med världsbilden och värderingarna samman
hängande) grundhållning.' 

Av denna definition följer att livsåskådningar kan, men inte behöver, 
vara religioner, men att religioner däremot alltid är livsåskådningar/ 
Definitionen innebär också att '>alla« människor antas ha en livs
åskådning, eller i varje fall fragment av en sådan. Av definitionen föl
jer dessutom att begreppet »livsåskådningar» innefattar element som 
också kan ingå i begreppet »kultur» (ett begrepp som kan definieras 
på många olika sätt). O m  man till kulturen räknar »de erfarenheter, 
kunskaper och värden som människor delar och som de återskapar 
och förändrar i socialt handlande» (Ehn och Löfgren, 1982:13) eller 
ser kulturen som »det sätt på vilket erfarenhet organiseras» (ibid), är 
det tydligt at t  de båda begreppen delvis överlappar varandra. Kanske 
gäller dock att  man vid analys av livsåskådningar tenderar att lägga 
större tonvikt vid individuella variationer mellan olika personer än 
vad som brukar vara fallet vid kulturanalys. 

Med den ovan angivna definitionen innefattar begreppet »livsåskåd
ning» alltså bl.a. världsbild och värderingar. Begreppet »värderingar» 
används emellertid ofta i en vidare bemärkelse och får då avse alla 
slags värderingar, attityder och övertygelser; i denna användning inne
fattar värderingsbegreppet bl.a. världsbilden (se t.ex. Glenn, 1977, 
1980; Höge och Höge, 1984). I de internationella värderingsstudierna 
(se nedan) undersöks sålunda värderingar i denna vidare mening. Där 
kartläggs t.ex. religiösa föreställningar och där ingår även vissa frågor 
som kan anses belysa grundhållningskomponenten. Med en sådan an
vändning av begreppen, blir termerna »värderingar» och »livsåskåd
ning» i det närmaste synonyma. I föreliggande undersökning, som an
sluter till de internationella värderingsstudierna, används (då inte an-

1. Begreppen »livsåskådning» och »världsbild» har definierats olika av olika 
forskare. För en utförlig diskussion av begreppet »världsbild», se Bråkenhielm, 
199Z. För en distinktion mellan begreppen »världsbild», »världsåskådning» 
och »livsåskådning», se Kurtén, 1995:18-21. 

2. jeffner, 1988, s 9. Detta torde dock endast gälla under förutsättning att be
greppet »religion» definieras substantiellt. För skillnaden mellan »sub
stantiella» respektive »funktionella» religionsdefinitioner, se t.ex. Robertson, 
1970, kapitel 3. För en diskussion av begreppen »världsbild», »livsåskådning» 
och »religion» se även Bråkenhielm, 1992, s 14-20. 



nat  sägs) begreppet »värderingar» i denna vidare mening; detta inne
bär också at t  »värderingar® och »livsåskådningar® i den fortsatta 
framställningen används som utbytbara begrepp. 

En »tyst revolution« - värderingsförändringar i Västeuropa 

Frågan o m  livsåskådningens stabilitet eller förändring i samband med 
migration framstår som särskilt angelägen mot  bakgrund av att  m a n  i 
internationell vetenskaplig debatt under de senaste decennierna disku
terat en hypotes som säger a t t  det i västvärlden skulle pågå en lång
sam men genomgripande förändring i grundläggande värderingar, en 
förändring som av den amerikanske statsvetaren Ronald Inglehart har  
betecknats som en »tyst revolution» (Inglehart, 1977). Till grund för  
denna hypotes, som ursprungligen framförts av Inglehart, ligger två 
antaganden: 

1. Att grundläggande värderingar utvecklas tidigt i livet, under 
uppväxtåren, och därefter förblir tämligen stabila 

2. Att bildandet av dessa grundläggande värderingar på  ett av
görande sätt påverkas av uppväxtvillkoren: om man  växer 
upp i politisk, ekonomisk och social trygghet blir värderin
garna annorlunda än  om uppväxttiden är  otrygg i dessa av
seenden. 

Det materiella välståndet och frånvaron av krig i västvärlden under 
senare decennier har enligt bl.a. Inglehart lett till at t  »postmaterialist
iska» värderingar alltmer kommit att ersätta »materialistiska» bland 
de åldersgrupper som vuxit upp  efter kriget. Detta avspeglas på en rad 
områden, t.ex. i synen på samhälle, politik, arbete och familjeliv. Me
dan för »materialister» sådant som ekonomiskt välstånd, bekämpan
de av inflation och ett starkt försvar framstår som mycket betydelse
fullt, skulle »post-materialisterna» mera lägga tonvikten vid t.ex. in
dividens frihet och medbestämmande, personligt utvecklande arbets
förhållanden, en god miljö etc. Den pågående utvecklingen i Västeu
ropa medför enligt dessa teorier at t  andelen »post-materialister« i be
folkningen blir allt större, allteftersom nya generationer kommer till 
och gamla dör bort. Samtidigt finns emellertid regionala skillnader i 
utvecklingen mellan t.ex. Nordvästeuropa och Sydeuropa, skillnader 



som främst sammanhänger med olikheter i ekonomiskt välstånd un
der den n u  vuxna befolkningens uppväxttid. 

I ett senare arbete (Inglehart, 1990) har Inglehart vidgat perspektivet 
f rån  a t t  avse förändringar i grundläggande värderingar till at t  avse 
kulturell förändring i vidare bemärkelse. Värderingsförändringarna 
ses här som en del i en genomgripande kulturell omvandlingsprocess, 
som berör bl.a. religionens roll i samhället. Enligt Inglehart skulle det 
alltså p4 samhällsnivå i västvärlden pågå genomgripande förändringar 
i fråga o m  värderingar (livsåskådningar), samtidigt som individers 
värderingar, när de väl en gång (i ganska tidig ålder) bildats, skulle 
vara relativt oföränderliga. 

Värderingsförändringarnas innebörd 

O m  dessa teorier är riktiga, borde det få viktiga implikationer för  in
vandringsländerna. För ett land som Sverige, som tidigare tagit emot 
invandrare f rån  exempelvis Sydeuropa, och som sedan länge haf t  en 
betydande flyktinginvandring från länder utanför Europa, skulle man  
i så fall f å  räkna med att samhället genom invandringen skulle bli allt 
mindre enhetligt i fråga om grundläggande värderingar, och att  djup
gående och bestående skillnader skulle komma at t  finnas mellan 
människor uppvuxna i det svenska samhället och grupper f rån  olika 
invandringsländer i fråga om värderingar och världsbild och även i 
fråga o m  den roll som religiösa föreställningar och normer spelar i de 
enskildas liv. Sådana skillnader skulle sannolikt även avspeglas i 
människosyn och moraluppfattning och därmed också i fråga om 
uppfattningar av vad som är socialt eller asocialt beteende. Också 
mellan olika invandrargrupper skulle skillnader i grundläggande vär
deringar vara at t  vänta. Att en utveckling av detta slag skulle ha bety
delse för etniska relationer i samhället kan det väl knappast råda tvi
vel om.  M e n  också mellan första och andra generationens invandrare 
skulle man  få räkna med grundläggande värderingsskillnader, efter
som invandrarbarn, som växer upp i det svenska samhället kan för
väntas få andra värderingar än föräldragenerationen, som kanske 
vuxit upp  under ekonomiskt otrygga villkor och i vissa fall under 
krigsförhållanden. En sådan skillnad i grundläggande värderingar 



mellan första och andra generationens invandrare skulle naturligtvis 
påverka invandrarbarnens levnadsvillkor. 

Kan värderingars stabilitet påverkas av migration? 

Även om de forskningsresultat skulle vara riktiga, som talar för  at t  
grundläggande värderingar bildas tidigt i individens liv och därefter ä r  
relativt stabila, utesluter detta inte att mer genomgripande föränd
ringar i livsåskådningar (värderingar) skulle kunna äga rum i sam
band med en migrationsprocess. En väsentlig orsak till at t  livsåskåd
ningar i allmänhet ä r  ganska oföränderliga är nämligen att  de stöds av 
en s.k. »plausibilitetsstruktur«, som är en förutsättning för stabilitet i 
åskådningen (Berger och Luckmann, 1967; Luckmann, 1967). Med  
plausibilitetsstruktur menas den sociala bas och de sociala processer 
som krävs för at t  en människas världsbild och värderingar skall kun
na bibehållas. Genom att  individen lever i kontakt med andra männi
skor, som delar hennes livsåskådning, får  hon kontinuerlig bekräftelse 
på  at t  den egna åskådningen är den »rätta«. I samtal med andra män
niskor befästs och bekräftas individens värderingar och världsbild 
kontinuerligt. Särskilt viktiga i sammanhanget är de s.k. »signifikanta 
andra«,  dvs. de människor, som står henne närmast. H ä r  intar famil
jen en särställning. 

I en någorlunda homogen livsåskådningsmiljö får  individens åskåd
ning stöd i kontakterna både med den närmaste omgivningen, t.ex. 
familjen, och med det omgivande samhället, kontakter som möjliggör 
både a t t  åskådningen bildas och befästs och att  den kan upprätthållas 
relativt oförändrad i individens fortsatta liv. O m  individen emellertid 
byter livsåskådningsmiljö, på  det sätt som i högre eller lägre grad 
normalt  torde vara fallet i samband med internationell migration, 
måste man  räkna med att  plausibilitetsstrukturen - i varierande grad, 
beroende på  bl.a. graden av kulturell olikhet mellan länderna och i 
vilken utsträckning invandringen och/eller bosättningen sker i större, 
sammanhållna grupper - bryts ner. Det är då rimligt at t  räkna med 
att  mer  omfattande förändringar i livsåskådningar skulle vara möjliga 
i samband med internationell migration, även om sådana förändring
ar i andra sammanhang inte vore vanliga. 



Teoretiskt skulle alltså två skilda utvecklingslinjer vara tänkbara: 

1. Enligt det ena alternativet skulle livsåskådningar generellt 
vara i stort sett resistenta mot  förändringar, när de väl (på 
ett ganska tidigt stadium i individens liv) bildats, något som 
då skulle gälla även i samband med migration. Detta skulle 
få konsekvenser både för invandringsländer och för  invand
rare (i första och andra generationen) av de slag som disku
terats ovan. 

2. Enligt det andra alternativet skulle livsåskådningar vara 
stabila endast i den mån de stöds av en konstant plausibili-
tetsstruktur. O m  denna struktur bryts ned - vilket skulle 
kunna ske i samband med internationell migration - skulle 
däremot betydande förändringar vara möjliga. 

Det finns således å ena sidan teorier som innebär a t t  Hvsåskådningar 
skulle utbildas relativt tidigt i individens liv och därefter vara ganska 
resistenta mot  förändringar, å andra sidan teorier som innebär at t  det
ta inte skulle behöva gälla i samband med så genomgripande föränd
ringar i individens liv, som t.ex. internationell migration kan vara. 
Härtill kommer emellertid at t  det inte nödvändigtvis behöver vara så 
a t t  graden av stabilitet eller förändring är  densamma för alla delar av 
en individs livsåskådning. Tvärtom framstår det som sannolikt at t  de 
grundläggande värderingar, som förvärvas i samband med socialisa-
tionsprocessen under barndomen, i särskilt hög grad är resistenta mot  
förändringar. Det framstår dessutom som sannolikt at t  sådana teore
tiska element i livsåskådningen, som inte är lätt falsifierbara, t.ex. 
uppfattningar om verklighetens yttersta beskaffenhet eller människans 
ontologiska status, i högre grad bör vara resistenta mo t  förändringar 
än  föreställningar, som lättare låter sig falsifieras. En intressant fråga i 
detta sammanhang är t.ex. i vilken utsträckning religiös t ro  och reli
giösa attityder är föränderliga jämfört med andra delar av livsåskåd
ningen (Glenn, 1980; Hamberg, 1991). 

Oberoende av i vilken grad livsåskådningar normalt ä r  föränderliga 
eller inte, är det dessutom tänkbart at t  migrationens inverkan på sta
biliteten skulle kunna vara ohka för olika delar av livsåskådningen. 



Livsåskådningars stabilitet i samband med migration 

Plausibilitetsstrukturens betydelse för livsåskådningars stabilitet inne
bär at t  sådana faktorer som migranternas bosättningsmönster i in
vandringslandet och graden av kulturell, religiös etc. skillnad mellan 
invandringsland och utvandringsland kan tänkas inverka på graden 
av stabilitet i invandrares hvsåskådning. 

O m  invandrare f rån  en viss etnisk eller religiös grupp eller f rån  ett 
visst utvandringsområde bosätter sig i en sammanhållen grupp i in
vandringslandet, förefaller det rimligt at t  räkna med att  individens 
centrala värderingar och grundläggande uppfattningar om människan 
och världen kommer att  bevaras i större utsträckning än  då enskilda 
invandrare bosätter sig i områden, där majoritetsbefolkningen eller 
andra invandrargrupper än  den egna dominerar. Invandrare bosatta i 
större, sammanhållna och homogena grupper bör nämligen ha betyd
ligt större möjligheter än  enskilda invandrare, bosatta i områden där  
majoritetsbefolkningen eller andra invandrargrupper än  den egna 
dominerar, at t  bevara en plausibilitetsstruktur som stöder den egna 
åskådningen. En sammanhållen bosättning innebär ju dels at t  möjlig
heterna a t t  genom kontakter med andra medlemmar i gruppen få stöd 
för  den egna åskådningen ökar,  dels at t  det hot  mo t  den egna plausi-
bilitetsstrukturen, som kontakter med det omgivande samhället kan  
innebära, lättare kan undvikas. Det är därför rimligt a t t  antaga a t t  
sammanhållen bosättning i större grupper bör öka graden av stabilitet 
i invandrares livsåskådning. 

Kanske är  det också rimligt at t  antaga a t t  individens livsåskådning 
utsätts för  större påfrestningar ju större skillnaden i kulturellt, reli
giöst etc. avseende är  mellan utvandringsland och invandringsland, 
eftersom stora skillnader bör innebära ett större hot  mo t  plausibili-
tetsstrukturen. Å andra sidan förefaller det inte självklart at t  det be
höver vara så; det skulle också kunna tänkas at t  en mycket stor skill
nad mellan länderna i stället kan medföra at t  medvetenheten o m  den 
egna särarten och viljan at t  bevara denna ökar.  



De internationella värderingsstudierna 

En möjlighet a t t  studera i vilken utsträckning invandrares livsåskåd
ningar förblir stabila eller genomgår en långsiktig förändring ä r  a t t  
anknyta  till den internationella undersökning o m  värderingar, som 
sedan b ö f j a n  av 1980-talet har  genomförts i ett  stort  antal  länder 
(däribland Sverige), representerade i The  World  Values Systems Study 
Group  (VSSG). I dessa undersökningar har  m a n  kartlagt värderingar -
»values« - i vid mening; frågorna täcker i huvudsak in de komponen
ter som ingår i livsåskådningsbegreppet enligt den ovan använda defi
nitionen. En första undersökning av detta slag genomfördes å r  1981-
1982, d å  f rämst  inom Europa (den s.k. EVSSG-undersökningen - T h e  
European Values Systems Study G r o u p ) /  En andra  undersökning, 
som omfat tade  fler länder, genomfördes under åren 1990-1991."* Un
dersökningarna ä r  avsedda a t t  upprepas med vissa intervall. För  de 
undersökningar som avser europeiska länder används numera vanli
gen beteckningen EVS-studien (the European Value Study), fö r  under
sökningarna som helhet WVS-studien (the World  Value Study) (se Pet
tersson och Riis, 1994; Pettersson, 1994). 

Medel  fö r  1990 års omgång av den svenska delen av värderingspro
jektet beviljades av Riksbankens Jubileumsfond. Ansvarig fö r  1990 
års nordiska undersökningar var Thorleif Pettersson, som i flera stu
dier har  redovisat resultat f r ån  dessa (Pettersson, 1992; 1994). Värde
ringsundersökningarna har  utförts genom besöksintervjuer, som i Sve
rige genomförts  av  SIFO. Intervjuerna har  bestått av et t  mycket stort  
antal  f rågor ,  som i stor utsträckning varit likalydande i alla de delta
gande länderna. Genom a t t  i anknytning till värderingsundersökning
arna  studera en invandrargrupp i Sverige får  m a n  därför  möjlighet till 
jämförelser, både med resultat f rån  undersökningen i gruppens hem
land och med resultat f r ån  intervjuerna med den svenska befolkning
en.  Därigenom bör  m a n  kunna  få en uppfattning o m  den långsiktiga 

3. För Sveriges del finns resultaten av 1981-1982 års undersökning redovisade i 
Pettersson, 1 9 8 8 . 1  Harding m.fl., 1986,  redovisas resultaten för flertalet av de 
västeuropeiska länderna. 

4 .  Resultaten av denna finns bl.a. redovisade i Ester m.fl.,  The Individualizing 
Society. Value Change in Europe and North America, 1993.  



stabiliteten eller föränderligheten i invandrargruppens livsåskådning
ar. 

Det forskningsprojekt som redovisas i denna bok möjliggjordes ge
nom ett anslag från Socialvetenskapliga forskningsrådet under åren 
1991-1994. Undersökningen genomfördes 1991-1992, och materialet 
har  sedan analyserats tillsammans med datafiler f rån  1990-1991 års 
värderingsundersökningar i Sverige och Ungern (se nedan). Vissa re
sultat har  tidigare presenterats i artikelform (bl.a. Hamberg, 1994b, 
1995b, 1999a och 1999b). '  

Om den hypotes, som säger at t  livsåskådningar bildas under upp
växtåren och därefter förblir i stort sett stabila, skulle stämma  även i 
de fall då individer utvandrar och bosätter sig i ett annat  land, borde 
detta innebära a t t  en invandrargrupp från ett visst land med avseende 
på livsåskådningar skulle likna en motsvarande grupp i hemlandet.* 
Skillnaden mellan invandrargruppen och en motsvarande svensk 
grupp borde i så fall teoretiskt sett vara lika stor som skillnaden mel
lan den svenska gruppen och en motsvarande grupp som fortfarande 
är bosatt i hemlandet.^ 

Om å andra sidan livsåskådningar vore i hög grad föränderliga även 
sedan individen uppnått  vuxen ålder — eller om detta åtminstone 
gällde i samband med internationell migration — skulle man vänta sig 
at t  invandrare som bott  länge i Sverige snarare skulle likna svenskar
na  än  sina förutvarande landsmän, som fortfarande var bosatta i hem
landet. 

Om slutligen grundläggande livsåskådningar i viss, men begränsad, 
utsträckning vore föränderliga — åtminstone i samband med interna-

5. En relativt utförlig teoretisk och empirisk presentation av projektet och  dess 
huvudresultat har publicerats i den holländska tidskriften Sociale Wetenschap-
pen, s o m  år 1995 utgav ett engelskspråkigt temanummer o m  värderingsför
ändringar i det moderna samhället (Hamberg, 1995b). 

6. M e d  »motsvarande grupp« avses här att hänsyn tagits till sådana faktorer s o m  
ålder, kön,  utbildning etc. 

7 .  Här bortses från den inverkan pä resultaten som det eventuellt kan ha att un
dersökningarna i de tre fallen inte genomförs samtidigt. Dessutom bortses gi
vetvis från inverkan av slumpfel etc. 



tionell migration — även sedan individen uppnått  vuxen ålder, borde 
invandrargruppen i fråga om livsåskådningar befinna sig någonstans 
»mellan« gruppen bosatt i hemlandet och den svenska gruppen. 

Genom jämförelser mellan de tre grupperna borde man kunna få en 
uppfattning o m  i vilken utsträckning den Inglehartska hypotesen om 
grundläggande värderingars eller livsåskådningars stabilitet gäller i 
samband med en migrationsprocess. Som framhållits i det föregående, 
ä r  det naturligtvis fullt tänkbart  at t  resultaten blir olika för olika delar 
av livsåskådningen. 

O m  det skulle vara så at t  livsåskådningar förändras i samband med 
migration, behöver detta inte nödvändigtvis innebära at t  de under 
andra,  mer normala omständigheter ä r  föränderliga (i varje fall inte i 
samma grad), eftersom det är rimligt att vänta at t  migration i särskilt 
hög grad skapar betingelser som kan möjliggöra hvsåskådningsför-
ändringar (se ovan). Att studera graden av stabilitet i samband med 
en migrationsprocess ä r  därför ett sätt a t t  testa den Inglehartska hy
potesen under betingelser som borde öka sannolikheten för en falsifie-
ring av hypotesen. O m  man i studier av invandrargrupper kunde kon
statera at t  betydande förändringar skett, skulle detta därför inte be
höva innebära at t  den Inglehartska hypotesen inte skulle vara giltig 
under mer normala omständigheter. Om,  å andra sidan, hypotesen 
om stabilitet i grundläggande värderingar eller livsåskådningar inte 
skulle vederläggas i studier av invandrargrupper, förefaller det sanno
likt a t t  den stämmer mer generellt. Även om man  givetvis inte på  
grundval av en enda fallstudie kan draga generella slutsatser o m  livs
åskådningars stabilitet i samband med migration, borde den typ av 
jämförelser, som här diskuterats, därför vara av betydande intresse, 
både teoretiskt och genom sina implikationer för etniska relationer i 
invandringsländerna och för relationer mellan första och andra gene
rationens invandrare. 



2.  Undersökningens uppläggning och genomförande 

Undersökningens uppläggning 
Om det skulle vara så at t  betydande förändringar i livsåskådningar 
faktiskt äger rum, är det sannolikt fråga om en långsam process. Att i 
dagsläget genomföra en studie av människor från de länder som flyk
tingar f n kommer från,  är naturligtvis omöjligt. O m  man studerar en 
tidigare invandrargrupp, borde emellertid resultaten kunna ge vissa 
ledtrådar också för  bedömningen av den framtida utvecklingen. Om 
det nämligen skulle visa sig at t  människor från t.ex. Sydeuropa eller 
Östeuropa, som bott  i Sverige ett betydande antal å r ,  i sina livsåskåd
ningar fortfarande i väsentlig grad skiljer sig från den svenska befolk
ningen, förefaller det sannolikt at t  även de personer som nu kommer 
till Sverige - f rån  länder som ofta skiljer sig mer f rån  Sverige med av
seende på  kultur, religion, värderingar etc., än  vad Syd- eller Östeuro
pa gör — i framtiden kommer att  skilja sig från den infödda befolk
ningen i fråga om livsåskådningar (grundläggande värderingar). 

Som intervjupersoner har valts personer som uppnått  vuxen ålder vid 
invandringen, och vilkas grundläggande värderingar enligt den Ingle-
hartska hypotesen alltså skulle vara bestämda av uppväxttidens eko
nomiska, sociala etc. förhållanden i hemlandet. Deras svar kan sedan 
jämföras med svaren från i utvandringslandet bosatta personer i mot
svarande ålders- och utbildningskategorier. Att uppnå jämförbarhet 
med avseende på  yrkesverksamhet, inkomster etc. torde däremot vara 
svårt, eftersom man då även måste taga hänsyn till ekonomisk och 
social struktur i de båda länderna som helhet. En viss typ av arbete i 
dagens Sverige kan ju inte utan vidare jämföras i t.ex. ekonomiskt och 
socialt avseende med motsvarande arbete i utvandringslandet. 

Ett metodiskt problem vid undersökningar av migranter ä r  at t  perso
ner som utvandrar inte kan förutsättas utgöra ett slumpmässigt urval 
av emigrationslandets befolkning i motsvarande ålders-, utbildnings-, 
yrkeskategorier etc. Det är nämligen sannolikt att de som emigrerar i 
särskilt hög grad är människor som reagerar på ekonomiska incita
ment; kanske är de också i högre grad än andra inställda på at t  själva 



forma sin framtid. Det är också tänkbart at t  personer med vissa psy
kologiska egenskaper, t.ex. förmåga att  anpassa sig till nya omstän
digheter, kan vara överrepresenterade bland dem som utvandrar. 
Emigranterna kan alltså utgöra en selektiv grupp; de är människor 
som är  beredda att bryta upp från sin omgivning och bosätta sig i ett 
nytt land med annan kultur om de därmed på sikt kan räkna med att  
t.ex. få en högre ekonomisk standard (Rosenberg, 1971; Hamberg, 
1976). Detta gäller i varje fall arbetskraftsinvandring; för dem som 
utvandrar av politiska snarare än  ekonomiska skäl, behöver man kan
ske inte i samma utsträckning räkna med att  de skiljer sig f rån  hem
landets befolkning i fråga om känslighet för  ekonomiska incitament, 
men däremot at t  de kan göra det i andra avseenden, t.ex. i fråga om 
politisk aktivitet. I den mån utvandring äger rum i större grupper, 
t.ex. familjevis, behöver det naturligtvis inte heller vara så a t t  alla i 
gruppen i samma utsträckning deltar i utvandringsbeslutet. Det är 
också sannolikt at t  det vid s.k. kedjemigration i första hand är  de ti
diga utvandrarna, innovatörerna, som ovanstående gäller för.  M a n  
behöver med andra ord inte räkna med att  alla utvandrare skulle skil
ja sig f rån  motsvarande befolkningsgrupper i hemlandet med avseende 
på  de faktorer som här diskuterats, men man bör vara medveten o m  
att  en del av dem med all sannolikhet gör det. 

Val av undersökningsgrupp 

Ett väsentligt kriterium vid valet av undersökningsgrupp har varit at t  
gruppens medlemmar skall ha varit bosatta i Sverige under tillräckligt 
lång tid för a t t  eventuella förändringar i livsåskådningen skall ha 
hunnit  äga rum. Det förefaller nämligen sannohkt a t t  sådana föränd
ringar — i den utsträckning de förekommer — kan äga rum under en 
lång tidsperiod. För at t  testa en hypotes om att  livsåskådningar förblir 
stabila även i samband med en migrationsprocess, måste man därför  
undersöka invandrare som varit i det nya landet tillräckligt länge för  
a t t  migrationsprocessens eventuella påverkan på livsåskådningen skall 
ha hunnit bli tydlig. Av detta skäl har det inte bedömts lämpligt at t  
välja en invandrargrupp som kommit till Sverige under senare år. 



Eftersom undersökningen skulle baseras p å  jämförelser med de inter
nationella värderingsundersökningarnas material dels fö r  Sverige, dels 
för  invandrargruppens hemland, var det av avgörande betydelse a t t  
materialet f r ån  det senare landet var av högsta möjliga kvalitet.* Vär
deringsundersökningarnas kvalitet kan nämligen variera mellan olika 
länder, beroende bl.a. p å  vilken institution som haf t  ansvaret fö r  un
dersökningens genomförande. I vissa länder har  undersökningen t.ex. 
bara avsett avgränsade regioner. I samråd med professor Inglehart 
och andra  personer som koordinerat  EVS-undersökningarna har  u r  
denna aspekt den ungerska invandrargruppen bedömts vara lämplig 
som undersökningsobjekt, då det ungerska EVS-materialet ansetts vara 
av hög kvalitet. '  Ungern hör  dessutom till de länder som deltog även i 
den första omgången av den internationella värderingsundersökning
en. 

Även u r  andra  synpunkter har  den ungerska gruppen bedömts vara 
lämplig. Gruppen har  varit tillräckligt länge i Sverige för  a t t  migratio-
nens eventuella påverkan på  livsåskådningen borde ha  hunnit  bli tyd
lig. M a n  torde inte heller behöva räkna med nämnvärda problem till 
följd av språksvårigheter. Redan från bör jan bosatte sig dessutom 
merparten av de  ungerska invandrarna i storstadsregioner och en be
tydande del (cirka två tredjedelar) av dem var i slutet av 1980-talet 
bosatta i de  tre storstadslänen, vilket gör a t t  intervjuerna u tan  större 
olägenheter borde kunna koncentreras till dessa tre områden (Szabo, 
1988). Ur  kostnadssynpunkt hade detta stor betydelse, d å  intervjuer 
över en större del av landet skulle ha blivit avsevärt mycket dyrare a t t  
genomföra.  

De övriga länder som övervägdes i detta sammanhang var f rämst  Ju
goslavien, Grekland och Italien. Möjligheterna at t  välja något av des-

8. Som nämndes i föregående kapitel brukar dessa undersökningar, vad avser de 
europeiska länderna, numera vanligen benämnas EVS-undersökningarna, en 
benämning som jag i fortsättningen kommer att använda. 

9 . 1  den senaste omgången av värderingsundersökningarna genomfördes två olika 
undersökningar i Ungern. Det material, som använts i denna studie, härrör 
från den första av  dessa undersökningar, genomförd i april 1991.  Detta är 
samma material s o m  använts i andra på EVS-materialet byggda studier avseen
de  Ungern (Ester m.fl .  1993,  samt uppgifter från D r  Loek Halman, EVS-
sekretariatet i Tilburg). 



sa länder diskuterades med personer som koordinerade 1990-1991 
års värderingsundersökningar. Därvid framkom at t  man  i Grekland 
ännu inte hade genomfört undersökningen och veterligen inte heller 
skulle komma att  genomföra den. Den undersökning som hade ge
nomförts i- Italien bedömdes inte vara av tillräckligt hög kvalitet (bl.a. 
beträffande urvalet) för  att vara användbar i denna studie. Detta gäll
de i ännu högre grad för det jugoslaviska materialet, inte minst på 
grund av den politiska och sociala situationen i landet under hösten 
1990, då datainsamhngen genomfördes. 

Intervjuspråkets betydelse 

Det kan inte ä priori uteslutas at t  resultaten kan bli olika beroende på  
vilket språk som används vid intervjuerna — även bortsett f rån  de fall 
då intervjuer på svenska ger upphov till problem på  grund av språk
svårigheter. Det framstår nämligen som tänkbart a t t  invandrare skulle 
kunna ha två olika »repertoarer» av värderingsstrukturer, som skulle 
aktuahseras i olika sammanhang (jfr Jeffner, 1988). Intervjuer på  mo
dersmålet skulle då aktualisera värderingar av ett slag, medan inter
vjuer på  invandringslandets språk skulle aktualisera värderingar av 
annat  slag. Tanken att  människor skulle kunna ha två olika repertoa
rer av värderingsstrukturer ligger nära en av Anders Jeffner framförd 
hypotes om polaritet i livsåskådningar; den åskådning en person ger 
uttryck för skulle i viss utsträckning vara situationsberoende. I en viss 
situation skulle värderingar av ett slag aktualiseras, i en annan situa
tion värderingar av annat slag (Jeffner, 1988). 

Det kan kanske diskuteras i vilken utsträckning det faktum at t  inter
vjupersoner ger olika svar i olika situationer verkligen sammanhänger 
med att  de faktiskt har olika livsåskådningar i olika situationer. Om 
det skulle vara så at t  värderingssystemen varierar beroende p å  situa
tionen, torde det kunna ifrågasättas om det överhuvudtaget är rimligt 
at t  tala om »centrala» värderingssystem. 

En alternativ förklaring till att intervjupersoner ger olika svar i olika 
situationer, exempelvis vid gruppintervjuer respektive individuella in
tervjuer, är givetvis at t  svaren i vissa fall, t.ex. då intervjuer genom
förs i grupp, påverkas av vad de intervjuade upplever vara »önskvärt« 



att  svara. De svar som en intervjuperson upplever som socialt önsk
värda kan då ges, även om de inte egentligen uttrycker hennes/hans 
faktiska åskådning. Sådana skillnader mellan intervjupersoners egent
liga uppfattningar och de svar som ges kan framför allt väntas före
komma i samband med frågor, som de intervjuade upplever som 
känsliga och där  de räknar med att  de förväntas uttrycka en viss upp
fattning. 

Ytterligare en möjlig förklaring skulle kanske kunna vara att man  om
fattar den ena åskådningen au sérieux, medan man  omfattar den and
ra som ett retoriskt system. Detta innebär att även om man i båda fal
len teoretiskt ansluter sig till en viss åskådning eller värdering, gör 
man  det i det första fallet med en hög grad av personligt engagemang, 
i det andra fallet med ett lågt engagemang (Luckmann, 1967; H a m -
berg, 1990). 

En möjlighet at t  pröva om intervjuspråket påverkar svaren (oavsett 
om detta i så fall beror på att de intervjuade faktiskt har olika värde
ringar i olika språkliga kontexter eller om det beror på at t  intervju
personerna ger uttryck för värderingar som de tror  at t  de förväntas 
ha) skulle möjligen ha varit at t  lägga upp  undersökningen så at t  ett 
visst antal slumpvis utvalda intervjuer genomfördes genom att  inter
vjupersonerna i intervjuarens närvaro fick fylla i ett frågeformulär på  
ungerska, medan återstoden av intervjuerna genomförs på svenska. 
Av praktiska och ekonomiska skäl bedömdes en sådan uppläggning 
dock inte vara möjlig at t  genomföra.'" 

Undersökningens genomförande 
I samråd med  SIFO fastställdes antalet intervjuer till cirka 500. Att 
göra fler intervjuer var av ekonomiska skäl inte möjligt; färre inter
vjuer skulle å andra sidan menligt ha inverkat på möjligheterna at t  vid 
analysen göra uppdelningar efter olika bakgrundsvariabler. 

10. Att formulären skulle ifyllas i närvaro av en intervjuare i stället för att distri
bueras s o m  en postenkät framstod s o m  nödvändigt, bl.a. därför att man en
dast därigenom kan säkerställa att det verkligen är de valda intervjupersoner
na själva som besvarar frågorna och inte exempelvis familjemedlemmar eller 
arbetskamrater. 



EVS-intervjuerna har  innehållit ett mycket stort antal frågor,  och en 
betydande del av dessa har varit gemensamma för  alla de deltagande 
länderna. Därtill har  det funnits möjlighet för  enskilda länder at t  
komplettera intervjuformulären med frågor som av respektive land 
ansetts vara angelägna. I denna undersökning har endast sådana av 
EVS-undersökningens frågor som ställts både i Sverige och Ungern 
medtagits. Även bland dessa har  en viss sovring gjorts, eftersom inter
vjuerna annars skulle ha blivit mycket långa. I stället har  et t  antal 
kompletterande frågor av speciellt intresse för  denna undersökning 
tillkommit, bl.a. o m  intervjupersonernas bakgrund och skäl f ö r  mi-
grationen samt frågor avsedda a t t  belysa olika aspekter av den upp
levda etniska och kulturella identiteten. 

Som komplement till detta material har  ett antal mindre fast struktu
rerade intervjuer gjorts i syfte a t t  belysa olika frågor som väckts vid 
analysen av materialet. 

De sverigeungrare som skulle ingå i undersökningen skulle dels ha  
bot t  minst  tio å r  i Sverige, dels ha varit vuxna (20 å r  eller äldre) vid 
invandringstillfället. Detta innebär at t  personer i åldrarna under 3 0  å r  
inte ä r  representerade bland de intervjuade sverigeungrarna. Motsva
rande åldersbegränsning har därför gjorts även i det material som av
ser de svenska och ungerska befolkningarna och som i det  följande 
används vid jämförelser mellan å ena sidan sverigeungrarna och å 
andra  sidan svenskarna respektive ungrarna.  De uppgifter som i den
na bok redovisas om den svenska och ungerska befolkningens svar på 
EVS-intervjuernas frågor, avser alltså om inte annat sägs åldersgrup
pen ^0 år och däröver. Datafilerna f rån  1990/1991 års svenska och 
ungerska EVS-undersökningar har vänligen ställts till mitt  förfogande 
av  EVS-sekretariatet. 

Urvalet av intervjupersoner gjordes slumpmässigt med hjälp av läns
styrelsernas befolkningsregister för  Stockholms, Göteborgs och Bohus 
respektive Malmöhus  län. Urvalet skulle omfatta  personer bosatta i 
respektive län, som hade invandrat f rån Ungern och som var födda år  
1957 eller tidigare. Det var däremot inte möjligt a t t  ur registren få 
uppgifter o m  invandringsår och alltså inte heller o m  hur  länge en per
son varit bosatt  i Sverige eller o m  vederbörandes ålder vid invand



ringen. Uppgifter om vilka personer som hade bott  minst tio år i Sve
rige och som dessutom hade kommit hit som vuxna kunde alltså en
dast erhållas genom kontakter med personerna i urvalet. 

Undersökningen genomfördes genom besöksintervjuer av SIFO under 
perioden 30 oktober 1991 till 24 januari 1992. Det sammanlagda an
talet genomförda intervjuer var 510. 

Svarsfrekvens och bortfall 

Till följd av att det ursprunghga urvalet måste omfatta även personer 
som inte uppfyllde kriterierna för at t  ingå i undersökningen (och som 
alltså inte tillhörde den population ur  vilken stickprovet skulle dragas) 
ä r  det inte möjUgt at t  exakt beräkna svarsfrekvensen/bortfallet i un
dersökningen. 

Det urval som ursprungligen gjordes omfattade 1071 personer. Av 
dessa visade sig 174 personer antingen ha kommit hit som barn eller 
ha bot t  mindre än  tio år i Sverige. 52 personer ströks ur  urvalet därför  
at t  de inte var svensktalande och därför inte kunde intervjuas; även 
om det saknas uppgifter om hur  länge dessa personer hade bott  i Sve
rige, förefaller det sannolikt at t  åtminstone en del av dem hade bott  
här kortare tid än  tio år och alltså inte uppfyllde kravet på vistelseti
dens längd. 27 personer var av medicinska skäl förhindrade a t t  delta
ga; det gällde personer som var intagna på  sjukhus eller som var lång
tidssjuka, döva eller blinda. Ytterligare ett antal personer bortföll ur  
urvalet på  grund av a t t  de hade flyttat f rån  Sverige eller f rån  urvals
området,  hade avlidit, ej var födda i Ungern, vistades utomlands eller 
ej fanns på  angiven adress; sammanlagt rörde det sig o m  77  personer. 
Det egentliga urvalet kom därför at t  bestå av 741  personer, dvs. 69 
procent av det ursprungliga urvalet på i 071  personer. 

Av de 741  personer, som kom att  utgöra det egentliga urvalet, inter
vjuades 510 personer eller 69 procent. Av de återstående 231  perso
nerna vägrade av oHka skäl (t.ex. tidsbrist, brist på intresse, sjukdom 
eller rädsla för  att deltaga i undersökningar av detta slag) 133 a t t  del
taga i undersökningen. De övriga 98  personerna anträffades aldrig. 
Detta innebär at t  man  inte kan veta hur många av dessa som faktiskt 
borde ha ingått i det egentliga urvalet. Det förefaller emellertid troligt 



at t  en del av dem inte skulle ha uppfyllt kriterierna för  at t  ingå i un
dersökningen. 

Det exakta bortfallet i undersökningen kan  alltså inte fastställas. O m  
m a n  antar at t  alla de 98 personer, som inte anträffades, uppfyllde kri
terierna för  a t t  ingå i undersökningen, skulle bortfallet uppgå till 31  
procent. O m  man i stället skulle antaga at t  ingen av dem gjorde det, 
något som dock förefaller mycket osannolikt, skulle bortfallet bli 2 1  
procent. Det faktiska bortfallet bör alltså ligga någonstans i intervaller 
21-31 procent, vilket innebär a t t  svarsfrekvensen i undersökningen 
skulle ligga inom intervallet 69-79 procent. 

Bland de personer som anträffades, kom 69 procent av det ursprung
liga urvalet at t  ingå i det egentliga urvalet (se ovan). Ett rimligt anta
gande är  kanske a t t  proportionen mellan det ursprungliga urvalet och 
det egentliga urvalet borde ha varit densamma bland de personer som 
ej anträffades, som den visade sig vara bland dem som anträffats. Det
ta  skulle innebära at t  man  antar at t  proportionen mellan det ur
sprungliga urvalet och det egentliga urvalet (dvs. det stickprov, som 
ligger till grund för  undersökningen) inte skulle ha  förändrats om  alla 
de personer, som ingick i det ursprungliga urvalet, faktiskt hade an
träffats. Med ett sådant antagande borde 69 procent av de 98  perso
ner som ej anträffades, dvs. 68 personer, ha ingått i det egentliga ur
valet. Det faktiska urvalet skulle i så fall ha bestått av sammanlagt 
711  personer, nämligen de 510 personer som intervjuades, de 133 
personer som vägrade a t t  deltaga i undersökningen samt 68 av de 98  
personer som aldrig anträffades. Med ett sådant antagande skulle an
delen personer som intervjuats i undersökningen utgöra 72  procent av 
det dragna urvalet; bortfallet skulle alltså uppgå till 28 procent. 

Det fanns en viss skillnad mellan de tre länen i fråga om bortfallets 
storlek. O m  man använder samma metod som ovan för  a t t  beräkna 
det faktiska bortfallet, blir detta för Göteborgs och Bohus län 26  pro
cent, för  Stockholms län 28 procent och för  Malmöhus län 30 pro
cent. Antalet genomförda intervjuer var 251 i Stockholms län, 9 6  i 
Göteborgs och Bohus län samt 163 i Malmöhus län. 



Bortfallets inverkan på resultaten 

En viktig fråga vid bedömningen av bortfallets konsekvenser för  
undersökningen är i vilken utsträckning de personer som vägrade att  
deltaga eller som aldrig anträffades kan tänkas ha skilt sig från dem 
som nu  ingår i undersökningen. 

Det skulle t.ex. kunna tänkas a t t  personer som själva inte längre upp
fattade sig som ungrare eller som inte ville uppfattas så av sin omgiv
ning, kan ha  varit mindre benägna än andra at t  medverka i undersök
ningen. Om så skulle ha varit fallet, bör detta innebära at t  sverige
ungrarna i denna undersökning kommit at t  framstå som mer »un-
gerska« eller mindre »svenska« än  vad de skulle ha gjort om man  inte 
hade haf t  något bortfall. 

Det skulle också kunna tänkas at t  en del personer vägrat at t  medver
ka,  därför  at t  man  varit rädd för  att ens svar skulle kunna missbru
kas, t.ex. av myndigheter. En sådan rädsla skulle kunna vara förklar
lig i en grupp, som i stor utsträckning består av personer som lämnat 
sitt hemland på  grund av politiskt förtryck. Om detta varit en vanlig 
anledning till vägran att  medverka, kan det innebära a t t  t.ex. bilden 
av sverigeungrarnas syn på  myndigheter skulle ha blivit annorlunda, 
om undersökningen hade kunnat  göras utan bortfall. 

Att  bedöma i vilken utsträckning de personer, som av olika skäl väg
rade a t t  deltaga, skilde sig f rån  dem som medverkade, är knappast 
möjligt. Skälen för  vägran var ju också olika. Förutom faktorer som 
sammanhängde med intervjupersonerna själva, kan också faktorer i 
omgivningen ha  bidragit till at t  man  inte ville ställa upp.  Enligt upp
gifter f rån  SIFOs intervjuare var det t.ex. i Malmöhus län ett betydande 
antal personer som var ovilliga at t  medverka på grund av att  det vid 
den aktuella tidpunkten förekom invandrarfientliga stämningar i regi
onen. Det ä r  kanske rimligt at t  antaga at t  den del av bortfallet, som 
sammanhängde med »yttre« och mer tillfälliga faktorer av detta slag, 
inte bör ha  snedvridit resultaten i samma utsträckning som det bort
fall som berodde på  at t  de tillfrågade av olika personliga skäl var ovil
liga a t t  medverka. 



Inte heller när  det gäller de personer som aldrig anträffades ä r  det 
möjligt at t  avgöra i vilken utsträckning de kan ha skilt sig f rån  dem 
som deltog i undersökningen. Möjligen kan det vara rimligt a t t  räkna 
med a t t  andelen personer, som i själva verket inte uppfyllde kriterier
na  för  at t  ingå  i undersökningen, t.ex. på  grund av att  de flyttat eller 
avlidit, kan ha varit högre bland dem som inte anträffades än  bland 
dem som anträffades. Det skulle i så fall kunna innebära a t t  det fak
tiska bortfallet i undersökningen egentligen skulle vara lägre än vad 
som ovan antagits. 

En annan intressant fråga är  i vilken utsträckning resultaten kan tän
kas ha påverkats av a t t  personer som ej talade svenska uteslöts ur  un
dersökningen. Det förefaller sannolikt at t  en betydande andel av dem, 
som uteslöts ur  undersökningen på grund av at t  de inte talade svens
ka,  var personer som bott  i Sverige kortare tid än  tio år och som alltså 
inte skulle ha  medtagits i urvalet även om de varit svensktalande. M e n  
i den mån  de faktiskt hade bott här tio år eller längre, borde de ha va
rit av stort intresse at t  studera. Sannolikt skulle de i oHka avseenden 
ha skilt sig från dem som nu  ingår i undersökningen, t.ex. i fråga o m  
anpassning till svenska förhållanden etc. Å andra sidan var det totala 
antalet personer, som uteslöts till följd av språksvårigheter, så begrän
sat at t  man  knappast behöver räkna med att  de på ett avgörande sätt 
skulle ha  förändrat resultaten om de kunnat  medtagas. 

Med  tanke på  a t t  undersökningen gällde personer, som tidigare levt i 
ett land där invånarna under lång tid saknat medborgerliga fri- och 
rättigheter, som t.ex. yttrandefrihet, framstår det som ett förhållande
vis gott  resultat, a t t  en så hög andel av de tillfrågade faktiskt valde a t t  
medverka i undersökningen. I jämförelse med andra undersökningar 
av någorlunda likartad karaktär framstår inte bortfallet i denna un
dersökning som påfallande högt, i all synnerhet inte om man tar hän
syn till a t t  undersökningen endast genomfördes i de tre storstadslä
nen. Det ä r  nämligen normalt a t t  bortfallet i undersökningar av detta 
slag blir högre i storstadsregioner än vad det blir i mindre tätbefolka
de områden (Hamberg, 1988:30). 



3 .  De intervjuade sverigeungrarna: gruppens demo
grafiska och sociala struktur 

Invandringen f r ån  Ungern till Sverige 
I mycket begränsad omfattning har invandring från Ungern till Sveri
ge förekommit redan före 1900-talets början,  t.ex. i samband med 
den misslyckade ungerska frihetskampen åren 1848-1849. Det rörde 
sig då emellertid om ett mycket litet antal personer. Något  mer omfat
tande blev invandringen under mellankrigstiden, för  a t t  under andra 
världskriget öka,  bl.a. genom att  ungerska judar genom Bernadotte
aktionerna överfördes till Sverige. Under några år efter kriget ägde 
dessutom en organiserad invandring av ungerska gästarbetare rum,  
som bl.a. omfattade lantbruks- och skogsarbetare samt deras familjer. 
Sammanlagt kom därigenom omkring i 800 ungrare till Sverige, av 
vilka omkring 550 var manliga arbetare. Dessa gästarbetare hade ur
sprungligen kontrakterats för en begränsad tid, men efter det kom
munistiska maktövertagandet i Ungern år 1948 valde en del av dem 
at t  stanna i Sverige. (Svensson, 1992:103-104; Szabö, 1988:463-464.) 

En mer omfattande ungersk invandring till Sverige kom emellertid a t t  
äga r u m  först i samband med 1956 års uppror i Ungern, då omkring 
7 000-8 000  ungerska flyktingar togs emot . "  Majoriteten av dem 
kom f r ån  flyktingläger i Österrike och Jugoslavien. Även o m  de flesta 
av dem som kom i samband med revolten överfördes kollektivt, före
kom också en viss individuell invandring av ungrare, som befann sig i 
Ungern, Jugoslavien eller i västländer och som fick tillstånd att  bosät
ta  sig i Sverige. Skälet var vanligen att familjer, som splittrats vid flyk
ten, skulle kunna återförenas. (Svensson, 1992:135-144; Szabö, 
1988:464.) 

Efter 1956-1957 års invandringsvåg har invandringen f rån  Ungern 
fortsatt i varierande omfattning under olika år. Denna invandring har  

II. Denna siffra är behäftad med viss osäkerhet (se Svensson, 1992:142-144 samt 
Szabö, 1997:201).  För en utförlig skildring av den ungerska invandringen i 
samband med 1956  års uppror hänvisas till Anders Svenssons avhandling. Se 
även Szabö, 1997 samt Lundquist och Busch, 1966.  



dels varit betingad av politiska skäl, dels av familjeskäl (Szabö, 
1988:464-465). I slutet av år 1991 var enligt Statistiska centralbyråns 
statistik 15 146 personer, som invandrat f rån Ungern, bosatta i Sveri
ge; av dessa var 79 procent (11 910 personer) svenska medborgare 
(Statens invandrarverk, 1992)."  

Inte alla de ungrare, som kom till Sverige i samband med 1956 års 
uppror,  kom att  stanna här. Det har beräknats at t  nära 10 procent av 
dem antingen återvänt till Ungern eller fortsatt vidare till något annat  
land. Bland orsakerna har nämnts det svenska klimatet och skillnader 
i mentalitet mellan ungrare och svenskar, t.ex. i fråga om synen på  
könsroller och barnuppfostran. (Szabö, 1988:465.) 

Intervjugruppens demografiska och sociala struktur 

Invandringsår 

Av de sverigeungrare, som intervjuats i denna undersökning, hade en 
dryg tredjedel, 36 procent, kommit till Sverige under åren 1956 eller 
1957.'^ Även under 1960-talets senare år och under 1970-talet hade 
ett betydande antal kommit. Tabell 3.1 visar gruppens fördelning ef
ter invandringsår, redovisat i femårsintervall. 

12. Antalet ungrare av andra generationen, dvs. födda i Sverige, i åldern 0-17  år 
var 3 884 ,  av vilka 9 4  procent (3 635 personer) var svenska medborgare. 

1 3 . 1  den fortsatta framställningen används termen »sverigeungrare« som beteck
ning pä personer som kommit som flyktingar eller invandrare från Ungern till 
Sverige. D e  personer, som i det följande betecknas som »sverigeungrare«, be
höver inte nödvändigtvis kännetecknas av att de själva upplever en »dubbel 
identitet* eller känner sig som »sverige-ungrare« (jfr Fiirth, 1993).  



Tabell 3.1 
De intervjuade sverigeungramas fördelning efter 
invandringsår (j-årsintervall). Procent 

Procent av de 
intervjuade 

Invandringsår (n = 510) 

-1944 0,4 
1945-1949 4,6 
1950-1954 1,0 
1955-1959 38,8 
1960-1964 3,9 

1965-1969 13,1 

1970-1974 15,7 
1975-1979 14,5 
1980- 7,6 
Uppgift saknas 0,4 

Summa 100,0 

Ålders- och könsfördelning 

Eftersom undersökningen endast omfat tar  personer, som dels var  
vuxna  (minst zo år)  vid invandringstillfället, dels hade  bo t t  i Sverige i 
minst  t io  å r ,  är åldrarna under 30  å r  inte representerade bland de in
tervjuade sverigeungrarna. Motsvarande åldersbegränsning har  dä r fö r  
gjorts även i det  material som avser de svenska och ungerska befolk
ningarna och som i denna bok  redovisas vid jämförelser mellan sveri
geungrarna,  svenskarna och ungrarna (se ovan,  kapitel 2). 

Även o m  m a n  begränsar jämförelsen till a t t  avse endast  personer i ål
dern 30  å r  och uppåt ,  finns emellertid skillnader i åldersfördelningen 
mellan de  tre grupperna.  Framför  allt ä r  den yngsta gruppen,  dvs. per
soner i åldern 30-39 å r ,  underrepresenterad bland sverigeungrarna, 
medan  åldersgruppen 50-59 å r  å andra sidan ä r  överrepresenterad 
(tabell 3.2). Detta k a n  få betydelse för  tolkningen av resultaten o m  
materialet visar a t t  betydande skillnader mellan åldersgrupperna före



ligger, f ramför  allt o m  den yngsta gruppen markant  skiljer sig f r ån  de 
övriga. 

Tabell 3.? 
Åldersfördelning inom de tre undersökta grupperna av 
sverigeungrare, svenskar och ungrare. Procent 

Åldersgrupp 
Sverigeungrare 

(n=510) 
Svenskar 
(n=772) 

Ungrare 
(n=829) 

30-39 å r  9,6 26,2 24,1 

40-49 å r  29 ,6  26 ,6  23 ,9  

50-59 å r  31 ,0  19,8 19,9 

60-69 å r  20 ,6  18,4 18,2 

7 0  å r  eller mer 9,2 9,1 13,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 

Könsfördelningen bland de intervjuade sverigeungrarna var  o jämn.  
Uppgift  o m  k ö n  saknas för  8 av de intervjuade; av de övriga 502 per
sonerna var 295 m ä n  och 207  kvinnor, dvs. männen utgjorde 59 p ro 
cent"* Den ojämna könsfördelningen skulle eventuellt delvis kunna  
bero p å  at t  bortfallit varit  större bland kvinnorna.  Det  ä r  dock inte 
möjligt a t t  fastställa o m  så varit fallet . ' '  Könsfördelningen inom den 
sverigeungerska gruppen som helhet är emellertid skev, med  en över
representation för  männen (Szabö, 1988). Det  ä r  där för  möjligt a t t  
den skeva könsfördelningen bland de intervjuade endast återspeglar 
en motsvarande skevhet inom den population som urvalet dragits 
f rån .  

14. Att uppgifter o m  kön saknas i några fall beror på att intervjuaren glömt att 
fylla i denna uppgift. 

15. D e  statistiska uppgifter o m  bortfallet som rapporterats av SIFO innehåller ej 
uppgifter o m  könsfördelning. 



Av de  intervjuade sverigeungrarna var alltså 59 procent m ä n .  Detta 
innebär a t t  männens andel var högre i den sverigeungerska intervju
gruppen ä n  i den ungerska och den svenska grupp,  med vilka jämfö
relser i fortsättningen kommer a t t  göras: 4 8  procent av ungrarna och 
52 procent  av svenskarna var män .  I den m å n  det finns betydande 
skillnader mellan kvinnors och mäns svar p å  vissa frågor  kan  där för  
jämförelserna mellan de tre grupperna påverkas av skillnaden i köns
fördelning, vilket har  beaktats vid analyserna. 

Utbildning 

Jämförelser mellan å ena sidan de intervjuade sverigeungrarna och å 
andra  sidan den svenska respektive ungerska befolkningen komplice
ras av a t t  sverigeungrarna i flera viktiga avseenden skiljer sig f r ån  den  
ungerska och/eller den svenska befolkningen. Detta gäller t.ex. i fråga 
o m  utbildning och geografisk fördelning. 

Bland de ungerska flyktingar, som kom till Sverige i samband med 
1956 års uppror ,  var utbildningsnivån hög. Omkring en tredjedel 
hade minst  studentexamen (Svensson, 1992:198). Mätyäs  Szabö har  
framhållit  a t t  ungrarna f rån hemlandet tagit med sig ett högt utbild
ningsideal. För vissa kategorier, som i Ungern varit  utestängda f r ån  
högre utbildning, utgjorde detta ett av motiven för  a t t  lämna hemlan
det. Dessa utbildningsambitioner, som förstärkts under vistelsen i Sve
rige, avspeglas i kursdeltagande, vuxenutbildning och universitetsstu
dier (Szabö, 1988:466). 

Även de sverigeungrare, som ingår i denna undersökning, känneteck
nas av en hög utbildningsnivå, avsevärt högre än  utbildningsnivån 
bland den ungerska befolkningen i åldrarna 30  år  och uppå t  (dvs. den 
åldersgrupp som denna undersökning omfattar) enligt 1991  års  EVS-
undersökning. Detta gäller för  båda könen,  men skillnaden ä r  särskilt 
påtaglig beträffande kvinnorna. 

Frågan o m  utbildning i 1991 års ungerska EVS-intervjuer avsåg ålder 
vid avslutad utbildning. Av befolkningen i Ungern hade 49  procent  
avslutat sin skolgång senast i åldern 15 år .  4 2  procent hade avslutat 
utbildningen i åldrarna i 6 - z o  år ,  7 procent vid 21-25 års ålder och 
endast 2 procent i högre åldrar. I den svenska befolkningen hade en



ligt EVS-undersökningen endast 19 procent avslutat sin utbildning vid 
15 års ålder eller tidigare och 3 6  procent i åldern 16-20 år. 25 procent 
hade avslutat utbildningen i åldrarna 21-25 är och 2 0  procent i åld
rarna däröver. 

Då  det gäller den ungerska befolkningen kan man dessutom konstate
ra en klar skillnad i utbildninghänseende mellan kvinnor och män, 
som framgår av tabell 3.3. Bland svenskarna kan däremot ingen skill
nad mellan kvinnor och män konstateras i fråga o m  ålder då man av
slutat sin utbildning.'^ 

Tabell 3.3 
Utbildningsnivå hos befolkningen i Ungern. Ålder vid avslutad 
utbildning med fördelning på män och kvinnor. Procent 

Utbildningen avslutad Män Kvinnor 
vid åldern: (n=396) (n=433) 

1 5  år eller tidigare 4 1 , 7  55 ,4  

16-20 å r  46 ,5  38,3  

21-25 å r  8,3 5 ,8  

26 år eller senare 3,5 0 ,5  

Summa 100,0 100,0 

16. Den svaga skillnad som fanns var inte statistiskt signifikant, dvs. den var inte 
tillräckligt stor för att man med en viss grad av sannolikhet skulle kunna ute
sluta att den berodde enbart på slumpen. Då  det i den fortsatta framställning
en talas o m  att skillnader inte kan konstateras, innebär detta att eventuella 
skillnader inte är tillräckligt stora för att vara statistiskt signifikanta eller sä
kerställda. Det bör i detta sammanhang påpekas att även en liten skillnad un
der vissa omständigheter kan vara statistiskt signifikant (säkerställd). Möjlig
heten att fastställa o m  en observerad skillnad mellan två stickprovs medelvär
den är statistiskt signifikant (dvs. inte kan förklaras med slumpens inverkan 
utan med stor sannolikhet återspeglar en faktisk skillnad mellan de popula-
tioner som stickproven är dragna ur) beror nämligen inte bara av skillnadens 
storlek, utan även av antalet observationer och av de aktuella variablernas 
standardavvikelse. Att en skillnad är statistiskt signifikant behöver alltså inte 
nödvändigtvis innebära att den är stor. Detta bör hållas i minnet då det i den 
fortsatta framställningen talas o m  att vissa skillnader är statistiskt säkerställ
da. 



Av de intervjuade sverigeungrarna hade bara  6 procent avslutat ut
bildningen vid 15 års ålder eller tidigare. 48 procent hade slutat ut
bildningen i åldern 16-20 år ,  25 procent i åldern 21-25 ä r  och 2 1  pro
cent vid högre ålder. Andelen som avslutat sin utbildning före 16 års 
ålder var alltså mycket lägre ä n  i den ungerska befolkningen, men  
också betydligt lägre ä n  i den svenska befolkningen. Sannolikt finns 
ett samband mellan sverigeungrarnas höga utbildningsnivå och det  
fak tum at t  en mycket stor andel av dem varit storstadsbor före ut
vandringen. 

Någon  statistiskt säkerställd skillnad mellan kvinnor och m ä n  i fråga 
o m  åldern då  m a n  avslutat sin utbildning fanns inte bland sverigeung
rarna.  Även i detta avseende skiljde sig alltså sverigeungrarna f rån  den 
ungerska befolkningen, samtidigt som de i detta avseende liknade 
svenskarna. Teoretiskt skulle det kunna tänkas a t t  detta berott  p å  a t t  
kvinnorna i större utsträckning ä n  männen fåt t  utbildning efter in
vandringen till Sverige och a t t  detta skulle ha kunna t  u t jämna en 
könsskillnad i fråga o m  utbildning som funnits före utvandringen. En 
kontroll  av materialet visar emellertid a t t  så inte var fallet. En stor 
majoritet  av sverigeungrarna hade fåt t  hela sin utbildning i Ungern: 
andelen som hade avslutat utbildningen senast det å r  då  invandringen 
till Sverige skedde var 78 procent. Denna andel var praktiskt taget 
densamma för  kvinnor och män ,  nämligen 80 respektive 7 7  procent,  
vilket innebär a t t  Hkheten i utbildningsnivå mellan de sverigeungerska 
kvinnorna och männen inte kan  förklaras med a t t  kvinnorna i större 
utsträckning skulle ha  fåt t  utbildning efter ankomsten till Sverige. Det  
förefaller i stället sannolikt at t  de sverigeungerska kvinnornas relativt 
sett höga utbildningsnivå kan sammanhänga med a t t  gruppen i så stor 
utsträckning utgjordes av storstadsbor. 

Skillnaden i utbildningshänseende mellan sverigeungrarna och befolk
ningen i Ungern var alltså mycket stor. Även jämfört  med den svenska 
befolkningen framstår  sverigeungrarna som något mer välutbildade, 
något som dock kan  sammanhänga med a t t  EVS-materialet fö r  den 
svenska befolkningens del omfat tar  hela landet, inte bara de tre stor
stadslänen. 

2-7 



Fördelning på näringsgrenar och yrkesgrupper 
Av de flyktingar, som k o m  till Sverige i samband med Ungernrevol
ten,  utgjordes en betydande del av yngre och relativt välutbildade 
personer. Bland männen hade många arbetat  inom metallindustrin, 
t.ex. som ingenjörer, svarvare, maskinreparatörer eller verktygsarbe
tare. Andra vanliga yrkesgrupper var bilarbetare och bilreparatörer, 
chaufförer,  murare,  hjälparbetare och diversearbetare. Av kvinnorna 
hade många arbetat  som kontorister eller inom textilindustrin. Andra 
relativt vanliga kvinnoyrken var sömmerska, sjukvårdsbiträde, 
sjuksköterska, servitris och lärare. Många  av kvinnorna var också 
hemmafruar .  (Svensson, 1992:153-154; Szabö, 1988:464.) 

Trots  a t t  utbildningsnivån bland de ungerska flyktingar, som k o m  i 
samband med upproret  år  1956 var hög, var vid slutet av 1950-talet 
och bör jan  av i9éo-talet  en stor majoritet av dem arbetare. År 1959 
var cirka två tredjedelar av de gymnasieutbildade och cirka en tredje
del av de akademiskt utbildade männen klassificerade som arbetare. 
Åtminstone till en bör jan tycks de högre utbildade flyktingarna alltså 
inte ha  fåt t  arbeten som motsvarade deras utbildningsnivå. På något 
längre sikt tenderade de ungerska flyktingarna emellertid a t t  närma 
sig totalbefolkningens yrkesfördelning. (Svensson, 1992:198). 

Det  fak tum at t  de sverigeungrare, som ingår i denna undersökning, i 
stor utsträckning var storstadsbor (se nedan) har sannolikt en viss be
tydelse för  den bild m a n  får  av yrkesfördelningen. Knappast någon 
var t.ex. sysselsatt inom jordbruk eller skogsbruk. Det är  fullt möjligt 
a t t  en undersökning omfattande hela landet skulle ha givit en något  
annorlunda bild. 

En fördelning av de intervjuade sverigeungrarna efter  näringsgren (ta
bell 3.4) visar a t t  en dryg tredjedel, 37 procent, arbetade inom indu
stri och övrig tillverkning. Inom sektorn handel, samfärdsel, bank  och 
försäkring arbetade 16 procent och inom vårdsektorn 11 procent. 

En jämförelse med  EVS-materialets uppgifter o m  den svenska befolk
ningens fördelning på  näringsgrenar visar a t t  sverigeungrarna i betyd
ligt större utsträckning ä n  svenskarna i allmänhet arbetade inom in
dustri eller övrig tillverkning. Bland svenskarna var andelen endast 18 
procent,  medan den bland sverigeungrarna var ungefär dubbelt så hög 
(37 procent). Vissa andra skillnader fanns också, bl.a. i fråga o m  an
delarna sysselsatta inom vårdsektorn och inom sektorn handel, sam-
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färdsel, bank  och försäkring. Inom dessa näringsgrenar var  sverige
ungrarna underrepresenterade i jämförelse med befolkningen som 
helhet. 

Tabell 3.4 
Sverigeungramas och svenskamas fördelning på näringsgrenar. 
Procent 

Sverigeungrare Svenskar 
Näringsgren (n=510) (n=772) 

Industri, tillverkning 36,7 17,6 

Byggnadsverksamhet 5,9 7,0 

Handel, samfärdsel. 
bank och försäkring 15,3 20,3 

Vård 10,6 18,8 

Skola, utbildning 6,9 10,8 

Förvaltning 8,0 10,1 

Jordbruk, skogsbruk 1,2 2,3 

Annat 14,5 10,5 

Uppgift saknas 1,0 2,6 

Summa 100,0 100,0 

Tabell 3.5 
Sverigeungramas och svenskamas fördelning på yrkeskategorier. Procent 

Yrkeskategori Sverigeungrare Svenskar 
(n=510) (n=772) 

Jordbrukare 0,4 1,5 

Yrkesarbetare, hantverkare 24,9 17,6 
Annan arbetare 7,5 6,5 
Egen företagare (utan anställda) 8,8 3,5 
Egen företagare (med anställda) 4,9 3,9 
Hög tjänsteman 13,3 10,8 
Tjänsteman av annat slag 32,4 53,2 
Fri yrkesutövare 4,9 3,1 
Uppgift saknas 3,0 0,0 

Summa 100,0 100,0 



En jämförelse med uppgifterna för den svenska befolkningen visar 
också vissa skillnader mellan sverigeungrare och svenskar i fråga o m  
yrkesfördelning (tabell 3.5). Framför allt var en betydligt lägre andel 
av sverigeungrarna än av svenskarna anställda som tjänstemän p å  
mellannivå eller lägre. Andelen yrkesarbetare eller hantverkare liksom 
andelen egna företagare var däremot högre bland sverigeungrarna. I 
övrigt var skillnaderna obetydliga. 

Av sverigeungrarna tillhörde omkring en åttondel (13 procent) kate
gorin högre tjänstemän i privat eller allmän tjänst, medan en tredjedel 
(32 procent) klassificerades som tjänstemän av annat  slag (tabell 3.5). 
Sammanlagt klassificerades alltså nära hälften, eller 45  procent, som 
tjänstemän. Den därnäst vanligaste yrkesgruppen var yrkesarbetare 
eller hantverkare (snickare, murare, mekaniker etc.), till vilken en 
fjärdedel (25 procent) hörde. Totalt hörde cirka en tredjedel, eller 32 
procent, till kategorin arbetare (yrkesarbetare, hantverkare och övriga 
arbetare). 

Den vanligaste yrkesgruppen bland sverigeungrarna var alltså tjäns
temännen.  Evs-materialet för  Ungern innehåller inga uppgifter om 
befolkningens fördelning på  näringsgrenar. Däremot finns uppgifter 
om  yrkesfördelning, som dock inte är helt jämförbara med uppgifter
na o m  yrkesfördelning i det svenska materialet. 

Av den ungerska befolkningen i åldrarna 30 år och uppåt  utgjordes 
32 procent av yrkesarbetare och hantverkare (inklusive arbetsledare 
och förmän). Övriga arbetare (inklusive arbetare inom jordbruket) 
utgjorde 34 procent. Högre tjänstemän och fria yrkesutövare utgjorde 
10 procent, medan tjänstemän på mellannivå eller lägre nivå utgjorde 
12 procent. Fem procent var företagsledare eller egna företagare. 
Jordbrukare och anställda inom militärmakten utgjorde vardera en 
procent. 

Med tanke på  den stora skillnad i samhällsstruktur och ekonomisk 
struktur, som finns mellan Sverige och Ungern, är det föga överras
kande a t t  också yrkesfördelningen i de båda länderna skiljer sig kraf
tigt åt.  Även om vissa reservationer måste göras beträffande uppgif
ternas jämförbarhet, står det helt klart at t  t.ex. andelen arbetare var 



avsevärt högre i Ungern än i Sverige: i Ungern utgjorde arbetare (av 
alla kategorier, dvs. både yrkesskickliga och övriga) omkring 58 pro
cent och i Sverige 24 procent av befolkningen över 30 år .  Andelen 
tjänstemän på  mellannivå eller lägre nivå var å andra sidan avsevärt 
högre i Sverige: 53 procent av svenskarna men bara i z  procent av 
ungrarna hörde till denna kategori. I båda fallen befann sig andelen 
av de intervjuade sverigeungrarna, som hörde till respektive yrkeska
tegori, någonstans mellan svenskarnas och ungrarnas: av sverigeung
rarna klassificerades sammanlagt 32 procent som arbetare (yrkesarbe
tare, hantverkare eller övriga arbetare) och en lika stor andel, dvs. 32 
procent, som tjänstemän på mellannivå eller lägre. 

Av de ungerska flyktingar, som kom till Sverige i samband med 1956 
års uppror,  var vid slutet av 1950-talet och början av 1960-talet en 
stor majoritet klassificerade som arbetare (se ovan). Detta gällde trots 
at t  gruppen som helhet kännetecknades av en relativt hög utbild
ningsnivå. Även om de ungerska flyktingarna till en början i många 
fall alltså inte fick arbeten, som motsvarade deras utbildningsnivå, 
tenderade de emellertid på  något längre sikt a t t  närma sig totalbe
folkningens yrkesfördelning. Under åren 1959-1963 genomgick grup
pen sålunda en social mobilitet f rån arbetaryrken till tjänstemannayr
ken. (Svensson, 1992:197-198). 

Den grupp av sverigeungrare, som ingår i denna undersökning, består 
endast delvis av personer som kom till Sverige i samband med Ung
ernrevolten. Cirka en tredjedel av dem hade kommit till Sverige åren 
1956 eller 1957 (se ovan). Den grupp sverigeungrare, som här under
sökts, ä r  alltså bara delvis jämförbar med de ungerska flyktingar som 
behandlades i Anders Svenssons avhandling (Svensson, 1992). 

För de sverigeungrare som ingick i denna undersökning kan emellertid 
konstateras at t  endast en tredjedel var arbetare (yrkesarbetare, hant
verkare eller övriga). Huvuddelen av dessa var yrkesarbetare eller 
hantverkare; andelen arbetare med okvalificerade arbetsuppgifter var 
mycket låg.'^ Andelen tjänstemän på mellannivå eller lägre utgjorde 
likaså en tredjedel. Den återstående tredjedelen av sverigeungrarna 

17. Endast 7,5 procent av  sverigeungrarna hörde till denna kategori. 



utgjordes av högre tjänstemän och fria yrkesutövare samt företagsle
dare och egna företagare. Gruppens relativt sett goda utbildningsnivå 
tycks alltså numera avspeglas även i yrkesfördelningen. 

Regional fördelning 

De sverigeungrare, som intervjuades i denna undersökning, var i 
mycket hög grad bosatta i storstäder. I detta avseende skilde de sig 
väsentligt f rån  de svenska respektive ungerska befolkningarna (tabell 
3.6). Drygt tre fjärdedelar (78 procent) av sverigeungrarna var vid in
tervjutillfället bosatta på  orter med minst 100 000  invånare. Motsva
rande andel för hela den svenska befolkningen i åldrarna 30 år  och 
uppåt  (dvs. den åldersgrupp som ingick i denna undersökning) var 4 0  
procent. För befolkningen i Ungern var andelen 30  procent. 

Då  det gäller den nuvarande bosättningen kan koncentrationen till 
storstäder åtminstone delvis förklaras av att undersökningen genom
fördes i de tre storstadslänen Stockholms län, Göteborgs och Bohus 
län samt Malmöhus län.'^ Den undersökta gruppens bosättning av
speglar därför inte bosättningsmönstret för  hela den grupp av ungers
ka invandrare som nu  är bosatta i Sverige, även o m  cirka två tredjede
lar av denna grupp är  bosatta i något av dessa tre län (Szabö, 
1989:465). Den geografiska koncentrationen till storstäder gällde 
emellertid inte bara för de intervjuade sverigeungrarnas bosättning vid 
intervjutillfället, utan också för deras bosättning i Ungern vid tid
punkten för  utvandringen. Tre fjärdedelar av dem hade då varit bo
satta i städer med 100 000 invånare eller mer (tabell 3.6). 

18. Av de intervjuade sverigeungrarna var 4 9  procent bosatta i Stockholms län, 
19 procent i Göteborgs och Bohus län och 3 2  procent i Malmöhus län. 



Tabell 3.6 
Fördelning efter tätortsgrad: sverigeungrama vid utvandringen och vid in
tervjutillfället samt den svenska respektive ungerska befolkningen år 
1990I91. Procent 

Befolkningsstorlek 
i 1000-tal Sverigeungrarna 

Den svenska 
befolkningen å r  

Den ungerska 
befolkningen å r  

Vid utvandringen 
(n=510) 

1991 
(n=510) 

1990 
(n=772) 

1991 
(n=829) 

- 2  1,2 2 ,4  10,4 8,1 

2-5 3,1 1,4 5 ,6  19,8 

5-10 3,9 2 ,0  4 ,5  14,6 

10-20 4,1 2 ,5  9,6 11,6 

20-50 6,9 2 , 7  7 ,4  13,4 

50-100 5 ,3  9,8 21 ,0  1,9 

100- 75,1 78,2 39 ,5  30 ,5  

Uppgift saknas 0 ,4  1,0 1,9 0,1 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

Det förefaller troligt a t t  personer som i hemlandet varit  storstadsbor,  
skulle vara  benägna a t t  bosätta sig i storstäder även i Sverige. At t  den 
undersökta gruppen i så stor utsträckning bestod av personer som i 
Ungern varit  storstadsbor skulle då kunna  sammanhänga med  a t t  ur 
valets begränsning till de t re  storstadslänen kommit  at t  medföra  en 
överrepresentation av personer som före utvandringen varit  storstads
bor  och som av detta skäl valt a t t  bosätta sig i en storstad också i det  
nya hemlandet /^  Det  k a n  i detta sammanhang vara värt  a t t  notera a t t  
den ungerska invandrargruppen i Sverige anses ha  kännetecknats av 
en låg grad av inre migration; de flesta av sverigeungrarna har  sålun
da  vistats inom samma län alltsedan invandringen (Szabö, 1989:465). 

Även o m  undersökningens begränsning till de tre storstadslänen san
nolikt utgör  en bidragande förklaring till den höga andelen storstads-

19. Av de sverigeungrare som i hemlandet varit bosatta i städer med minst 
100 .000  invånare bodde vid intervjutillfället 80  procent i städer av denna 
storleksordning. Även bland dem som i hemlandet varit bosatta i mindre stä
der eller på landsbygden bodde emellertid majoriteten (74 procent) nu i städer 
med 100  0 0 0  invånare eller mer. 



bor biand de intervjuade sverigeungrarna, förefaller det knappast 
sannolikt at t  detta utgör hela förklaringen. Huvuddelen (två tredjede
lar) av den ungerska invandrargruppen i Sverige är ju bosatta i dessa 
tre län och av den återstående tredjedelen är flertalet bosatta i Söder
manlands,Älvsborgs, Hallands, Västmanlands och Östergötlands län 
(Szabö, 1989:465). Inte bara de intervjupersoner, som ingår i denna 
undersökning, utan också hela gruppen av ungerska invandrare i Sve
rige framstår alltså som en befolkningsgrupp, som i stor utsträckning 
är koncentrerad till områden med relativt hög befolkningstäthet. Det 
är inte osannolikt at t  detta skulle kunna sammanhänga med a t t  en 
betydande del av hela den sverigeungerska invandrargruppen kan  ha 
utgjorts av personer som före utvandringen varit bosatta i städer. Sta
tistiska uppgifter som skulle kunna belägga ett sådant antagande sak
nas emellertid; endast för den grupp sverigeungrare, som intervjuats i 
denna undersökning, kan andelen personer som varit stadsbor vid ut
vandringstillfället fastställas. 

Sammanfattningsvis kan sägas at t  de sverigeungrare, som intervjuades 
i denna undersökning, var storstadsbor i högre utsträckning än  vad 
den svenska respektive ungerska befolkningen i allmänhet var. Det 
förefaller rimligt a t t  antaga at t  detta sammanhänger  dels med a t t  un
dersökningen var begränsad till de tre storstadslänen, dels också med 
att  de personer som utvandrat f rån Ungern till Sverige i stor utsträck
ning varit stadsbor, som också i det nya hemlandet valt a t t  bosätta sig 
i städerna. 

Sammanfattning 

Som framgått  av detta kapitel fanns det betydande skillnader mellan 
de intervjuade sverigeungrarna och den svenska respektive ungerska 
befolkningen i fråga om utbildning, yrkestillhörighet och andelen 
storstadsbor. Vid jämförelser mellan de tre grupperna måste man  där
för taga hänsyn till den inverkan som dessa skillnader kan ha på re
sultaten. I de fall då materialet visar at t  svarsfördelningen för en viss 
fråga samvarierar t.ex. med utbildningsnivån, måste således resultaten 



tolkas med hänsyn tagen till skillnaden mellan de tre grupperna i f rå
ga om utbildningsnivå." 

20.  Att kontrollera för skillnader i yrkesfördelning är dock svårt, p.g.a. att det 
inte finns helt jämförbara uppgifter för de tre grupperna. Eftersom samvaria
tionen mellan utbildningsnivå och yrkesfördelning torde vara betydande, bör 
dock en kontroll för utbildning innebära att man indirekt även i viss mån 
kontrollerar för skillnader i yrkesfördelning. 





4 .  Ungersk och svensk identitet - några aspekter 

Identitet - ett  mångtydigt begrepp 
Begreppet »identitet» kan användas i skilda betydelser och definieras 
på  olika sätt (se t.ex. Lange och Westin, 1981; Mol,  1976, 1978; Ja-
cobsson-Widding, 1983; 1988; Magnusson, 1989). Det kan t.ex. avse 
såväl personlig eller individuell identitet som kollektiv identitet. Be
greppet ä r  dessutom dubbelbottnat, genom att  det dels kan syfta på 
vad som skiljer en individ eller en grupp f rån  andra individer eller 
grupper, dels kan syfta på vad som förenar en individ eller grupp med 
andra.  I det förra fallet betonas alltså »särskildhet« och avgränsning, i 
det senare fallet likhet och gemenskap. (Jacobson-Widding, 1988.)"  

En viktig aspekt av den individuella identiteten är tidsdimensionen, 
upplevelsen av en temporal kontinuitet. Detta har,  då det gäller den 
personliga identiteten, betonats av Erik H Erikson, som ser upplevel
sen av kontinuitet över tiden (»selfsameness«) som en viktig aspekt av 
en individs »inre identitet» (1959:23). Då det gäller en grupps etniska 
eller kulturella identitet torde en upplevd kontinuitet över tiden i form 
av en (faktisk eller mytisk) gemensam historia kunna fylla en motsva
rande funktion. 

En aspekt av identiteten, som kan vara av central betydelse både då 
det gäller personlig och kollektiv identitet, är den religiösa. Religionen 
kan sålunda utgöra en viktig aspekt av en grupps kulturella eller et
niska identitet.^^ Religionen kan också utgöra en central del av indivi
dens upplevelse av personlig kontinuitet över tiden och av samhörig
het med andra.  

21.  På engelska kan termerna »distinctiveness» och »sameness» användas för att 
särskilja de två olika innebörderna i begreppet »identity» (Jacobson-Widding, 
1983) .  

22.  För en diskussion av  begreppen »etnisk grupp» och »etnisk identitet», se t.ex. 
Corlin, 1988 och DeVos,  1983 samt däri anförd litteratur. 

23.  En studie av religiös identitet över två generationer har i Sverige gjorts av 
forskaren Hanne Bang (Bang, 1990).  H o n  studerade dels en grupp invandrade 
kroater, dels en grupp svenska konvertiter till den katolska kyrkan. 



Det bör i detta sammanhang betonas at t  exempelvis religionens bety
delse som identitetsskapande och identitetsbevarande faktor varierar, 
inte bara mellan olika länders befolkningar eller mellan olika befolk
ningsgrupper inom ett land, utan också mellan olika individer inom 
en viss grtipp. Den amerikanske religionssociologen Phillip E Ham
mond  behandlar detta i en diskussion, där han anknyter till en av 
Hans  Mol  utgiven bok om identitet och religion. (Hammond, 1992; 
M o l  (red), 1978). 

Hammond skiljer mellan en stabil och »ofrivillig» identitet, som 
grundläggs tidigt i livet och som är i hög grad oföränderlig, och en 
mindre stabil identitet, som sammanhänger med de olika sociala roller 
som individen ikläder sig och som förändras med dessa. I det senare 
fallet ä r  det inte fråga om en viss given identitet utan snarare o m  en 
uppsättning olika situationsbundna identiteter, som individen kan 
växla mellan allteftersom hon ikläder sig olika roller. Den förstnämn
da,  stabila, typen av identitet utvecklas tidigt i livet och grundläggs 
och uppehålls i primärgrupper, framför allt familjen. Den senare, va
rierande och situationsberoende, identitetstypen utvecklas senare och 
är knuten till andra grupper och institutioner än  familjen, t.ex. ar
betsplatsen. (Hammond, 1992.) 

Medan vissa institutioner, framför allt familjen, med nödvändighet ä r  
viktiga för  den förstnämnda typen av identitet och vissa andra institu
tioner, främst arbetsplatsen, med nödvändighet ä r  viktiga för den 
andra typen av identitet, är det enligt Hammond möjligt at t  ytterliga
re andra institutioner i det moderna samhället övergår från at t  ha va
rit väsentliga främst för bildandet av den förstnämnda typen av iden
titet till a t t  bli väsentliga främst för bildandet av den sistnämnda ty
pen. Till de institutioner, vilkas betydelse kan tänkas övergå f rån  at t  i 
första hand ha gällt den stabila, grundläggande, identitetstypen till a t t  
i första hand gälla den mindre stabila, situationsberoende, identitets
typen, skulle enligt Hammond kyrkorna kunna höra (Hammond,  
1992:4-5). Hammonds  bok ägnas åt  at t  undersöka konsekvenserna 
för  kyrkornas del av en sådan förändring. 

Hammond menar dessutom att  en parallell till de två typer av identi
tet, som kan urskiljas på det religiösa området, även kan iakttagas då 
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det gäller etnisk identitet. I vissa fall framstår sålunda den etniska 
identiteten som primär, medan den i andra fall snarare framstår som 
sekundär. Det förra gäller framför allt sådana etniska grupper som 
har klart framträdande kännetecken, t.ex. en karakteristisk hudfärg 
eller ögonform, medan det senare framför allt gäller grupper som 
saknar tydliga etniska kännetecken och vilkas medlemmar därför  kan 
välja i vilken utsträckning de vill markera en etnisk tillhörighet (Ham
mond,  1992). 

Sambanden mellan religion och identitet är alltså mycket komplicera
de. Detta gäller både i fråga om individuell och kollektiv identitet. I 
ett visst samhälle kan sambandet mellan religion och identitet variera 
både mellan ohka individer och över tiden. Därmed är det också rim
ligt a t t  räkna med att  sambandet mellan reUgion och identitet kan va
riera starkt inte bara mellan olika invandrargrupper i ett visst samhäl
le utan också mellan olika individer inom en viss invandrargrupp.^'* 

Beroende på omständigheterna kan de identitetsskapande faktorerna 
variera både mellan olika länders befolkningar och mellan befolk
ningsgrupper inom ett land. En befolkning kan t.ex. förenas av ge
mensam historia, ett gemensamt språk, gemensam etnisk tillhörighet 
och gemensam religion. I vissa fall kan en befolkning vara någorlunda 
homogen både med avseende på etnisk tillhörighet, historia, språk 
och religion; i andra fall kan en befolkning vara heterogen i ett eller 
flera av dessa avseenden. 

Då det gäller den ungerska befolkningen har  språket sedan lång tid 
tillbaka haf t  en central funktion som sammanhållande och särskiljan
de faktor.  Både språkligt och etniskt skiljer sig ungrarna från omgi
vande folkgrupper. Landet har under det gångna årtusendet utgjort 
ett gränsområde mellan öst och väst, något som också har påverkat 
identitetskänslan. Det ungerska språket, som tillhör den finsk-ugriska 

24.  Dessutom varierar naturligtvis sambanden mellan religion och identitet, inte 
bara beroende på hur begreppet »identitet» uppfattas, utan också beroende 
på hur »religion® definieras (se nedan, kapitel 5). I föreliggande bok uppfattas 
begreppet »religion» substantiellt. Religionssociologen Thomas Luckmann, 
s o m  däremot arbetar med en vid, funktionell, religionsdefinition, definierar 
personlig identitet som en universell form av individuell religiositet (Luck
mann, 1967).  



språkgruppen, saknar släktskap med övriga språk i denna del av Eu
ropa och den språkliga särställning som detta givit, har  påverkat lan
dets historiska och politiska utveckling. Det ungerska språket har 
därmed fått  en mycket stark identititetsskapande funktion. (Szabö, 
1988.) 

Betydande delar av den etniskt-ungerska befolkningsgruppen är på 
grund av landets historia bosatt utanför det nuvarande Ungerns grän
ser. I Trianonfreden år 1920 förlorade landet till grannländerna 70  
procent av sitt territorium och 60 procent av den dåvarande totala 
befolkningen, inkluderande 28 procent av den ungersktalande befolk
ningsgruppen (Hajdii och Nagy, 1990). Det ungerska språket talas 
därför inte bara i det nuvarande Ungern utan även av ungerska be
folkningsgrupper i de områden som tidigare tillhört landet (Szabö, 
1988). Det ungerska språket, ungersk historia och ungersk etnicitet 
fyller därmed en identitetsskapande och identitetsbevarande funktion 
för  en betydligt större befolkningsgrupp än  den som ryms inom det 
nuvarande Ungerns gränser. Från a t t  ha kännetecknats av etnisk hete-
rogenitet, blev Ungern efter det första världskriget en etniskt relativt 
homogen stat: den ungerska befolkningsgruppen utgjorde år 1920 
89,5 procent av landets befolkning (Hajdii och Nagy, 1990). Sedan 
1920 har Ungern språkligt och kulturellt varit ett av Europas mest 
enhetliga länder (Szabö, 1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ) .  

Språket är alltså en viktig »markör« då det gäller ungersk identitet. 
Motsvarande gäller däremot inte för religionen, eftersom den ungers
ka befolkningen inte är homogen i religiöst avseende. Detta avspeglas 
även i svaren f rån  de sverigeungrare, som intervjuats i denna under
sökning (se nedan, kapitel 5). Av dessa uppgav 95 procent at t  de till
hört  någon religion då de lämnade Ungern. Majoriteten, 67 procent, 
var katoliker och 18 procent var protestanter, medan 7 procent var 
judar och 3 procent uppgav annan religiös tillhörighet. I frågeformu
leringen gjordes ingen åtskillnad mellan reformerta och lutheraner. 
Den reformerta gruppen är emellertid den dominerande bland pro
testanterna, medan lutheranerna utgör en minoritet.^^ Det bör påpe-

25.  Enligt en undersökning genomförd år 1992  utgjorde lutheranerna 4 ,2  procent 
av befolkningen (Andorka, 1995). 



kas a t t  de  intervjuade sverigeungrarna inte nödvändigtvis behöver h a  
varit representativa för  hela den ungerska befolkningen med avseende 
p å  religionstillhörighet, eftersom det är  tänkbar t  a t t  vissa religiösa 
grupper varit överrepresenterade bland dem som lämnat  Ungern. De t  
är  också tänkbar t  a t t  religionen i vissa fall kan  ha  spelat in vid val av 
bosättningsland; för  protestanter, och kanske f ramför  allt för  luthera
ner, k a n  religionen sålunda tänkas ha  varit en bidragande orsak till 
a t t  m a n  sökte sig till det evangelisk-lutherska Sverige. 

Den bild av den ungerska befolkningens religiösa tillhörighet, som 
1991  års  EVS-undersökning ger, avspeglar läget efter cirka fyra decen
nier av kommunistiskt styre. Bilden är  därför  annorlunda ä n  vad den 
skulle ha  varit några decennier tidigare. Vid 1991 års  EVS-
undersökning uppgav endast 58 procent av befolkningen i åldrarna 
18 å r  och uppåt  en religiös tillhörighet. Av dessa var 73  procent kato
liker och 21  procent protestanter. Den judiska gruppen utgjorde å r  
1991 endast 0 ,2  procent av dem som besvarade frågan o m  religions
tillhörighet jakande. För 4 2  procent av befolkningen saknades uppgift  
o m  religionstillhörighet. 

Även o m  den religiösa situationen i Ungern har förändrats  under se
nare decennier, har  landet under hela perioden alltså varit religiöst 
heterogent, ett förhållande som för  övrigt gällt sedan lång tid tillbaka 
(se t.ex. Szakäly, 1990; Illyés, 1992). Det ä r  därför  rimligt a t t  vänta 
a t t  religionen inte ha f t  samma betydelse för  a t t  skapa eller bibehålla 
en ungersk nationell eller etnisk identitet, som t.ex. språket ha r  haf t .  
Detta innebär givetvis inte a t t  inte religionen kan ha  ha f t  en mycket 
viktig identitetsskapande och identitetsbevarande funkt ion - både vad 
gäller den kollektiva och den individuella aspekten av identiteten -
inom de olika religiösa befolkningsgrupperna i Ungern och bland un
gerska invandrare i olika länder. 

Några  aspekter  a v  svensk och ungersk identitet 
Av vad som sagts i det  föregående torde framgå a t t  det inte är  möjligt 
a t t  p å  ett någorlunda ut tömmande och invändningsfritt sätt undersö
ka i vilken utsträckning de intervjuade sverigeungrarna kan sägas ha  
ha f t  en  »ungersk» eller »svensk« identitet. Det är  dessutom tveksamt i 



vilken utsträckning begrepp som »ungersk identitet» eller »svensk 
identitet® överhuvudtaget är meningsfulla; förutom att begreppet 
»identitet® är svårt at t  entydigt definiera, kan det ifrågasättas vad 
som skulle anses känneteckna en »ungersk« respektive »svensk« iden
titet. Däremot borde det vara möjligt at t  i en intervjuundersökning 
studera vissa av de faktorer som kan tänkas bidraga till at t  en individ 
eller grupp själv upplever sig ha en viss etnisk identitet eller av andra 
kan uppfattas ha det. Vissa aspekter av intervjugruppens »identitet» 
borde alltså kunna empiriskt belysas. I detta kapitel skall därför ett 
antal olika aspekter som kan förväntas sammanhänga med identitets
upplevelsen behandlas. 

Det bör i detta sammanhang framhållas at t  denna undersökning en
dast omfattar sverigeungrare som flytt eller invandrat till Sverige f rån  
det nuvarande Ungern. Sverigeungrare f rån  de områden som före Tri-
anonfreden tillhörde Ungern, men som numera tillhör grannländerna, 
har inte kunnat  medtagas i undersökningen, eftersom man i de svens
ka befolkningsregistren inte redovisar uppgifter om etnisk tillhörighet; 
endast uppgifter om vilket land en person har invandrat f rån  är till
gängliga. Antalet etniska ungrare från Rumänien, Tjeckoslovakien 
och Jugoslavien bosatta i Sverige uppskattades år 1995 till cirka 
5 000  (Szabö, 1995, 1997). 

Att sverigeungrare från områden utanför det nuvarande Ungern alltså 
inte ingår i undersökningen kan vara av betydelse för bilden av sveri
geungrarnas identitet. Mycket talar nämligen för att de sverigeungra
re, som före invandringen till Sverige levt i minoritetsställning utanför 
Ungern, kan skilja sig i fråga om upplevd identitet f rån övriga sveri
geungrare. Detta har påpekats av Mätyäs Szabö, som framhållit at t  
hållningen till den ungerska identiteten är intensivare, fastare och 
starkare manifesterad hos transsylvanienungrarna.^^ Den tidigare mi
noritetsställningen har inte bara haf t  betydelse för förmågan att  beva
ra en ungersk identitet; den har också i det nya landet blivit en till-

26 .  Detta hindrar dock inte att även transylvanienungrarna i Sverige känneteck
nas av en stark strävan att integreras i det svenska samhället (Szabö, 1995 ,  
1997)-



gång, som givit beredskap att  möta nya situationer och underlättat en 
smidig anpassning. (Szabö, 1995, 1997.) 

Det bör alltså betonas at t  vad som i fortsättningen sägs o m  sverigeun
gersk identitet baseras endast på  intervjuer med sverigeungrare f rån  
det nuvarande Ungern. I vilken utsträckning resultaten skulle ha blivit 
annorlunda, om även övriga sverigeungrare varit representerade i un
dersökningen, är inte möjligt at t  avgöra. 

Ungersk och/eller svensk »självidentifiering« 

Ett sätt a t t  belysa i vilken utsträckning de intervjuade sverigeungrarna 
själva upplevde sig ha en ungersk respektive svensk identitet är natur
ligtvis a t t  ställa direkta frågor om detta. I intervjuerna ställdes frågan: 

»Du har  en skala mellan i och 10 för at t  beskriva hur svensk du  idag 
känner dig. Var skulle du placera dig, när  i betyder inte alls svensk 
och 10 betyder helt och hållet svensk?« 

I en därpå följande fråga var ordalydelsen densamma, så när som på  
att  ordet »svensk« där  ersatts med »ungersk«. Frågorna var alltså ut
formade så at t  de avsåg den intervjuades egen upplevelse av hur  
svensk respektive ungersk hon eller han kände sig. Naturligtvis kan 
olika personer lägga in olika innebörd i begreppen »svensk» och »un-
gersk«; en viss punkt  på  skalan kan dessutom uppfattas olika av olika 
personer. Det är därför fullt möjligt at t  exempelvis en person som 
själv uppfattar sig som mycket ungersk, av sin omgivning skulle kun
na uppfattas som mer svensk än  en annan person som inte i lika hög 
utsträckning uppfattar sig själv som ungersk. 

De båda frågorna hade givits en sådan utformning att  det i princip 
skulle vara möjligt för  de intervjuade att  välja vilken punkt  som helst 
på den ena skalan oberoende av vilken punkt  man valde på  den and
ra.  Det var t.ex. möjligt att välja punkten 10 på skalan både då det 
gällde frågan om hur svensk man kände sig och då det gällde frågan 
om hur  ungersk man kände sig. Denna utformning av frågorna val
des, eftersom det är fullt tänkbart  at t  en person själv skulle kunna 
uppfatta sig både som mycket ungersk och som mycket svensk - al
ternativt som varken särskilt ungersk eller särskilt svensk. Att man  



valde en punkt  som låg högt på den ena skalan skulle då inte nödvän
digtvis behöva innebära att man  skulle välja en punkt  som låg lågt på  
den andra.  

Ett liknande synsätt uttrycks även av socialpsykologen Karmela Lieb-
kind. H o n  framhåller at t  det i ett mångkulturellt samhälle är vanligt 
at t  minoritetsmedlemmar identifierar sig både med sin egen grupp och 
med samhället i stort och att  dessa två identifikationsprocesser inte 
nödvändigtvis ä r  beroende av varandra. Stark identifikation med den 
egna gruppen behöver därför inte innebära svag identifikation med 
det övriga samhället eller tvärtom. (Liebkind, 1994.) 

En stark identifikation med både den egna minoritetsgruppen och 
med samhället i stort ser Liebkind som uttryck för en bikulturell iden
titet, där delar av båda kulturerna sammanfogats till en helhet. Mot 
satsen, dvs. svag identifikation med båda grupperna, ser hon  som ett 
tecken på utstötning och marginalisering. En stark majoritetsorienter
ing i kombination med en svag känsla för  den egna minoritetskulturen 
uppfattar hon  som tecken på assimilation, medan motsatsen, dvs. 
stark minoritetsidentifikation i kombination med svag majoritetsiden
tifikation, enligt Liebkind kan ses antingen som stark minoritetsiden
titet eller som separatism. (Liebkind, 1994.) 

Även o m  man  f rån  teoretiska utgångspunkter alltså inte kan förutsät
ta at t  det behöver finnas ett samband mellan svaren på de båda frå
gorna om ungersk respektive svensk identitetsupplevelse, visar emel
lertid materialet at t  en mycket klar samvariation faktiskt förelåg: per
soner som valde en högt belägen punkt  på den ena skalan valde oftast 
(men inte alltid) en lågt belägen punkt  på den a n d r a . J u  mer man  
kände sig som svensk, desto mindre kände man sig i allmänhet som 
ungersk och vice versa. Av tabell 4.1, som visar en korstabulering av 
svaren på de två frågorna, framgår inte bara at t  det fanns en klar ne
gativ korrelation mellan hur svensk och hur ungersk man kände sig, 
utan också at t  majoriteten av de intervjuade själva kände sig mer som 
svenska än som ungerska. På frågan om hur svensk man kände sig 

27.  Rangkorrelationskoefficienten (Spearman rank correlation coefficient) var -
0 ,41 ,  signifikansnivä: 0 ,001 .  



valde 66 procent en punkt  på  den övre hälften av skalan, medan mot
svarande andel endast var 34 procent för frågan om hur ungersk man  
kände sig. 13 procent svarade att  de kände sig som helt och hållet 
svenska och knappt  7 procent a t t  de kände sig som helt och hållet un
gerska. Andelen som inte alls kände sig svenska var 4 procent, och 
andelen som inte alls kände sig ungerska 8 procent. 

I några enstaka fall förekom det att man  valde en mycket låg eller 
mycket hög punkt  på båda skalorna. I dessa fall bekräftades alltså det 
antagande som låg bakom de båda frågornas utformning, nämligen 
att en person skulle kunna uppfatta sig själv både som mycket un
gersk och som mycket svensk - alternativt som varken ungersk eller 
svensk. Två personer uppfattade sig inte alls som vare sig svenska el
ler ungerska, något som enligt Liebkinds ovan redovisade resonemang 
skulle kunna ses som tecken på  utstötning eller marginalisering. N å 
got motsvarande kan (i högre eller lägre grad) även tänkas gälla dem 
som visserligen inte valde den allra lägsta punkten på  skalorna, men 
ändå valde något av de lägre skalstegen. Det skulle emellertid även då 
röra sig o m  ett mycket begränsat antal personer. Endast 16 personer, 
eller 3 procent av samtliga intervjuade, valde något av skalstegen 1-4 
på  båda skalorna. Svaren tyder alltså inte på  at t  mer än ett fåtal skulle 
kunna karakteriseras som marginaliserade i den betydelsen a t t  de 
uppvisade en svag identifikation både med den egna gruppen och med 
det svenska samhället. 



Tabell 4.1. 
Svar på frågorna ont hur svensk respektive ungersk man kände sig. * 
Antal personer. 

Svensk 1 2 3 4 5 

Ungersk 

6 7 8 9 10  S:a % 

1 2 1 3 0 3 1 0 1 2 9 2 2  4 , 4  

2 0 0 0 1 0 0 0 5 7 1 14 2 ,8  

3 0 0 2 2 1 0 5 4 2 2 18 3 ,6  

4 2 1 1 1 1 5 5 3 2 1 2 2  4 ,4  

5 3 2 7 5 51 10  4 7 4 3 9 6  19,0 

6 1 3 2 7 13 15 2 3 0 2 4 8  9 ,5  

7 5 1 14  14  8 5 11 3 1 5 6 7  13,3 

8 3 18 21 14  2 0  10 2 9 2 3 102 20 ,2  

9 4 15 11 8 3 4 3 1 0 1 5 0  9 ,9  

10  2 0  14 5 4 12 1 2 2 0 6 6 6  13,1 

Summa 4 0  5 5  6 6  5 6  112 51  3 4  3 8  2 0  3 3  5 0 5  100,0 

Procent 7 ,9  10,9 13,1 11,1 22,2 10,1 6 ,7  7 ,5  4 ,0  6 ,5  100,0 

* I = inte alls svensk/ungersk, lo = helt och hållet svensk/ungersk. 

Sex personer valde den högsta punkten p å  båda skalorna; de uppfat 
tade  sig alltså både som helt och hållet svenska och som helt och hål
let ungerska. Den dubbla identifikation, som dessa personer gav ut
tryck för ,  skulle med den av Liebkind använda terminologin innebära 
a t t  de  hade en bikulturell identitet. Någo t  motsvarande skulle också, 
o m  ä n  inte i samma grad,  kunna  gälla dem som utan  at t  välja den 
högsta punkten på  de båda skalorna ändå  valde något av de övre 
skalstegen. Antalet personer som valde något  av skalstegen 7-10 på  
båda skalorna var 51, vilket motsvarar 10 procent av de intervjuade. 
Det  förefaller rimligt a t t  med Liebkinds terminologi beteckna dessa 
personer som bikulturella i den betydelsen a t t  de uppvisade en stark, 



eller åtminstone relativt stark, identifikation med både den egna 
gruppen och det svenska samhället.''^ 

En indelning av intervjupersonerna efter svaren p å  de båda frågorna 
kan ske på  olika sätt. En möjlig indelning illustreras av figur 4.1, där  
fyra olika grupper bildats. Grupp  A består av personer som valt någon 
av punkterna 1-5 på  båda skalorna. Grupp  B består av dem som valt 
någon av punkterna 1-5 på skalan över hur svensk man kände sig och 
någon av punkterna 6-10 på skalan över hur ungersk man  kände sig. 
Grupp  C utgörs av personer som valt någon av punkterna 6-10 på  
skalan över hur svensk man kände sig och 1-5 på skalan över hur un
gersk man kände sig. I grupp  D, slutligen, finns de som valt någon av 
punkterna 6-10 på båda skalorna. 

Grupp  A utgörs alltså av dem som inte uppfattade sig själva som vare 
sig (särskilt) svenska eller (särskilt) ungerska, medan grupp  D utgörs 
av personer som uppfattade sig som både (ganska mycket eller helt) 
svenska och ungerska. I grupp  B finns de som (ganska mycket eller 
helt) kände sig som ungerska men inte alls eller inte särskilt mycket 
kände sig som svenska. Dessa tre grupper är sinsemellan ungefär 
jämnstora: grupp  A utgörs av 89, grupp  B av 83 och grupp  D av 93  
personer. Grupp  C omfattar 240 personer och är därmed klart större 
än  någon av de övriga grupperna. Den består av personer som (gans
ka mycket eller helt) kände sig som svenska men inte alls eller inte 
särskilt mycket kände sig som ungerska. 

z 8 .  O m  kriteriet för »bikulturell identitet» i stället bestäms sä att personer, s o m  
valde någon av punkterna 6-10 pä bäda skalorna, betecknas som bikulturella, 
skulle denna grupp komma att omfatta 9 3  personer eller 18 procent av de in
tervjuade. Gruppen skulle då omfatta de intervjupersoner som kände sig s o m  
både svenska och ungerska och som i figur 4 .1  hänförs till grupp D (se ned
an). 



Figur 4.1 
Självbestämd identitet 

Grupp A (n=89) Grupp B (n=83) 

M C 

»Varken—eller« »Mest ungersk« 

0 > CO 

Grupp C (n=240) Grupp D (n=93) 
»Mest svensk» »Både—ock« 

För överskådlighetens skull redovisas indelningen i figur 4.1.  Med en 
viss förenkling skulle man kunna säga att grupp  A utgörs av dem som 
varken kände sig som (särskilt) svenska eller ungerska, grupp  D av 
dem som kände sig som både svenska och ungerska, grupp  B av dem 
som kände sig mest som ungerska och grupp  C av dem som kände sig 
mest som svenska. 

Det bör påpekas at t  varje indelning av detta slag med nödvändighet är 
förenad med ett visst måt t  av godtycke. Intervjupersonerna kan ha 
uppfat tat  skillnaden mellan at t  välja punkten 5 på  skalorna och att  
välja punkten 6 som mycket liten. Trots detta kommer de som valt 
punkten 5 och de som valt punkten 6 at t  hänföras till olika grupper i 
den indelning som här har gjorts. Problem av detta slag är  emellertid 
ofrånkomliga, eftersom gränsen mellan grupperna måste dragas nå
gonstans. Det kan tilläggas att även om den faktiska mittpunkten på 
skalorna låg mellan skalstegen 5 och 6, så har de intervjuade sanno
likt i stor utsträckning uppfattat punkten 5 som skalans mittpunkt; 
för detta talar det faktum att en stor andel valt just denna punkt  (se 
tabell 4.1). 

Den svenska och den ungerska identitetens betydelse 
Att en person känner sig som svensk och/eller ungersk behöver inte 
nödvändigtvis innebära att den svenska eller ungerska identiteten 
upplevs som särskilt betydelsefull. För at t  få en bild av vilken betydel



se de intervjuade själva tillmätte sin svenska respektive ungerska iden
titet, innehöll intervjuformuläret därför också följdfrågorna »Hur vik
tig ä r  din svenska identitet för dig?« samt motsvarande formulering 
beträffande den ungerska identiteten. Följdfrågorna ställdes till alla 
utom dem som svarat att de inte alls kände sig som svenska/ungerska, 
dvs. till alla som hade valt något av skalstegen 2-10 på frågorna o m  
hur svensk/ungersk man  kände sig. Svaren skulle ges med något av 
alternativen »Mycket viktig«, »Ganska viktig«, »Inte särskilt viktig« 
respektive »Inte alls viktig«. 

Av tabell 4 .2  framgår att det var betydligt fler som ansåg a t t  den 
svenska identiteten var viktig än  som ansåg att  den ungerska var det. 
De som tillmätte sin svenska identitet stor vikt, tillmätte i allmänhet 
inte sin ungerska identitet lika stor vikt: endast 26 procent av dem 
som svarade att  den svenska identiteten var mycket viktig, ansåg a t t  
även den ungerska identiteten var mycket viktig. Av dem som sade a t t  
den ungerska identiteten var mycket viktig, ansåg däremot 53 procent 
at t  även den svenska identiteten var mycket viktig. Bland dem som 
ansåg a t t  den ungerska identiteten var helt oviktig, menade majorite
ten (62 procent) at t  den svenska identiteten däremot var mycket vik
tig. Mycket få, endast 16 personer, svarade att  den svenska identiteten 
var helt oviktig. 

Tabell 4.3 visar samvariationen (rangkorrelationskoefficienter) mellan 
svaren på  dels de båda frågorna om hur svensk respektive ungersk 
man kände sig, dels frågorna om hur viktig den svenska respektive 
ungerska identiteten var. Med ett undantag visar tabellen at t  en klar 
samvariation mellan svaren på  de fyra frågorna förelåg.^' Dock sak
nas samband mellan den vikt man  tillmätte den svenska identiteten 
och den vikt man  tillmätte den ungerska. 

19.  Rangkorrelationskoefficienterna (Spearman rank correlation coefficient) var 
signifikanta på 0,001-nivån. 



Tabell 4 .2  
Svarsfördelning på frågorna om hur viktig ens svenska respektive ungerska 
identitet var. Antal personer 

Hur viktig ä r  ungersk identitet? 

Hur viktig' 
är  svensk 
identitet? Mycket Ganska Ej särsk. Inte alls Summa Procent 

Mycket 51 4 2  7 5  2 4  192 41,1 
Ganska 2 7  9 6  4 9  9 181 38,8 
Ej särskilt 12 2 5  3 5  6 7 8  16,7 
Inte alls 6 3 7 - 16 3,4 

Summa 9 6  166 166 3 9  4 6 7  100,0 

Procent 20,6 35,5 35,5 8,4 100,0 

Tabell 4 .3  
Samband mellan svensk identitet, ungersk identitet, vikten av den svenska 
identiteten och vikten av den ungerska identiteten. Rangkorrelationskoeffi-
cienter 

Svensk 
identitet 

Vikt svensk 
identitet 

Ungersk 
identitet 

Vikt ungersk 
identitet 

Svensk 
identitet 1,000 0,454 -0,414 -0,341 
Vikt svensk 
identitet 1,000 -0,313 -0,020 
Ungersk 
identitet 1,00 0 ,557 
Vikt ungersk 
identitet 1,000 



Tabell 4 .4  
Den vikt man tillmätte svensk/ungersk identitet med fördelning på grupper 
efter självbestämd identitet. Procent* 

Svensk identitet Ungersk identitet 

Grupp A 
(n=82) 

B 
(n=75) 

C 
(n=239) 

D 
(n=93) 

A 
(n=84) 

B 
(n=83) 

C 
(n=220) 

D 
(n=93) 

Mycket 
viktig 29 ,3  18,7 54 ,4  40 ,9  17,9 47 ,0  8,2 3 5 , 5  

Ganska 
viktig 42 ,7  33 ,3  36 ,8  40 ,9  36 ,9  42 ,2  26 ,8  45 ,2  

Ganska 
oviktig 22 ,0  3 8 , 7  8,4 15,1 36 ,9  9,6 50 ,5  19,4 

Inte 
viktig 6,1 9 ,3  0 ,4  3,2 8 ,3  1,2 14,5 0 , 0  

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 00 ,0  

* För gruppindelningen, se texten och figur 4.1. 

Föga ovänta t  skiljer sig de fyra grupper,  som redovisades ovan (fig. 
4.1), klar t  sinsemellan med avseende på  den betydelse m a n  tillmätte 
den svenska respektive ungerska identiteten. Av tabell 4 .4 f ramgår  a t t  
andelen som ansåg den svenska identiteten vara mycket viktig var  
högst bland dem som hörde till g rupp  C, dvs. de som hade valt något  
av skalstegen 6-10 p å  frågan o m  hur  svensk m a n  kände sig och något  
av skalstegen 1-5 p å  frågan o m  hur  ungersk m a n  kände  sig. Av dessa 
ansåg 54 procent  a t t  den svenska identiteten var mycket viktig; 19 
procent  svarade a t t  den ungerska identiteten var mycket viktig. 

I den »motsatta« gruppen, grupp  B, som alltså valt något  av skalans 
övre steg vid f rågan o m  hur  ungersk m a n  kände sig och något  av de  
lägre stegen vid f rågan o m  hur  svensk m a n  kände sig, ansåg 4 7  pro
cent a t t  den ungerska identiteten var mycket viktig och endast 8 pro
cent a t t  den svenska identiteten var mycket viktig. 

Både i g rupp  A, som varken kände sig särskilt svenska eller ungerska, 
och i g rupp  D, som kände  sig både som svenska och som ungerska, 
var  det  fler som menade a t t  den svenska identiteten var  mycket viktig 



än som menade att den ungerska identiteten var det - i grupp A 29 
respektive 18 procent och i grupp D 4 1  respektive 3 5 procent. 

Identitet och bakgrundsfaktorer 

Det  förefaller rimligt a t t  vänta a t t  längden av den tid m a n  varit bosatt  
i Sverige skulle kunna  inverka på  hu r  svensk m a n  kände sig. Av tabell 
4.5 f ramgår  också at t  personer som invandrat under olika decennier i 
viss utsträckning fördelade sig olika p å  de fyra grupper,  som här  har  
särskilts med avseende på  hur  svensk respektive ungersk m a n  ansåg 
sig vara.  En  sambandsanalys bekräftar  också a t t  det  fanns en klar 
samvariation mellan invandringsår och svaren p å  frågorna o m  hur  
svensk/ungersk m a n  kände sig, respektive vilken vikt m a n  tillmätte 
den svenska/ungerska identiteten. Personer som bo t t  länge i Sverige 
kände  sig i allmänhet som mer  svenska och upplevde sin svenska iden
titet som mer  viktig ä n  de som bot t  här  kortare tid. D e  som bot t  länge 
i Sverige kände sig i allmänhet också mindre ungerska. '" Det  bör  
dessutom hållas i minnet at t  denna undersökning endast  omfat ta r  per
soner som varit bosatta i Sverige i minst t io år .  O m  även mer  nyan
lända personer hade medtagits, skulle sambanden mellan bosättnings
tid och identitetsupplevelse troligen ha  blivit starkare. 

I svaren p å  frågorna o m  hur  svensk och/eller ungersk m a n  kände  sig 
eller hu r  viktig m a n  ansåg at t  den svenska/ungerska identiteten var  
fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor och m ä n .  
Mellan äldre och yngre fanns däremot  en skillnad: de äldre kände  sig i 
större utsträckning som svenska och upplevde sin svenska identitet 
som mer  viktig. Detta kan  emellertid förklaras av a t t  de äldre i all
mänhe t  hade varit  bosatta i Sverige under längre t id . ' '  N å g o n  skillnad 
mellan katoliker och protestanter i svaren på  frågorna o m  identitet 
fanns inte, något  som möjligen kan synas överraskande:  ä priori före
faller de t  inte helt o tänkbar t  a t t  de som tillhörde Svenska kyrkan skul-

30.  Rangkorrelationskoefficienterna var i samtliga fall signifikanta på 0 ,001-
nivån. Personer som bott länge i Sverige ansåg dessutom i något mindre ut
sträckning att den ungerska identiteten var viktig, men i detta fall var sam
bandet svagare (signifikansnivå: 0,01).  

31 .  Rangkorrelationskoefficienten mellan födelseår och invandringsår var mycket 
hög,  o,71. 



le ha  upplevt sig själva som svenska i högre grad ä n  vad de  som var  
katoliker gjorde. Materialet ger emellertid inget stöd för  en sådan hy
potes.' ' '  De t  bör  också påpekas a t t  en inte obetydlig del av dem som 
tillhörde Svenska kyrkan sannolikt även var medlemmar i den un
gerska protestantiska församlingen (se nedan,  kapitel 5), något  som 
k a n  förväntas stärka upplevelsen av a t t  ha  en ungersk identitet. 

Tabell 4.5 
Självbestämd identitet med fördelning efter invandringsdecennium. 
Procent* 

Invandringsdecennium Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Summo 

1940-talet (n=25)** 12,0 16,0 60 ,0  12,0 100,0 

1950-talet (n=201) 17,9 10,9 5 0 , 7  20 ,4  100,0 

1960-talet (n=87) 2 0 , 7  16,1 5 1 , 7  11,5 100,0 

1970-talet (n=152) 17,1 21 ,7  40,1 21,1 100,0 

1980-1982 (n=38)** 15,8 26 ,3  39 ,5  18,4 100,0 

* För gruppindelningen, se texten och figur 4.1. 
** Det bör observeras att procenttalen för i^40-talet och 1^80-talet avser re

lativt få personer. 

I intervjuerna ställdes även vissa frågor o m  bakgrunden till utvand
ringen: o m  intervjupersonen själv tagit initiativet till utvandringen el
ler o m  andra  gjort  det,  o m  han/hon själv varit  positivt inställd till a t t  
utvandra,  o m  h a n  utvandrade ensam eller tillsammans med andra  och 
o m  h a n  hade  släkt eller vänner i Sverige före invandringen. 

Två tredjedelar (67 procent) uppgav at t  de själva hade tagit initiativet 
till a t t  utvandra f rån  Ungern; 19 procent uppgav a t t  deras make  eller 

32.. Pä skalan över hur svensk man kände sig var det aritmetiska medelvärdet för 
katolikerna 6,4 och för protestanterna 7,0. På skalan över hur ungersk man 
kände sig var motsvarande medelvärden 5,4 respektive 5,1. Dessa skillnader 
är alltför obetydliga för att vara statistiskt signifikanta. Av dem som var pro
testanter tillhörde nästan alla Svenska kyrkan (se nedan, kapitel 5). 



maka tagit initiativet. Nära  hälften, 4 7  procent, sade sig ha varit 
mycket positiva till at t  utvandra, medan 24 procent varit ganska posi
tiva. 39 procent hade invandrat ensamma; av dem som hade invand
rat  tillsammans med andra, hade flertalet invandrat tillsammans med 
familjen. 28 procent hade haf t  släkt eller vänner i Sverige före invand
ringen." 

Svaren på  dessa frågor uppvisade emellertid ingen eller endast obetyd
lig samvariation med svaren på frågorna om hur svensk och/eller un
gersk man kände sig. Endast i ett fall fanns ett (mycket svagt) sam
band; de som redan vid ankomsten till Sverige hade haf t  släkt eller 
vänner här kände sig numera i något högre grad som svenska än  de 
som inte hade haf t  en sådan anknytning. Skillnaden var dock mycket 
liten.'" 

Då  det gällde frågan om hur ungersk man kände sig, kan däremot 
konstateras at t  de, som fortfarande hade nära anhöriga kvar i Ungern, 
upplevde sig som ungerska i klart högre grad än  de som saknade så
dan anknytning." Detta framstår knappast som överraskande. Att  
man  hade anhöriga kvar i Ungern bör rimligen ha befrämjat kontak
terna med det gamla hemlandet och därigenom möjligheterna at t  bi
behålla en ungersk identitet. H u r  svensk man  kände sig påverkades 
däremot inte av o m  man  hade anhöriga i Ungern. Inte heller kan  nå
gon skillnad konstateras mellan dem, som hade nära anhöriga i Ung
ern och dem som inte hade det, i fråga om fördelningen på  grupper 
efter självbestämd identitet (se ovan). 

Kontakter med ungrare 

De som fortfarande hade nära anhöriga kvar i Ungern kände sig alltså 
i högre grad än  övriga som ungerska, vilket dock inte innebar a t t  de i 

3 3. Klara skillnader mellan kvinnor och män kan konstateras i svaren, framför 
allt på de förstnämnda två frågorna. Av männen hade 7 9  procent själva tagit 
initiativet till utvandringen och 64  procent hade varit mycket positiva till att 
utvandra. 4 5  procent hade invandrat ensamma; 23 procent hade haft släkt el
ler vänner i Sverige före utvandringen. Motsvarande andelar bland kvinnorna 
var 4 9 ,  37 ,  29  respektive 35 procent. 

34.  Rangkorrelationskoefficienten var 0 ,08 .  
35.  Skillnaden var statistiskt signifikant på 0,0001-nivån. 



lägre grad än  övriga kände sig som svenska. Att man  hade anhöriga i 
Ungern innebar i allmänhet at t  man uppehöll regelbunden kontakt  
med det gamla hemlandet, något som bör ha medverkat till at t  bevara 
upplevelsen av en ungersk identitet. Samtidigt som sådana kontakter 
kan förväntas ha medfört  at t  man  i högre grad kände sig som un
gersk, framstår även det motsatta orsakssambandet som troligt: ju 
mer ungersk man kände sig, desto mer angelägen har man sannolikt 
varit a t t  bevara kontakterna både med anhöriga och vänner i Ungern 
och med andra sverigeungrare. Det bör därför påpekas att de sam
band som i det följande redovisas mellan å ena sidan identitet och å 
andra sidan kontakter med andra ungrare och med ungersk kultur 
inte skall tolkas som kausalsamband med en given riktning. Det kan  
alltså inte hävdas vare sig at t  dessa kontakter skulle ha orsakat en viss 
identitetsupplevelse eller omvänt at t  upplevelsen av en viss identitet 
varit orsaken till att man  uppehållit dessa kontakter. Snarare förefal
ler det troligt a t t  en växelverkan har funnits: ju mer anknytning till 
det ungerska man  har haft,  desto mer ungersk har man sannolikt känt  
sig, och ju mer ungersk man har känt sig, desto mer mån har man  
sannolikt varit o m  att  ha ungerska kontakter. 

Kontakter med personer i Ungern 

De 82 procent av de intervjuade sverigeungrarna, som hade nära an
höriga kvar i Ungern, upplevde sig alltså som ungerska i klart högre 
grad än  de som saknade sådan anknytning. Materialet visar också a t t  
det fanns en klar samvariation mellan hur täta kontakter man hade 
med sina anhöriga i Ungern och hur ungersk kände man  sig.'^ Majori
teten av dem som hade anhöriga kvar i Ungern hade regelbundna 
kontakter med dessa: 56 procent av dem hade sådana kontakter åt
minstone en gång i månaden. 

Inte bara de som hade kontakter med nära anhöriga i Ungern, kände 
sig som mer ungerska än  de som inte hade sådana kontakter. Även de 
som hade kontakter med andra personer, t.ex. släktingar eller vänner.  

36.  För dem s o m  hade kontakter med sina anhöriga i Ungern varje vecka var det 
aritmetiska medelvärdet pä skalan över hur ungersk man kände sig 5,5, me
dan det var 3 ,6  för dem som aldrig hade sådana kontakter. 



i Ungern kände sig som mer ungerska än  de som inte hade ett sådant 
kontaktnät.  I allmänhet var emellertid sådana kontakter mindre re
gelbundna än  kontakterna med nära anhöriga. Fyra femtedelar (79 
procent) hade kontakter med andra än  nära anhöriga i Ungern, men 
endast 25 procent hade sådana kontakter någon gång i månaden eller 
oftare. 

Kontakter med andra sverigeungrare 

Ett motsvarande samband fanns också då det gällde kontakter med 
ungrare i Sverige: de som ofta hade kontakter med andra sverigeung
rare (utanför familjen) kände sig som mer ungerska än  de som sällan 
eller aldrig hade sådana kontakter. Två tredjedelar (66 procent) upp
gav a t t  de varje månad eller oftare hade kontakter med andra sverige
ungrare; endast 6 procent svarade att  de aldrig hade sådana kontak
ter. En klar majoritet, 78 procent, av dem som åtminstone ibland 
hade kontakter med andra ungrare i Sverige svarade att  det främst var 
släktingar eller vänner som man hade kontakt  med. 17 procent hade 
främst yrkesmässiga kontakter och 6 procent främst föreningslivskon
takter. 

En relativt låg andel, endast 16 procent av de intervjuade, var med
lemmar i någon ungersk förening i Sverige. Den regionala variationen 
var emellertid betydande: i Stockholms län var 25 procent medlem
mar  i en ungersk förening, medan motsvarande andelar i Göteborgs 
och Bohus län och i Malmöhus län var 8 respektive 7 procent. Den 
högre andelen föreningsmedlemmar i Stockholmsområdet samman
hänger sannolikt med den betydelse som det »Ungerska huset« i 
Bromma har för möjUgheten att  bedriva föreningsverksamhet. De som 
var medlemmar i en ungersk förening kände sig i högre grad som un
gerska än  de som inte var det. Föga överraskande fanns det också ett 
klart samband mellan medlemskap i ungerska föreningar och kontak
ter med andra sverigeungrare: de som var föreningsmedlemmar hade 
oftare sådana kontakter än de som stod utanför det svensk-ungerska 
föreningslivet. 



Besök i Ungern 

Flertalet av de intervjuade brukade regelbundet besöka sitt gamla 
hemland. Under den senaste tioårsperioden hade 44  procent besökt 
Ungern varje år, z o  procent vartannat år, Z9 procent några gånger 
och 5 procent en gång. År 1991 hade en så hög andel som 61 procent 
varit i Ungern. Ett mycket klart samband kan,  som väntat,  konstate
ras mellan hur ofta man brukade besöka Ungern och hur ungersk 
man kände sig."  För dem som årligen hade besökt Ungern var sålun
da  det aritmetiska medelvärdet på  skalan över ungersk identitet 5,6; 
för dem som hade besökt Ungern endast en gång under de senaste tio 
åren var motsvarande värde endast 3,5. 

Äktenskap och identitet 

Det kunde kanske förväntas at t  de som var gifta med en ungra
re/ungerska i högre grad än  de som var gifta med en svensk/svenska 
eller med en person av annan nationalitet skulle känna sig som un
gerska. Variansanalys visar emellertid at t  det inte fanns någon nämn
värd skillnad i fråga o m  upplevelsen av at t  ha en ungersk identitet 
mellan dem som var gifta med en partner av ungersk, svensk eller an
nan nationalitet. Av de intervjupersoner som var gifta, hade  66 pro
cent en ungersk make/maka, medan 22 procent var gifta med en 
svensk/svenska och 11 procent var gifta med en person av annan här
komst. För dem som var gifta med en ungrare/ungerska var medel
värdet för  hur ungersk man kände sig 5,2; för dem som var gifta med 
en svensk/svenska eller med någon av annan nationalitet var medel
värdet 4,5.'* 

Sambandet mellan äktenskap med en svensk partner och upplevelsen 
av a t t  ha en svensk identitet var klarare. De som hade en svensk part
ner svarade i klart högre utsträckning än övriga att de kände sig som 

37.  Signifikansnivå: 0 ,0001 .  
38.  Signifikansnivå: 0 ,1 .  Av de gifta männen var 63 procent gifta med en ungers

ka, Z4 procent med en svenska och 12  procent med en kvinna av annan na
tionalitet. Av  de gifta kvinnorna var 7 0  procent gifta med en ungrare, 18 pro
cent med en svensk och 8 procent med en man av annan nationalitet. (Några 
personer besvarade ej frågan, varför procenttalen inte summerar till 100.) 
Skillnaden mellan män och kvinnor i fråga o m  äktenskapspartnerns nationali
tet var alltså mycket liten (jfr Szabö, 1988). 



svenska: medelvärdet på  skalan över hur svensk man kände sig var för 
dem 7,4, medan det för  dem som var gifta med en person av ungersk 
härkomst var 6,3; för  dem som var gifta med en person av annan 
härkomst var medelvärdet 7 , 1 . "  

Det kan i detta sammanhang noteras at t  skilsmässofrekvensen inom 
gruppen framstår som påfallande hög. Vid intervjutillfället var 64 
procent gifta, 6 procent sammanboende, 15 procent skilda eller sepa
rerade, 8 procent änkor/änklingar och 7 procent ogifta. Nära  hälften, 
4 7  procent eller 241 personer, uppgav emellertid att de varit gifta ti
digare. Av dessa hade 75 procent haf t  en ungersk äktenskapspartner, 
18 procent en svensk och 7 procent en partner av annan härkomst. 

Av dem som varit gifta tidigare var majoriteten, 48  procent, nu  omgif-
ta,  medan 12 procent var samboende. 11 procent var änkor eller änk
lingar, medan 30 procent beskrev sig som frånskilda, separerade eller 
ogifta. Bland dera som nu var omgifta kan en del naturligtvis ha mist 
sin första äktenskapspartner genom dödsfall. Även om detta beaktas, 
framstår det emellertid som sannolikt at t  skilsmässofrekvensen inom 
gruppen varit hög. 

Språk och identitet 

Som tidigare nämnts, har det ungerska språket sedan lång tid tillbaka 
haf t  en mycket stark identitetsskapande funktion (Szabö, 1988). Det 
förefaller därför rimligt att antaga at t  det bör finnas en samvariation 
mellan å ena sidan de intervjuade sverigeungrarnas upplevelse av at t  
ha en ungersk identitet och å andra sidan deras användning av det 
ungerska språket. Intervjuerna innehöll en fråga o m  vilket språk man  
brukade tala hemma. Andelen som uppgav att  de talade mest ungers
ka var 4 0  procent. Ungefär lika många, 42  procent, talade mest 
svenska. 15 procent talade båda språken i ungefär samma utsträck
ning. 

En klar samvariation fanns, som väntat, mellan å ena sidan språkan
vändning och å andra sidan svaren på frågorna om hur ungersk 
respektive svensk man kände sig: de som mest talade ungerska hemma 

39.  Skillnaden mellan de tre grupperna är signifikant på nivån 0 ,001 .  
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upplevde sig som mer ungerska och som mindre svenska ä n  vad de 
som mest talade svenska hemma gjorde/"  

I det föregående indelades de intervjuade sverigeungrarna i fyra olika 
grupper med avseende på vad som betecknades som »självbestämd 
identitet» (se figur 4 .1  med tillhörande text). Med en viss förenkling 
kunde grupp  A karakteriseras som »Varken svensk eller ungersk«, 
grupp  B som »Mest ungersk», grupp  C som »Mest svensk« och grupp 
D som »Både svensk och ungersk«. I tabell 4.6 redovisas språkan
vändningen i hemmet för var och en av dessa fyra grupper. 

Som framgår av tabellen fanns det klara skillnader mellan de fyra 
grupperna i fråga om vilket språk man talade i hemmet. I den grupp,  
som betecknades som »Mest svensk«, talade 57 procent huvudsakli
gen svenska; i den grupp, som betecknades som »Mest ungersk«, ta
lade 66  procent huvudsakligen ungerska. I den grupp, som gavs be
teckningen »Varken svensk eller ungersk«, talade 50 procent mest 
ungerska och 31 procent mest svenska, medan 19 procent talade båda 
språken i ungefär samma omfattning. Ungerskan var alltså det domi
nerande språket inom denna grupp. I den grupp, som kunde beskrivas 
som »Både svensk och ungersk«, talade 4 2  procent mest ungerska och 
39 procent mest svenska, medan z o  procent använde båda språken 
ungefär lika mycket. Resultaten bekräftar at t  ett klart samband före
låg mellan å ena sidan språkanvändningen och å andra sidan upple
velsen av en svensk respektive ungersk identitet."*' 

4 0 .  Rangkorrelationskoefficienten mellan användning av ungerska språket o c h  
upplevd ungersk identitet var 0 ,25  (signifikansnivä: 0 ,001) .  Korrelationen 
mellan användning av ungerska språket och upplevd svensk identitet var -
0 , 3 2  (signifikansnivå: 0 ,001) .  

4 1 .  Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant på 0,0001-nivån. 



Tabell 4.6 
Språkanvändning i hemmet efter självbestämd identitet. Procent 

Språk i hemmet Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D 
(n=84) (n=82) (n=231) (n=91) 

Mest ungerska 50 ,0  65,9  29 ,4  41 ,8  
Lika mycket 19,0 12,2 13,4 19,8 
Mest svenska 31 ,0  22 ,0  57,1 38 ,5  
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabell 4.7 
Barnens kunskaper i ungerska efter språkanvändning i hemmet. Procent 

Språkanvändning i hemmet 

Barnen talar 
ungerska 

Mest 
ungerska 
(n=158) 

Ungefär lika 
mycket 
(n=58) 

Mest 
svenska 
(n=180) 

Flytande 86,1 65 ,5  18,9 

Litet grand 10,1 27 ,6  36,1 

Inte alls 3 ,8  6 ,9  45 ,0  

Summa 100,0 100,0 100,0 

De personer,  som hade  barn,  tillfrågades även o m  barnens förmåga 
a t t  tala ungerska. Svarsalternativen »Ja, flytande«, »Ja, litet grand« 
och »Nej,  inte alls« valdes av 51, 24 respektive 22  procent  av de  till
f rågade.  Även o m  m a n  har  anledning a t t  räkna med  a t t  bedömning
arna av vad som exempelvis ä r  »flytande« ungerska kan  variera mel
lan olika personer,  visar materialet, som framgår av tabell 4 .7,  ett  
mycket klart  samband mellan språkanvändningen i hemmet och bar
nens förmåga a t t  tala ungerska.'*'' At t  ett  sådant  samband skulle f innas 
ä r  givetvis också vad m a n  har  anledning at t  vänta.  

42 .  Signifikansnivå: 0 ,0001.  
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Möjligen kan det uppfattas som överraskande att inte ännu fler av 
barnen talade ungerska flytande i de hem där man  använde båda 
språken eller där man huvudsakligen talade ungerska. En tänkbar  
förklaring skulle kunna vara att föräldrarna talade ungerska inbördes 
men talade svenska tillsammans med barnen. Ett exempel på at t  bar
nens språkanvändning kunde skifta beroende på  situationen, gav den 
intervjuperson som sade att barnen helst talade svenska men använde 
ungerska »när de ville ha  något«. 

Det bör emellertid också påpekas att en mycket stor del av de inter
vjuade hade vuxna barn, som inte längre bodde hemma. Av de inter
vjupersoner, som hade barn (77 procent av samtliga intervjuade), 
hade knappt  hälften (48 procent) hemmavarande barn. Av de familjer 
där  man  mest talade ungerska i hemmet, men där barnen inte längre 
bodde hemma, uppgav 79 procent at t  barnen talade flytande ungerska 
och 6 procent at t  barnen inte alls talade ungerska. Av de familjer där  
man  mest talade ungerska och där man hade hemmavarande barn,  
uppgav hela 93 procent at t  barnen talade ungerska flytande; endast en 
av dessa familjer uppgav att barnen inte alls talade ungerska."*' 

Det var alltså nästan undantagslöst så at t  i de familjer, där  ungerskan 
var det mest använda språket, talade de hemmavarande barnen detta 
språk flytande. Däremot förekom det i viss utsträckning att  de vuxna 
barn som flyttat hemifrån inte talade ungerska. Att en del av de vuxna 
barnen inte (längre) talade föräldrarnas modersmål flytande kan bl.a. 
sammanhänga med att  en betydande del av dem sannolikt var gifta 
med svenskar. 

Läsning av ungersk litteratur 

För a t t  ge ett måt t  på  de intervjuade sverigeungrarnas kontakt  med 
ungersk respektive svensk kultur, innehöll intervjuerna frågor om hur  
ofta man  brukade läsa eller titta i ungerska respektive svenska tid-

43 .  Den sistnämnda familjen hade tre barn. Anledningen till att man inte hade 
något barn som talade ungerska kan alltså knappast ha varit att barnen var 
alltför små för att ha lärt sig tala ännu (såvida det inte var fråga o m  en fler
barnsfödsel). Antalet ungersktalande familjer, s o m  ej längre hade hemmava
rande barn, var 81; antalet ungersktalande familjer, som fortfarande hade 
barn s o m  bodde hemma, var 75.  



skrifter eller böcker (ej dagstidningar). Som framgår  av tabell 4 .8 var  
det  betydligt vanligare a t t  m a n  regelbundet läste svenska böcker och 
tidskrifter ä n  a t t  m a n  läste ungerska. M e d a n  86 procent läste svenska 
böcker eller tidskrifter varje vecka, var det endast 25 procent som var
je vecka läste ungerska böcker eller tidskrifter. 

Materialet  visar också, föga överraskande, a t t  läsning av ungersk lit
teratur  var  betydligt vanligare bland dem som mest brukade tala un
gerska hemma än  bland dem som mest talade svenska.'*'* Ett  visst 
samband fanns också mellan språkanvändningen i hemmet och läs
ning av svensk litteratur; de som mest talade svenska hemma,  brukade 
i något  större utsträckning ä n  de övriga läsa svensk litteratur. Sam
bandet  var emellertid betydligt svagare i detta fall, eftersom läsning av 
svenska böcker och tidskrifter var vanligt också bland dem som mest  
talade ungerska i hemmet.'*' Inga nämnvärda samband förekom heller 
mellan självbestämd identitet (se ovan) och läsning av ungersk respek
tive svensk litteratur. 

Tabell 4.8 
Läsning av ungerska respektive svenska böcker och tidskrifter. 
Procent 

Böcker eller 
tidskriffer på:  

Läsfrekvens Ungerska Svenska 

Dagligen 6 5 9  

Mer än en gång i veckan 8 16 

Någon gång i veckan 11 11 

Någon gång i månaden 2 4  8 

Någon gång om året 21 2 

Mindre ofta 13 3 

Aldrig, nästan aldrig 16 1 

Summa 100 100 

44 .  Rangkorrelationskoefficient: 0 ,26,  signifikansnivå: 0,001.  
45 .  Rangkorrelationskoefficienten var 0,11,  signifikansnivå: 0,01.  



Ungerska seder och traditioner 

Den vikt man  tillmäter bevarandet av ungerska seder och traditioner 
skulle kunna förväntas sammanhänga med upplevelsen av att ha en 
ungersk identitet. Intervjupersonerna tillfrågades därför o m  hur vik
tigt de tyckte at t  det var at t  upprätthålla ungerska seder och traditio
ner, som ungerskt julfirande och ungersk julmat/^ Bara l é  procent 
svarade a t t  de ansåg det vara mycket viktigt; 23 procent ansåg det 
vara ganska viktigt. Betydligt fler, 39 procent, menade att  det inte var 
särskilt viktigt och 22 procent at t  det inte alls var viktigt."*^ 

Någon skillnad i fråga om den vikt man  tillmätte ungerska seder och 
traditioner kunde emellertid inte konstateras mellan de fyra grupper, 
som i det föregående har särskilts på grundval av svaren på  frågorna 
om svensk respektive ungersk identitet (se ovan, figur 4 .1  och tillhö
rande text). Den grad i vilken man själv upplevde sig som ungersk 
och/eller svensk hade alltså inte något samband med den uppfattning 
man  redovisade i fråga om vikten av att bibehålla ungerska seder och 
traditioner. 

Medborgarskap och identitet 

Av de sverigeungrare, som intervjuades i föreliggande undersökning, 
var så gott som samtliga - 97  procent - svenska medborgare.''^ Den 
mycket höga andelen naturaliserade bland sverigeungrarna överens
stämmer med de slutsatser som kan dragas av en undersökning utförd 
av Sven Alur Reinans och Tomas Hammar  (1993). Där  studerades 
bl.a. personer som kommit till Sverige från olika länder år 1977: av 
de flyktingar och invandrare, som detta år kommit från Ungern, hade 
tio år senare det stora flertalet blivit svenska medborgare. Of ta  hade 
ungrarna naturahserats så snart de varit berättigade att  erhålla 
svenskt medborgarskap (Reinans och Hammar ,  1993:19-20). Ett hk-

46 .  Frågans utformning (där julfirande och julmat användes s o m  exemplifiering) 
var delvis bestämd av att intervjuerna genomfördes i nära anslutning till jul
helgen. 

47 .  Bland männen var dessa andelar 17, 20,  39  och 25  procent, bland kvinnorna 
var de 17,  27,  4 0  respektive 17 procent. 

4 8 .  Bland männen var andelen 9 9  procent, bland kvinnorna 9 5  procent. 



nande mönster kan iakttagas även då det gäller invandrare och flyk
tingar från andra östeuropeiska länder; både i Sverige och i det forna 
Västtyskland har personer från dessa länder visat sig ha en hög benä
genhet a t t  naturaliseras, något som givetvis sammanhänger med a t t  
benägenheten att  återvända till hemlandet varit mycket låg bland flyk
tingar och invandrare från Östeuropa (Reinans och Hammar ,  
i 9 9 3 ; i z ;  se även Szabö, 1995, 1997). 

Det förefaller rimligt a t t  räkna med att  det - om inte alltid, så åtmin
stone i allmänhet - bör finnas ett samband mellan medborgarskap 
och identitetsupplevelse (se t.ex. Szabö, 1989:20). De  invandrare och 
flyktingar, som upplever sin svenska identitet som viktig, kan (under i 
övrigt lika omständigheter) väntas vara mer benägna att  söka svenskt 
medborgarskap än  de som inte upplever den svenska identiteten som 
viktig. Det förefaller också rimligt at t  antaga at t  innehavet av svenskt 
medborgarskap kan bidraga till att förstärka upplevelsen av att ha  en 
svensk identitet.''^ 

Samtidigt som det alltså finns goda skäl at t  räkna med ett samband 
mellan medborgarskap och identitetsupplevelse, finns det emellertid 
också anledning a t t  antaga at t  sambandet mellan medborgarskap och 
identitetsupplevelse kan vara olika starkt, beroende på  exempelvis så
dana faktorer som den rent praktiska betydelsen av ett medbor
garskapsbyte och på hur lätt eller svårt det är att förvärva ett nytt 
medborgarskap. M a n  skulle t.ex. kunna vänta at t  finna ett klarare 
samband mellan medborgarskapsbyte och identitetsupplevelse i länder 
där  kraven för naturalisation är  höga än  i länder där kraven är lägre. I 
den mån  medborgarskapsbyten görs enbart av praktiska skäl behöver 
naturligtvis inte heller något samband med identitetsupplevelsen före
ligga. 

Resultaten av en undersökning av sverigeungrares naturalisation, som 
gjorts av Måtyäs Szabö, tyder på at t  sverigeungrarnas förvärv av 
svenskt medborgarskap långt ifrån alltid har sammanhängt med hur 
man  har upplevt sin svenska eller ungerska identitet. I vissa fall har 

49 .  För en djupgående studie av medborgarskapsbyten, där bl.a. sverigeungrarnas 
naturalisation behandlas, se Szabö, 1997.  



andra orsaker varit avgörande, t.ex. omsorgen o m  barnens framtid 
eller, i blandäktenskap, hänsyn till en svensk makas/makes önskning
ar.  I andra fall synes rent praktiska skäl, t.ex. a t t  man  räknat  med 
bättre möjligheter at t  få arbete i Sverige eller at t  man  önskat få möj
lighet a t t  besöka Ungern utan risk för at t  bli kvarhållen där,  ha haf t  
en avgörande betydelse. En enkätundersökning, som år  1964 gjordes 
bland läsarna av en ungerskspråkig tidning och som redovisas av 
Szabö, ger också vid handen att attityderna till medborgarskapsbytet 
kunde vara mycket olika. (Szabö, 1995, 1997.)'° 

Det av Szabö redovisade materialet tyder alltså på at t  sambandet mel
lan identitetsupplevelse och benägenhet a t t  byta medborgarskap är 
komplicerat. I en diskussion av orsakerna till at t  ungrarna i högre 
grad än  t.ex. polacker eller tjeckoslovaker varit angelägna om att  för
värva svenskt medborgarskap påpekar Szabö bl.a. at t  medvetenheten 
om ungerskhet ä r  en månghundraårig historisk företeelse, samtidigt 
som exilen, utvandringen, varit den ungerska historiens följeslagare. 
H a n  menar också att den ungerska identiteten, är tänjbar och flexibel, 
och kan  variera i styrka under olika skeden av livet i det nya landet. 
Exilungrarnas integrationssträvan i skilda länder är dock enligt Szabö 
ett kän t  fenomen, även om man inte gjort någon systematisk under
sökning för  at t  förklara det. Szabö menar at t  ungrarna i det svenska 
samhället framstått  som mer »kosmopolitiska« än  t.ex. jugoslaverna. 
En möjlig förklaring till att det förhåller sig så, trots at t  Ungern sedan 
år 1920 varit ett av Europas mest enhetliga länder i språkligt och kul
turellt avseende, skulle enligt Szabö kunna vara at t  den ungerska 
kosmopolitiska hållningen har sina rötter i det habsburgska riket, där  
olika nationahteter under flera generationer levat sida vid sida i sam
förstånd. (Szabö, 1 9 9 5 ,  1 9 9 7 . )  

Även o m  frågan om den ungerska identiteten och relationen mellan 
identitetsupplevelse och medborgarskapsbyte framstår som komplice
rad,  framhåller Szabö att  de allra flesta ungrare i Sverige i praktiken 

50. Jag vill här tacka docent Mätyäs Szabo, som hade vänligheten att ge mig till
gång till sitt manuskript från år 1995.  Docent Szabo har också läst delar av  
föreliggande bok i manuskript och bidragit med mycket värdefulla 
kommentarer. 



sedan länge har tagit ställning i den avgörande frågan om var man  
egentligen vill höra hemma, nämHgen i Sverige. Detta avspeglas också 
i a t t  den politiska omvälvningen i Ungern år 1989 inte har  medfört  
någon massåtervandring dit. Sverigeungrarnas vilja at t  förvärva 
svenskt medborgarskap kan enligt Szabö ses som en aspekt av deras 
allmänna strävan att  integreras i det svenska samhället. (Szabö, 1995, 
I997-) 

Av vad som ovan sagts torde framgå att man  inte kan  räkna med nå
got entydigt samband mellan identitetsupplevelse och medborgarskap. 
Kanske skall medborgarskapsbyten snarare ses som uttryck för  en 
strävan till integration i det svenska samhället än  som uttryck för at t  
man  förvärvat en svensk identitet. Att sverigeungrarna i så stor ut
sträckning valt at t  naturaliseras skulle då sammanhänga med en stark 
önskan att  integreras i det svenska samhället; i vilken utsträckning det 
även sammanhänger med att  man  upplevt sig ha en svensk identitet 
kan inte klarläggas på  grundval av det material som här har använts. 



5.  Religiös stabilitet eller förändring? 

Migration och religiös förändring: en  teoretisk diskussion 
Som framgått  av det inledande kapitlet finns det å ena sidan teorier 
som innebär a t t  grundläggande värderingar/livsåskådningar skulle ut
bildas relativt tidigt i individens liv och därefter vara ganska resistenta 
mot  förändringar, å andra sidan teorier som innebär a t t  detta inte 
skulle behöva gälla i samband med så genomgripande förändringar i 
individens sociala situation, som t.ex. internationell migration kan  
innebära. Det behöver emellertid inte vara så att graden av stabilitet 
eller förändring är  densamma för  alla delar av en individs livsåskåd
ning. Tvärtom framstår det som sannolikt at t  de grundläggande vär
deringar, som förvärvas i samband med den primära socialisations-
processen under barndomen, i särskilt hög grad är resistenta mo t  för
ändringar. Det framstår dessutom som sannolikt at t  sådana teoretiska 
element i livsåskådningen, som inte är lätt falsifierbara, t.ex. uppfatt
ningar o m  verklighetens yttersta beskaffenhet eller människans onto-
logiska status, i högre grad bör vara resistenta mo t  förändringar ä n  
föreställningar, som lättare låter sig falsifieras. En ur  religionssociolo
giskt perspektiv mycket intressant fråga är i vilken utsträckning reli
giös t ro  och religiösa attityder är föränderliga jämfört  med andra de
lar av livsåskådningen. 

Oberoende av i vilken grad livsåskådningar normalt är föränderliga 
eller inte, kan det dessutom tänkas att  migrationens eventuella inver
kan på  stabiliteten är  olika för  oHka delar av livsåskådningen. I det 
följande resonemanget behandlar jag emellertid bara frågan om hur  
migration kan tänkas påverka den del av livsåskådningen som indivi
dens religion utgör. ' '  

51. M e d  den livsåskådningsdefinition, som här har använts, blir religiös tro en del 
av individens livsåskådning, under förutsättning att begreppet »religion» de
finieras substantiellt. Med en vid, funktionell, religionsdefinition skulle i stäl
let individens livsåskådning ses som hennes religion. För skillnaden mellan 
»substantiella» och »funktionella» religionsdefinitioner, se t.ex. Robertson, 
1970 ,  kapitel 3. 



Religiös stabilitet eller förändring 

Även om det skulle vara så att religiositeten under normala förhållan
den är  relativt stabil när individen väl passerat uppväxttiden och de 
tidiga vuxenåren/^ behöver detta inte nödvändigtvis gälla i samband 
med genorhgripande förändringar av det slag som (internationell) mi
gration utgör. Frågan om hur individers livsåskådning/religion påver
kas av (internationell) migration är emellertid komplicerad. I fortsätt
ningen skall jag diskutera några av de faktorer som kan förväntas ha 
betydelse i sammanhanget. 

Utvandringslandet och bakgrunden till utvandringen 

O m  den religiösa situationen i utvandringsområdet haf t  betydelse för 
beslutet att emigrera bör detta rimligen ha betydelse för religionens 
roll i invandrarens fortsatta liv. Hi t  hör t.ex. de fall då religiös dis
kriminering i hemlandet orsakat eller åtminstone bidragit till beslutet 
at t  emigrera. I den mån religiös diskriminering leder till utvandring av 
en minoritetsgrupp kan man sannolikt räkna med att  religionen - åt
minstone i början av vistelsen i det nya landet - kommer att  spela en 
central roll i gruppens liv." Detta borde i så fall kunna medföra at t  
gruppmedlemmarnas religiösa engagemang befästs eller kanske till 
och med förstärks i invandringslandet. 

O m  utvandringen däremot skett av andra skäl, t.ex. ekonomiska, kan 
man kanske ä priori förvänta sig att religionens betydelse i migranter-
nas fortsatta liv i invandringslandet blir mindre än i de fall då religiös 
diskriminering påverkat utvandringsbeslutet. Under sådana omstän
digheter förefaller det inte osannolikt att migrationen kan leda till at t  
individens religiösa engagemang blir mindre än det varit i hemlandet 
eller rentav upphör.  

52. Se t.ex. Hamberg, 1991, för resultat som tyder på detta. 
53. Som ett.exempel på detta kan man kanske se de s.k. »Erik Janssarnas« ut

vandring till Bishop Hill i västra Illinois under 1840-talet. (Se t. ex. Norman 
och Runblom, 1988. För en sociologisk analys av sektens framväxt, se Nel
son, 1977.) 

54. En annan möjlighet är att migrationen ger upphov till ett religiöst engage
mang av annat slag än det tidigare. Se nedan. 



Det senare kan naturligtvis också bli fallet om en invandrare i sitt 
hemland, på  grund av omgivningens förväntningar eller kanske t o m  
till följd av lagstiftning, känt  sig förpliktigad a t t  ansluta sig till en viss 
religiös t ro  och religiös praxis utan att detta motsvarat hans eller hen
nes egen övertygelse. O m  det sociala (eller juridiska) trycket at t  utöva 
en viss religion upphör i samband med migrationen, förefaller det 
rimligt a t t  räkna med att  även individens yttre anslutning till motsva
rande religiösa normer upphör. 

Invandring och bosättning individuellt eller i grupp 

O m  invandrarna f rån  en viss etnisk eller religiös grupp eller f rån  ett 
visst utvandringsområde bosätter sig i en sammanhållen grupp i in
vandringslandet, finns det skäl at t  antaga at t  individens centrala vär
deringar och grundläggande uppfattningar o m  människan och världen 
kommer a t t  bevaras i större utsträckning än  då enskilda invandrare 
bosätter sig i områden där majoritetsbefolkningen eller andra invand
rargrupper ä n  den egna dominerar. Detta sammanhänger med möjlig
heterna at t  bevara den s.k. »plausibilitetsstrukturen« (se kapitel i ) ,  
dvs. det stöd som en individs livsåskådning i en någorlunda homogen 
livsåskådningsmiljö får  genom de kontinuerliga kontakterna med den 
närmaste omgivningen och med det omgivande samhället. Detta stöd 
möjliggör både a t t  åskådningar kan bildas och befästas och att  de se
dan kan  bibehållas relativt oförändrade under individens fortsatta liv. 

O m  emellertid plausibilitetsstrukturen bryts ned, t.ex. genom at t  indi
viden bosätter sig i ett nytt land med en mycket annorlunda kultur, 
kan skillnaden mellan den egna livsåskådningen eller trosåskådningen 
och den åskådning eller de åskådningar, som individen möter i den 
nya omgivningen, ge upphov till s.k. »kognitiv dissonans». Det hot  
m o t  den egna världsbilden, som den kognitiva dissonansen innebär, 
kan  hanteras på olika sätt, t.ex. genom at t  individen förändrar sin 
egen åskådning så at t  den bringas i större överensstämmelse med om
givningens eller genom att  individen på olika sätt söker stöd för upp
fattningen a t t  den egna åskådningen är den »sanna«. (Festinger m.fl. 
1956.) 



Invandrare bosatta i större, sammanhållna och homogena grupper 
bör ha betydligt större möjligheter än enskilda invandrare, bosatta i 
områden där  majoritetsbefolkningen eller andra invandrargrupper ä n  
den egna dominerar, både att bevara plausibilitetsstrukturen för  den 
egna åskådningen och, i den mån kognitiv dissonans ändå skulle upp
komma,  at t  bemästra denna genom att  söka omgivningens stöd för 
den egna åskådningen. Det förefaller därför rimligt att räkna med a t t  
sammanhållen bosättning i större invandrargrupper bör öka indivi
dens möjligheter at t  bevara den åskådning hon förvärvat i hemlan
de t . "  

Religiös skillnad mellan det gamla och det nya landet 

Som exempel på migrationsprocesser, där skillnaderna i religiöst avse
ende mellan utvandringsländer och invandringsländer är stora, kan  
man nämna invandringen f rån  muslimska länder till Europa. M e n  det 
är långt ifrån enbart den muslimska invandringen till europeiska län
der som är  av intresse ur  forskningssynpunkt. Att utvandra från ett 
land, där religionen fortfarande har en självklar plats i det dagliga li
vet, till ett sekulariserat land, där religionen intar en perifer plats i 
människors liv, kan innebära en väl så betydelsefull förändring som 
att  flytta f rån  ett land präglat av en viss religion (t.ex. islam) till ett 
land präglat av en annan religion (t.ex. kristendomen). Ur ett religi-
onsvetenskapligt perspektiv är därför migration mellan t.ex. vissa eu
ropeiska länder, där religionens roll i samhället kan vara mycket oli
ka,  viktig a t t  studera. 

En rimlig hypotes är at t  individens religion/livsåskådning utsätts för  
större påfrestningar ju större skillnaden mellan utvandringsland och 
invandringsland är, eftersom plausibilitetsstrukturen för  den ur
sprungliga religionen/livsåskådningen bör bli svårare att upprätthålla. 
Å andra sidan förefaller det inte alldeles självklart at t  det alltid behö
ver vara så; kanske kan en mycket stor skillnad mellan länderna i stäl-

55. Även en eventuell urbanisering och/eller förändringar i yrkesstrukturen i sam
band med migration kan teoretiskt sett tänkas vara av betydelse i detta sam
manhang (se Hamberg, 1995a). 



let medföra a t t  medvetenheten om den egna särarten och viljan a t t  
bevara denna ökar.  

Migration och religiös förändring - sammanfattning 

Migration kan alltså under vissa omständigheter väntas leda till a t t  
det religiösa engagemanget hos personer, som tidigare varit religiöst 
aktiva, minskar eller upphör.  En av orsakerna till detta skulle vara at t  
den plausibilitetsstruktur, som är  nödvändig för at t  det religiösa en
gagemanget skall bevaras, saknas i den nya miljön.'^ 

H u r  invandrares religiösa t ro  och aktivitet påverkas i samband med 
internationell migration kan förväntas sammanhänga med ett antal 
olika faktorer. Till dessa hör t.ex. i )  utvandrarnas levnadsförhållan
den i ursprungslandet och de omständigheter som lett f ram till beslu
tet a t t  utvandra, 2) olika omständigheter i samband med själva migra-
tionen (t.ex. individuell migration kontra gruppmigration) samt 3) 
invandrarnas bosättningsförhållanden och övriga levnadsvillkor i det 
nya landet. M a n  måste därför räkna med att  migrationens inverkan 
på  invandrares religion - och sannohkt även på andra delar av livs
åskådningen - blir olika i olika fall; at t  det skulle finnas ett entydigt 
och generellt samband mellan migration och religiös förändring är  
inte at t  vänta. 

Religiös stabilitet eller förändring - metod och material 
I det föregående har frågan om religiös stabilitet eller förändring i 
samband med internationell migration diskuterats ur  ett teoretiskt 
perspektiv. I detta avsnitt redovisas en empirisk analys av materialet. 
Därvid kommer jämförelser at t  göras med avseende på  samfundstill
hörighet, religiös t ro  och religiös aktivitet både mellan sverigeungrare 
och ungrare och mellan sverigeungrare och svenskar. Dessa jämförel
ser bör  indirekt kunna belysa i vilken utsträckning religiös tillhörig
het, t ro  och aktivitet har påverkats av migrationen. Då det gäller sam-

56. Under andra omständigheter kan migration i stället väntas bidraga till att in
vandrarnas religiösa engagemang ökar och/eller förändras. Detta gäller t.ex. 
då invandrare engagerar sig i radikala religiösa rörelser av sektkaraktär. Se 
Hamberg, 1999,  för en teoretisk diskussion av olika tänkbara samband mel
lan migration och religiös förändring. 



fundstillhörighet och gudstjänstdeltagande kommer dessutom jämfö
relser at t  kunna göras inom den sverigeungerska gruppen av förhål
landena före utvandringen och vid intervjutillfället. I dessa avseenden 
är  det därmed (under förutsättning att  intervjupersonernas svar över
ensstämmer med faktiska förhållanden) möjligt at t  direkt fastställa i 
vilken utsträckning förändringar har skett. 

Sekularisering och religiös förändring 

Termen »sekularisering« kan användas i skiftande betydelser. Den 
kan bl.a. avse både sådana förändringar som äger rum i samhällslivet, 
då kyrkan förlorar inflytande över t.ex. sjukvård eller skolväsen, och 
sådana förändringar bland enskilda människor, som leder till at t  allt 
färre omfattar en kristen t ro  eller deltar i gudstjänster. Givetvis finns 
ett samband mellan religiösa förändringar på olika nivåer i samhället: 
de processer, som inneburit at t  kyrkans roll i samhällslivet minskat 
och den individuella religiositeten gått tillbaka, har ägt rum parallellt 
och under ömsesidig påverkan. 

Termen »sekularisering« är  alltså mångtydig och den har dessutom 
ofta  används med en positiv eller negativ värdeladdning. Det har  där
för ifrågasatts om det överhuvudtaget är lämpligt a t t  använda denna 
term i religionssociologiska sammanhang. Ett alternativ skulle t.ex. 
vara a t t  i stället använda uttrycket »religiös förändring« (Gustafsson, 
1991). Då termen »sekularisering» ändå används i denna bok, avses 
därmed enbart den religiösa förändring på individnivå, som innebär 
at t  en sjunkande andel av befolkningen omfattar kristen t ro  eller del
tar i gudstjänster. 

Även termen »religiös förändring» kommer att  användas i det följan
de och får då avse varje slag av religiös förändring på  individnivå, 
oavsett om förändringen i fråga innebär ett ökat eller ett minskat reli
giöst engagemang. Termen kan dessutom användas för at t  beteckna 
en förändring i engagemangets art-, en sådan förändring behöver inte 
nödvändigtvis vara förknippad med vare sig en ökning eller minsk
ning av det religiösa engagemanget som sådant. Termen »religiös för
ändring» används alltså här för att beteckna ett vidare begrepp än 
termen »sekularisering». 



Religionens roll i det svenska och ungerska samhället 

Ett flertal undersökningar under senare år  har  givit en bild av Sverige 
som ett mycket sekulariserat land, i den meningen at t  låga andelar av 
befolkningen omfattar  kristen t ro  eller deltar i gudstjänster. Sverige 
framstår ,  tillsammans med Danmark,  som mer sekulariserat i denna 
bemärkelse än  andra västeuropeiska länder (Hamberg, 1988, 1989, 
1994a; Pettersson, 1988, 1992). 

I det föregående har  frågan o m  plausibilitetsstrukturens betydelse för  
livsåskådningars stabilitet diskuterats. O m  en bevarad plausibilitets-
struktur ä r  viktig för  at t  bibehålla en religiös t ro  eller ett religiöst en
gagemang, skulle det kunna innebära at t  sannolikheten för at t  männi
skor skall förändras i religiöst avseende ökar ,  om de flyttar f rån  län
der där  religionen intar en mer central plats i människors liv till ett  
land som präglas av en långt gången sekularisering. Då det gäller in
vandrare i ett så sekulariserat samhälle som det svenska är  det i så fall 
troligt a t t  religionen med tiden skulle komma att  få en mindre bety
delse i individens liv än  den haf t  i hemlandet. 

Sverige framstår alltså som mer sekulariserat i ovan angiven mening 
än  flertalet av  de länder f rån  vilka Sverige under senare decennier har  
tagit emot  invandrare eller flyktingar. En avgörande fråga i detta 
sammanhang är  i vilken utsträckning en motsvarande skillnad finns 
även mellan Sverige och Ungern. 

Enligt 1991 års EVS-undersökning hade religionen vid 1990-talets bör
jan en starkare ställning i Ungern än i Sverige. Sålunda var t.ex. ande
len av befolkningen som hade en religiös tro,  som deltog i gudstjäns
ter eller som själva betraktade sig som religiösa högre. O m  man  antar  
at t  denna bild på  ett någorlunda riktigt sätt avspeglar också tidigare 
förhållanden, skulle m a n  alltså kunna räkna med at t  de människor 
som flydde eller utvandrade f rån  Ungern till Sverige k o m  till ett land 
som var betydligt mer sekulariserat än  det land de lämnat bakom sig. 

För flertalet av de länder där  de europeiska värderingsstudierna 
genomfördes både vid början av 1980-talet och vid 1990-talets bör jan 
ger materialet en bild av en tilltagande sekularisering under det de
cennium som förflutit mellan de två undersökningstillfällena (De 



M o o r ,  1992; Pettersson, 1992). O m  man ser till den bild som ges av 
EVS-undersökningarna skulle detta emellertid inte ha gällt för  den un
gerska befolkningen: den bild som dessa undersökningar ger ä r  i stäl
let a t t  religiös t ro  och religiös aktivitet skulle ha varit betydligt vanli
gare å r  1991 än  år  1982, då den första EVS-undersökningen genom
fördes i Ungern. Med all sannolikhet är  emellertid denna ökning åt
minstone delvis skenbar. Det finns nämligen starka skäl a t t  ifrågasätta 
tillförlitligheten i 1982 års ungerska EVS-undersökning; materialet har  
sålunda, med undantag för vissa frågor rörande post-materialistiska 
värderingar, inte bedömts vara användbart  för  att  studera utveckling
en i Ungern under 1980-talet (se van den Broek och de M o o r ,  1993). 
Inte minst då det gäller frågorna o m  religiös t ro  och religiöst engage
mang måste m a n  räkna med att  de av många intervjuade kan  ha upp
fattats som alltför känsliga och at t  detta har  påverkat de svar m a n  gi
vit. I bör jan av 1980-talet präglades det ungerska samhället fortfa
rande av det totalitära kommunistiska systemet, som strävade efter a t t  
undertrycka religiösa institutioner och individuellt religiöst engage
mang.  I viss m å n  misslyckades detta, bl.a. på grund av framväxten av 
informella underjordiska religiösa grupper. Dessa religiösa grupper 
kom a t t  utgöra en del av »the second society«, det alternativa infor
mella samhälle som växte f ram vid sidan av den officiella totalitära 
regimen (Tomka, 1991a och b). Även o m  staten alltså bara delvis 
lyckades i sina strävanden at t  begränsa religionens roll i det ungerska 
samhället, var  emellertid den religiösa friheten starkt begränsad, nå
got som rimligen måste ha påverkat människors benägenhet at t  ge 
sanningsenliga svar på  de frågor om religion som ställdes i 1982 års 
EVS-undersökning." Detta antagande stöds också av de samtal jag 
haf t  med sverigeungrare: man har  där framhållit a t t  man  i Ungern 
under den kommunistiska tiden hade anledning at t  vara mycket för
siktig med at t  visa en positiv inställning till religionen. Som exempel 
nämndes at t  föräldrar, som var måna om sina barns framtidsutsikter, 
»inte gick i närheten av en kyrka«, som en person uttryckte det.'* 

57. En beskrivning av religionens existensvillkor och roll i samhället under den 
kommunistiska regimen ges i Tomka, 1991b.  Se även Tomka, 1981,  1991a 
och 1995.  

58. A v  en jämförande studie av religionens ställning i 21  länder, byggd på 1981-
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Det finns emellertid också vissa uppgifter som talar för  at t  religionens 
ställning i Ungern, liksom i andra östeuropeiska länder och i det forna 
Sovjetunionen, i viss utsträckning har stärkts under senare år  (jfr 
Greeley, 1994). I Ungern skulle detta ha skett sedan slutet av 1970-
ta le t . "  Däremot skulle perioden f rån  slutet av 1950-talet och cirka 20  
år  f ramåt  ha kännetecknats av at t  religionens ställning i Ungern allt
mer försvagades. Beroende på vilket år  en person lämnat Ungern skul
le alltså religionens ställning i hemlandet vid utvandringstillfället kun
na ha varit antingen starkare eller svagare än  vad som gällde år  1991. 
Även o m  alltså en viss ökning i fråga o m  religiöst intresse och religiös 
aktivitet kan  ha  skett i Ungern under de senaste åren, framstår det  
som i hög grad sannolikt att  1982 års ungerska EVS-undersökning inte 
är  tillförlitlig då det gäller uppgifterna o m  religion; den ökning mellan 
år  1982 och 1991 i fråga o m  religiös t ro  och aktivitet, som materialet 
förefaller tyda på ,  måste åtminstone delvis antagas vara skenbar. Det  
framstår  därför  som sannolikt a t t  religionens ställning var starkare i 
det ungerska samhälle, som sverigeungrarna lämnade, än  vad den var  
i det svenska samhälle, som de kom till. 

Frågan i vilken utsträckning de ungerska invandrarnas religiösa t ro  
och religiösa aktivitet har  förändrats under åren i det svenska samhäl
let bör indirekt kunna belysas av jämförelser mellan å ena sidan sveri
geungrarna och å andra sidan dels den ungerska befolkningen, dels 
den svenska befolkningen. Mer  direkt kan  frågan också belysas av in
tervjupersonernas egna uttalanden o m  religiös tillhörighet och guds
tjänstdeltagande före utvandringen och vid intervjutillfället. 

83 års EVS-undersökningar, framgår att förekomsten av religiös tro och aktivi
tet var mycket låg i den ungerska befolkningen jämfört med flertalet av de 
undersökta länderna (Campbell och Curtis, 1994).  Campbell och  Curtis dis
kuterar emellertid inte möjligheten av att de iakttagna skillnaderna mellan 
länderna i vissa fall skulle kunna bero på skillnader i fråga o m  materialets till
förlitlighet. 

59.  Muntlig information från professor Miklos Tomka; se även Tomka,  1991a ,  
1991b  och  1995 .  



Religiös stabilitet och förändring - empiriska resultat 

Religiös uppfostran och religiös självbeskrivning 

En majoritet av sverigeungrarna, 7 1  procent, ansåg att  de hade fåt t  en 
religiös uppfostran. En jämförelse mellan dem som uppgav att  de vid 
invandringen var katoliker och dem som uppgav att de var protestan
ter visar at t  katolikerna i högre grad fåt t  en religiös uppfostran: 81 
procent av katolikerna och 63 procent av protestanterna besvarade 
frågan jakande. Andelen av den ungerska befolkningen, som menade 
a t t  de hade fåt t  en religiös uppfostran, var av ungefär samma stor
leksordning som bland sverigeungrarna, nämligen 75 procent. Där
emot var andelen svenskar som gav detta svar betydligt lägre, endast 
36 procent^". Eftersom den religiösa fostran i barndomen spelar en 
viktig roll för individens religiositet senare i livet, finns det anledning 
att  vänta at t  sverigeungrarna i religiöst avseende skulle skilja sig avse
värt f rån  de infödda svenskarna. 

I undersökningarna ombads de intervjuade att beskriva sig själva i re
ligiöst avseende. Andelen som valde att beskriva sig själva som reli
giösa var ungefär dubbelt så hög bland ungrarna som bland svenskar
na (tabell 5.1). Sverigeungrarna befann sig i ett mellanläge: at t  man  
betraktade sig som en religiös person var betydligt vanligare bland 
sverigeungrarna än  bland svenskarna; samtidigt var det betydligt 
mindre vanligt bland sverigeungrarna än  bland ungrarna. I alla tre 
grupperna, men framför allt bland ungrarna, var det mycket få som 
betraktade sig som övertygade ateister. 

60 .  Både för svenskarna, sverigeungrarna och ungrarna gällde att andelen var 
högre bland de äldre än bland de yngre. 



Tabell 5.1 
Religiös självbeskritming bland ungrare, svenskar och sverigeungrare. 
Procent 

Ungrare Svenskar Sverigeungrare 

Självbeskrivning 

En religiös person 

Inte en religiös person 

En övertygad ateist 

Vet e j /e j  svar 

(n=829) (n=772) (n=510) 

5 9  

3 3  

3 

5 

100 

3 0  

5 5  

7 

8 

100 

4 4  

4 8  

6 

2 

Summa 100 

Framför  allt bland svenskarna, men  i någon m å n  även bland ungrar
na ,  var  det  vanligare a t t  kvinnorna beskrev sig som religiösa ä n  a t t  
männen  gjorde det. Av de ungerska kvinnorna valde 6 2  procent den
na  självbeskrivning, av de ungerska männen 55 procent.  Bland svens
karna  var  skillnaden större; 36  procent av kvinnorna och z 6  procent  
av männen  beskrev sig på detta sätt. N å g o n  motsvarande skillnad 
fanns emellertid inte bland sverigeungrarna; dä r  var andelen ungefär 
densamma bland kvinnorna och männen,  nämligen 4 5  respektive 4 2  
procent .  

Et t  l iknande mönster  k a n  iakttagas då  det gäller svarens fördelning p å  
åldersgrupper. Framför  allt bland ungrarna,  men  även bland svens
karna  var  det  vanligare a t t  de äldre valde a t t  beskriva sig som religiö
sa ä n  a t t  de  yngre gjorde det. Bland ungrarna valde 4 8  procent  i ål
dersgruppen 40-49 å r  och 80 procent i åldersgruppen 60-69 å r  denna 
självbestämning. Bland svenskarna var motsvarande andelar 30  re
spektive 4 3  procent.  Någon  motsvarande skillnad fanns emellertid 
inte bland sverigeungrarna; 4 6  procent i åldrarna 40-49 å r  och 4 8  
procent  i åldrarna 60-69 å r  beskrev sig som religiösa. 

D å  det  gäller sverigeungrarna k a n  m a n  alltså inte finna a t t  vare sig 
k ö n  eller ålder nämnvär t  skulle ha inverkat p å  valet av religiös själv
beskrivning. Andelen som valde a t t  beskriva sig som religiösa var  un 
gefär densamma bland kvinnor och m ä n  eller bland äldre och yngre. 



Kyrkotillhörighet 

Trots att Sverige framstår som ett mycket sekulariserat samhälle, i den 
meningen att  andelen av befolkningen som omfattar kristen t ro  eller 
deltar i gudstjänster är låg i jämförelse med andra västländer, är fort
farande cirka 85 procent av befolkningen medlemmar i Svenska kyr
kan.  Att andelen inte ä r  ännu högre beror delvis på  att invandringen 
under de senaste decennierna i stor utsträckning har bestått dels av 
personer som tillhört antingen den katolska kyrkan eller någon av de 
ortodoxa eller österländska kyrkorna, dels av personer som tillhört 
andra religioner än  den kristna, framför allt islam (se t.ex. Gustafs
son, 1991). 

För många svenskar behöver medlemskap i Svenska kyrkan inte vara 
uttryck för vare sig en religiös t ro  eller ett religiöst engagemang. Of ta  
tycks det röra sig om ett ganska oreflekterat medlemskap. Även bland 
dem, som tar avstånd f rån  varje form av gudstro eller t ro  på  en tran
scendent makt  eller som själva säger att de inte är kristna, tillhör så
lunda det stora flertalet Svenska kyrkan (Hamberg, 1988:33-34; 
1989:44). 

Denna bild bekräftas även av 1990 års värderingsundersökning. Av 
den svenska befolkningen i åldrarna 30 år och uppåt  uppgav 82 pro
cent a t t  de tillhörde »någon kyrka eller något religiöst samfund». Av 
dessa angav nästan samtliga (95 procent) Svenska kyrkan som det 
samfund de tillhörde eller kände mest samhörighet med.^' Detta inne
bär a t t  78 procent av samtliga intervjuade svenskar i åldrarna 30 år  
och uppåt  uppgav att  de tillhörde Svenska kyrkan, en siffra som fram
står som förvånansvärt låg mot  bakgrund av at t  omkring 9 0  procent 
av befolkningen då var medlemmar i Svenska kyrkan.^^ En möjlig för-

61.  Frågeformuleringen var motiverad av att det i vissa fall förekommer dubbel
anslutningar, dvs. en person kan vara medlem i mer än ett samfund. Detta 
gäller huvudsakligen personer som är medlemmar i något av frikyrkosamfun
den men ändå kvarstår som medlemmar i Svenska kyrkan. Dessa personer har 
sannolikt i svaret på denna fråga angivit det frikyrkosamfund som de tillhör
de. Det  är därför rimligt att räkna med att de som i sina svar angivit Svenska 
kyrkan var personer som enbart tillhörde Svenska kyrkan. 

62.  Av  hela den svenska befolkningen i åldrarna 16-74 r̂ tillhörde enhgt EVS-
undersökningen 81  procent »någon kyrka eller något religiöst samfund®. Av 
dem s o m  besvarade frågan o m  kyrko- eller samfundstillhörighet jakande, 



klaring är  at t  en del av de intervjuade har  tillhört Svenska kyrkan 
utan a t t  själva vara medvetna om detta. En nyligen genomförd under
sökning om livsåskådningar i Sverige visar att det framför allt bland 
de yngre inte ä r  helt ovanligt at t  man  inte vet om man  är medlem i 
Svenska kyrkan eller inte. En annan förklaring kan vara att resultatet 
beror på  frågans formulering: orden »någon kyrka eller något reli
giöst samfund» har kanske för en del av de intervjuade lett tankarna 
till frikyrkosamfunden snarare än  till Svenska kyrkan. 

Även i Ungern besvarade en majoritet av befolkningen år 1991 frågan 
o m  kyrko- eller samfundstillhörighet jakande. Andelen var dock be
tydligt lägre än  i Sverige, nämligen 63 procent. Av dem som tillhörde 
något samfund angav 73 procent att de var katoliker och zi procent 
at t  de var protestanter. Att en betydligt lägre andel av den ungerska 
än  av den svenska befolkningen var medlemmar i något kyrkosam
fund,  trots at t  Ungern i andra avseenden framstår som ett mindre se
kulariserat land än  Sverige kan synas paradoxalt.  Paradoxen är emel
lertid endast skenbar, dels på  grund av a t t  kyrkomedlemskap i det  
svenska sammanhanget inte behöver sammanhänga med religiös t ro  
eller religiöst engagemang utan kan vara motiverat av helt andra fak
torer, dels på  grund av att man i det ungerska samhället under efter
krigstiden inte haf t  den typ av formellt registrerad samfundstillhörig
het, som förekommer i många andra länder, t.ex. Sverige. Ett viktigt 
skäl till detta har  varit at t  det under den kommunistiska regimen 
kunde innebära risker at t  föra register över medlemmar i kyrkor och 
samfund.  Samfundsanknytningen kom därför  at t  vara av mer infor
mell karaktär och kunde t.ex. taga sig uttryck i att en person gav eko
nomiska bidrag till ett samfund utan att  det förekom någon formell 
registrering av gåvogivarens namn.*"' 

Bland sverigeungrarna var andelen, som tillhörde någon kyrka eller 
något samfund,  ungefär densamma som motsvarande andel i den un
gerska befolkningen. Detta skulle möjligen kunna tolkas som at t  sve-

uppgav 9 3  procent Svenska kyrkan som det samfund de tillhörde eller kände 
mest samhörighet med. 

63.  Tomka,  1995,  samt muntliga uppgifter från Dr Tomka. 



rigeungrarnas samfundstillhörighet varit i stort sett oförändrad sedan 
de lämnade Ungern. Som framhållits ovan kan emellertid jämförelser 
av detta slag inte utan vidare göras, eftersom man i Ungern inte haf t  
den typ av formellt registrerad kyrko- och samfundstillhörighet som 
man  har i Sverige. 

Materialet erbjuder emellertid också en möjlighet at t  jämföra uppgif
terna o m  samfundstillhörighet vid intervjutillfället med uppgifter om 
religiös tillhörighet vid utvandringen, eftersom intervjupersonerna 
också tillfrågades om vilken religion de hade vid invandringen till Sve
rige. Frågeformuleringen avsåg i detta fall alltså inte formellt registre
rat  medlemskap och det bör betonas at t  svaren därför inte är direkt 
jämförbara med svaren på frågan om samfundstillhörighet vid inter
vjutillfället. I det ena fallet avser frågan den intervjuades uppfattning 
o m  sin reHgiösa tillhörighet, i det andra fallet formellt registrerad 
samfundstillhörighet. Med reservation för denna skillnad bör emeller
tid en jämförelse av svaren på de två frågorna kunna vara av intresse. 

Av de intervjuade sverigeungrarna uppgav 95 procent att de tillhört 
någon religion vid invandringen till Sverige. Majoriteten, 67 procent, 
var katoliker, medan 18 procent var protestanter. 7 procent var judar 
och 3 procent uppgav annan religiös tillhörighet; 5 procent hade ing
en religion. Nästan alla sverigeungrarna uppgav alltså at t  de hade en 
religion vid invandringen till Sverige. Samtidigt var det endast 61 pro
cent som uppgav att  de vid intervjutillfället tillhörde någon kyrka eller 
något religiöst samfund. I det följande begränsas jämförelserna av re
ligiös tillhörighet i hemlandet och i Sverige till at t  avse dem som var 
kristna, eftersom de som tillhörde andra religioner var alltför få för 
at t  en analys skulle var möjlig. 



Tabell 5.2 
Sverigeungramas religiösa tillhörighet vid intervjutillfället 
och i Ungern. Procent 

Religiös tillhörighet i Ungern 

Nuvarande 
samfundstillhörighet 

Katoliker Protestanter 
(n=231) (n=55) 

Svenska kyrkan 

Katolska kyrkan 

Pingströrelsen 

16,5 
78 ,4  

0 ,4  

3 ,0  

1,7 

100,0 

89,1 

1,8 

1,8 

7 ,3  

0,0 
100,0 

Övriga samfund 

Ej svar 

Sumtna 

Endast  två tredjedelar  (66 procent) av dem som vid invandringstillfäl
let h a f t  en kristen religiös tillhörighet, var vid intervjutillfället med
lemmar i »någon kyrka eller något  religiöst samfund«.  Andelen var  
densamma bland katoliker och protestanter. En tredjedel tillhörde 
alltså inte något  samfund.  Det  ä r  naturligtvis fullt t änkbar t  a t t  perso
ner,  som svarade a t t  de i Ungern tillhört den kristna religionen, i 
praktiken inte heller under sin tid i hemlandet ha f t  en religiös t ro  eller 
varit  religiöst aktiva; svaren visar under alla omständigheter a t t  en 
betydande del av de intervjupersoner, som vid utvandringen uppfa t ta
de sig som katoliker eller protestanter,  numera saknade formell sam
fundstillhörighet. I den m å n  samfundstillhörighet under de förhållan
den som råder  i Sverige kan  ses som uttryck för ett  religiöst engage
mang,  skulle detta kunna  tyda på  a t t  andelen religiöst engagerade 
bland sverigeungrarna skulle ha sjunkit. Det  bör emellertid påpekas  
a t t  synen p å  betydelsen av formellt samfundsmedlemskap mycket väl 
k a n  h a  påverkats av de förhållanden som m a n  varit  van vid i hemlan
det. I den m å n  detta varit  fallet skulle det  fak tum at t  m a n  nu saknade 
formellt medlemskap i ett kyrkosamfund inte behöva innebära a t t  
m a n  inte upplevde sig som kristen. 

Av sverigeungrarna svarade alltså 6 i  procent ja på  f rågan o m  kyrko-
eller samfundstillhörighet vid intervjutillfället. Av dessa tillhörde 28 
procent  Svenska kyrkan och 58 procent katolska kyrkan,  medan  i 



procent tillhörde pingströrelsen och 11 procent andra,  ej specificerade 
samfund/ ' '  O m  de procentuella andelarna i stället beräknas i relation 
till samtliga intervjuade sverigeungrare (alltså inklusive dem som ej 
tillhörde något kyrkosamfund), innebär detta at t  35 procent av sveri
geungrarna tillhörde katolska kyrkan och 17 procent Svenska kyrkan. 
Tabell 5.2 visar samfundstillhörigheten i Sverige med fördelning efter 
religiös tillhörighet vid invandringen. Av dem som i Ungern varit pro
testanter tillhörde nästan samtliga Svenska kyrkan. Av dem som i 
Ungern varit katoliker tillhörde däremot bara 78 procent nu katolska 
kyrkan, medan 17 procent tillhörde Svenska kyrkan och 3 procent 
tillhörde andra samfund. Det kan kanske synas överraskande att  en så 
pass hög andel av sverigeungrarna nu tillhörde Svenska kyrkan. Inte 
minst kan det synas överraskande att  detta gällde även för många av 
dem som vid invandringen varit katoliker. I en undersökning av in
vandrares medlemskap i Svenska kyrkan har det emellertid f ram
kommit  at t  det inte ä r  ovanligt at t  invandrare från katolska eller kon
fessionellt blandade länder tillhör Svenska kyrkan (Gustafsson, 1987). 

I Göran Gustafssons bok  Tro, samfund och samhälle (1991) redogörs 
för  ett nytt inslag som den svenska samfundsbildningen fåt t  genom 
Ungerska protestantiska församlingen, ett samfund som då Gustafs
sons bok skrevs hade nära 5 000  medlemmar.*' År 1995 var 5 200 
personer i landet registrerade som medlemmar; antalet betalande 
medlemmar var detta år 3800 och utsändningslistan för  församlings
bladet KÉVE (kärve) upptog  i 560 adresser i Sverige.** Bland medlem
marna,  som kommer dels från det nuvarande Ungern, dels från Trans-
sylvanien och det forna Jugoslavien, finns både reformerta och luthe
raner; som sammanhållande faktor fungerar det gemensamma språket 
och den gemensamma etniciteten (Hallingberg och Hallberg, 1992). 

64 .  Antalet personer med annan, ej specificerad, religiös tillhörighet var 35.  Drygt 
hälften av dessa, eller 19 personer, tillhörde den judiska gruppen. Av de övri
ga uppgav 7 personer att de vid invandringen varit katoliker och 4 personer 
att de varit protestanter. D e  återstående 5 personerna hade vid invandringen 
haft annan religiös tillhörighet. 

65 .  Hallingberg och Hallberg anger i sin år 1992  utgivna skrift medlemsantalet 
till cirka 4 300.  

66. För dessa uppgifter står jag i tacksamhetsskuld till församlingens kassör, 
Läszlö Hegediis. 



Detta demonstrerar, som Gustafsson framhåller, at t  man  i invandrar-
kyrkosammanhang måste tillmäta den nationella identiteten lika stor 
betydelse som den teologiska profilen (Gustafsson, 1991:82). 

Någon direkt fråga o m  tillhörighet till Ungerska protestantiska för
samlingen ställdes tyvärr inte i undersökningen. De uppgifter som re
dovisats ovan tyder emellertid på  at t  endast en obetydlig andel av de 
sverigeungrare, som ingick i föreliggande undersökning, skulle ha till
hör t  detta samfund. Av samtliga intervjuade uppgav 17 procent at t  de 
tillhörde Svenska kyrkan, i procent att de tillhörde pingströrelsen och 
35 procent at t  de tillhörde katolska kyrkan. 7 procent av de intervju
ade uppgav att  de tillhörde annat  samfund, medan 38 procent inte 
uppgav någon samfundstillhörighet. Intervjupersoner som tillhört Un
gerska protestantiska församlingen borde rimligen ha uppgett »an-
nan« samfundstillhörighet. Detta skulle dock innebära at t  andelen, 
som tillhört detta samfund, skulle ha uppgått till högst några få pro
cent, eftersom majoriteten av de 7 procent som uppgav »annat sam
fund» tillhörde den judiska gruppen (se ovan). Andelen av de inter
vjuade som var medlemmar i Ungerska protestantiska församlingen 
skulle därmed framstå som avsevärt lägre än  vad man  haf t  anledning 
a t t  vänta med hänsyn till det totala antalet personer i Sverige, som 
uppges tillhöra samfundet. 

Det kan  givetvis inte uteslutas a t t  vissa personer, som var medlemmar 
i Ungerska protestantiska församlingen, felaktigt har uppgivit a t t  de 
tillhörde Svenska kyrkan. Mer  troligt är kanske att  en del av de inter
vjuade har  tillhört både Svenska kyrkan och Ungerska protestantiska 
församlingen och i sina svar valt att ange Svenska kyrkan som det 
samfund man  kände mest samhörighet med.^^ 

Intervjusvaren visar alltså a t t  en betydande del av de sverigeungrare, 
som i Ungern haf t  en kristen religiös tillhörighet inte tillhörde något 
samfund i Sverige. Teoretiskt sett finns det anledning att  vänta a t t  re
ligiös aktivitet eller samfundsmedlemskap under vissa omständigheter 

67 .  Information från en av Ungerska protestantiska församlingens aktiva med
lemmar, s o m  jag intervjuat, tyder på att det sannolikt inte är ovanligt att man 
tillhör båda dessa samfund. 



minskar eller upphör i samband med internationell migration. Detta 
kan bl.a. sammanhänga med att individens sociala nätverk förändras 
eller a t t  de praktiska möjligheterna till religionsutövning saknas i den 
nya miljön. En nedgång i den religiösa aktiviteten kan också väntas 
inträffa om en person i hemlandet på  grund av omgivningens förvänt
ningar känt  sig förpliktigad att  ansluta sig till ett visst religiöst sam
fund eller en viss religiös praxis utan att detta motsvarat hans eller 
hennes egen övertygelse. O m  det sociala trycket at t  utöva en viss reli
gion upphör i samband med migrationen, är det rimligt at t  räkna med 
att  även individens yttre anslutning till de religiösa normerna upphör.  

O m  det kan visas att ett minskat religiöst engagemang är vanligare 
bland personer, som i hemlandet visserligen tillhört en religion och 
kanske även utövat viss religiös praxis, men som inte varit särskilt ak
tiva i sin religionsutövning, skulle en möjlig tolkning kunna vara at t  
det minskade engagemanget sammanhänger med att individen i in
vandringslandet inte längre upplever ett socialt tryck att  tillhöra en 
religion. Det är därför av intresse at t  studera om de sverigeungrare 
som i Sverige tillhörde ett kyrkosamfund hade varit mer reUgiöst akti
va under sin tid i Ungern än vad de som nu inte tillhörde något sam
fund hade varit. 

En av intervjufrågorna gällde hur ofta man brukat besöka gudstjäns
ter (med undantag för bröllop, dop och begravningar) då man  bodde i 
Ungern. Svaren visar klart att de intervjupersoner som nu tillhörde ett 
kyrkosamfund hade varit mer aktiva gudstjänstbesökare i hemlandet 
än  de som nu inte tillhörde något samfund (tabell 5.3). Bland dem 
som ofta brukat  deltaga i gudstjänster, när de bodde i Ungern, var 
omkring 80 procent nu  medlemmar i något kyrkosamfund. Bland 
dem som i hemlandet sällan eller aldrig brukat deltaga i gudstjänster 
var endast omkring 4 0  procent nu samfundsanslutna. Detta tyder p å  
a t t  de som nu inte var samfundsanslutna i betydande utsträckning var 
personer, som i hemlandet visserligen formellt haf t  en religiös tillhö
righet men som inte aktivt utövat sin religion. Det skulle med andra 
ord vara så a t t  de som i Ungern befunnit sig i det kyrkliga livets »peri
feri« endast i begränsad utsträckning valt at t  ansluta sig till något 
samfund i Sverige. 



Tabell 5.3 
Sverigeungramas nuvarande samfundstillhörighet i relation till guds
tjänstbesök i Ungern. Procent. 

Gudstjänstbesök i Ungern Samfundstillhörighet 

Tillhör 
samfund 

Tillhör 
e j  samfund Summa 

Minst en gång/månad (n=166) 81 19  100 

Mindre än  en gång/månad 
men minst en gång /å r  (n=l 37) 6 6  3 4  100 

Mindre ä n  en gång /å r  eller 
aldrig/nästan aldrig (n=200) 4 2  5 8  100 

En a n n a n  aspekt av den religiösa bakgrund,  som k a n  väntas påverka 
benägenhet at t  ansluta sig till ett kyrkosamfund,  ä r  den roll som reli
gionen spelat under individens uppväxttid.  Majori teten av sverigeung
rarna  (drygt 7 0  procent) uppgav a t t  de i sin barndom få t t  en religiös 
uppfostran.  Bland dem som få t t  en sådan fostran var  7 1  procent  n u  
medlemmar i något  kyrkosamfund,  medan  endast  3 8 procent av dem 
som inte f å t t  en sådan fostran n u  var  kyrkomedlemmar.  At t  religio
nens roll i föräldrahemmet visar sig ha en stor betydelse i detta sam
manhang  är  inte överraskande; det  har  i många religionsbeteendeve
tenskapliga undersökningar kunna t  visas a t t  den religiösa socialisa-
tionen i barndomen ha r  en viktig betydelse för  individens fortsat ta  
religiösa engagemang (Hamberg,  1992, s 4 7  ff.). Detta innebär natur
ligtvis inte a t t  alla, som i barndomen få t t  en religiös fostran,  senare i 
livet skulle bli religiöst engagerade och aktiva; a t t  så inte ä r  fallet illu
streras t .ex. av a t t  29 procent av de sverigeungrare, som svarade a t t  
de hade  få t t  en sådan fostran,  n u  inte tillhörde något samfund.  

Både religionens roll i barndomshemmet och graden av religiös aktivi
tet  under  den tid m a n  bodde i Ungern tycks alltså ha ha f t  betydelse 
fö r  sverigeungrarnas benägenhet a t t  ansluta sig till ett  kyrkosamfund i 
Sverige. Inte oväntat  var dessa två faktorer dessutom sinsemellan rela
terade. Tabell 5.4 visar rangkorrelationskoefficienterna mellan variab



lerna religiös fostran  (FOSTRAN), gudstjänstbesöksfrekvens under  den 
tid m a n  bodde i Ungern  (KYRKOBESÖK) och samfundstillhörighet vid 
intervjutillfället (MEDLEMSKAP).*' Tabellen visar korrelationerna dels 
fö r  hela den sverigeungerska gruppen, dels med fördelning p å  två ål
dersgrupper,  nämhgen personer födda senast å r  1930 respektive per
soner födda  efter å r  1930. De  som tillhörde den förstnämnda gruppen 
var uppvuxna före det kommunistiska maktövertagandet å r  1948,  
medan  personer i den senare gruppen helt eller delvis vuxit  u p p  under  
den kommunistiska tiden. Anledningen till denna uppdelning ä r  a t t  
det  förefaller rimligt a t t  räkna med  a t t  under den kommunistiska 
epoken i huvudsak endast de familjer, fö r  vilka reUgionen spelade en 
mycket central roll, valde a t t  ge sina ba rn  en religiös fostran.  D å  det 
gäller den tidigare epoken är  det däremot  troligt a t t  m a n  även inom 
sådana familjer där  religionen hade en mindre central betydelse ändå  
k a n  ha  givit barnen en i större eller mindre utsträckning religiöst 
präglad uppfostran.  

Tabell 5.4 
Samvariation mellan religiös fostran i barndomen, kyrkobesöksfrekvens i 
Ungern och samfundstillhörighet i Sverige med fördelning på åldersgrup
per. Rangkorrelationskoefficienter 

Personer Födda senast år  1930  (n=142): 

Fostran Kyrkobesök Medlemskap 

1,000 0,281 0 ,256 

1,000 0 ,279  

1,000 

Fostran 

Kyrkobesök 

Medlemskap 

68. Variablerna FOSTRAN och MEDLEMSKAP kunde vardera antaga tvä värden, 
beroende på o m  personen fått en religiös fostran eller ej, respektive var med
lem i något kyrkosamfund eller ej. Variabeln KYRKOBESÖK kunde antaga tre 
olika värden, beroende på hur ofta man i Ungern brukat besöka gudstjänster, 



Personer Födda efter år  1930 (n=359): 

Fostran Kyrkobesök Medlemskap 

Fostran 1,000 0,410 0,324 

Kyrkobesök 1,000 0,365 

Medlemskap 1,000 

Samtliga (n=503) 

Fostran Kyrkobesök Medlemskap 

Fostran 1,000 0,383 0,300 

Kyrkobesök 1,000 0,332 

Medlemskap 1,000 

Av tabellen framgår - föga överraskande - at t  de tre variablerna ä r  
relaterade till varandra. Det är ju, som ovan nämnts, rimligt at t  vänta 
a t t  religionens roll barndomshemmet skulle påverka individernas reli
giösa aktivitet, sådan den t.ex. avspeglas i gudstjänstbesöksfrekven
sen. Det är också rimligt at t  räkna med a t t  benägenheten att  ansluta 
sig till ett kyrkosamfund borde samvariera både med uppfostran och 
med (den därmed samvarierande) graden av religiös aktivitet. Samva
riationerna mellan de tre variablerna var emellertid svagare inom den 
grupp intervjupersoner som var födda före å r  1930, och som alltså 
hade vuxit upp  före det kommunistiska maktövertagandet, än  inom 
den grupp som var födda år 1930 eller senare. Detta är också vad 
man skulle förvänta sig mot  bakgrund av antagandet at t  religionens 
roll i allmänhet bör ha varit mer central i de familjer, som under 
kommunisttiden uppfostrade sina barn religiöst, än  i familjer som un
der den tidigare epoken gav barnen en sådan uppfostran. 

En betydande del av de intervjuade sverigeungrarna tillhörde alltså 
inte något kyrkosamfund i Sverige. Analysen visar at t  detta i synner
het gällde personer som inte vuxit upp i religiöst präglade hem och 



som inte heller i hemlandet varit religiöst aktiva. Det fanns dock en 
liten grupp,  endast 26  personer eller 5 procent av de intervjuade, som 
både vuxit upp  i religiöst präglade hem och som i Ungern varit regel
bundna kyrkobesökare men som nu  saknade samfundstillhörighet. 
Det förefaller rimligt a t t  antaga att  denna grupp åtminstone delvis 
kan ha  utgjorts av personer, som i hemlandet varit religiöst aktiva på  
grund av omgivningens förväntningar, men som i Sverige inte längre 
upplevt ett socialt tryck att  tillhöra en religion och vilkas religiösa en
gagemang därför  minskat eller upphört .  Det kan  inte uteslutas a t t  det  
inom denna grupp också kan ha funnits personer vilkas religiösa akti
vitet i Ungern utgjort  en fo rm av protest m o t  den rådande regimen 
och vilkas motiv för  religiös aktivitet därmed skulle ha  bortfallit i det 
svenska samhället. 

Religiös tro 

I EVS-undersökningarna ställdes ett antal frågor o m  religiös t ro.  Frå
gorna gällde flera olika aspekter av religiös tro,  t.ex. gudstro och t r o  
på  någon form av liv efter döden. I vissa fall gällde frågorna sådana 
trosföreställningar som brukar  förknippas med en traditionell kristen 
t ro ,  t.ex. t ro  a t t  det finns en personlig Gud och t r o  på  uppståndelsen, i 
andra  fall föreställningar som kan omfattas både av kristna och av 
icke-kristna, t.ex. t ro  p å  själen. En av frågorna gällde t ro  på  reinkar-
nation,  dvs. en lära som inte hör  samman med kristen tro.  

En jämförelse mellan den ungerska och den svenska befolkningen vi
sar a t t  andelen som besvarat frågorna o m  religiös t r o  jakande i vissa 
fall var högre bland ungrarna,  i andra fall var högre bland svenskarna 
(tabell 5.5). Det kan  noteras a t t  en mycket högre andel av svenskarna 
än  av ungrarna sade sig t ro  på själen: i Sverige besvarade 50 procent 
denna fråga jakande, medan motsvarande andel i Ungern endast var 
14 procent. Även om det i detta fall rörde sig o m  en vid frågeformule
ring av mer »allmänreligiös« karaktär,  förefaller skillnaden ändå  an
märkningsvärt stor, inte minst mot  bakgrund av a t t  andelen sverige
ungrare som sade sig t ro  på  själen var mycket hög, 62 procent (se 
nedan). Resultatet kan dock förklaras av a t t  frågans ordalydelse i den 
ungerska undersökningen avvek från den internationella mallen för  



EVS-undersökningen (och därmed också f r ån  den svenska versionen). 
Uttrycket »A vilägot mozgato szellem«, som i det ungerska formuläret  
användes som motsvarighet till engelskans »A soul« och svenskans 
»S)älen«, har  närmast  betydelsen: »Anden som styr världen». Det  av
ser alltså, till skillnad f rån  »själen«, inte en del av människan u tan  
något  u tanför  människan.^® Skillnaden i svarsmönster mellan å ena 
sidan ungrarna och å andra sidan svenskarna och sverigeungrarna 
k a n  alltså i detta fall förklaras med at t  frågeformuleringarna inte av
såg samma sak.^° 

Tabell 5.5 
Religiös tro bland ungrare, svenskar och sverigeungrare. Procent 

Ungern Sverige Sverigeungrare 

Tro på;  (n=829) (n=772) (n=510) 

J a  Nej Vet ej* Ja  Nej Vet ej* J a  Nej Vet ej* 

Gud 6 3  2 7  10 41  4 3  16 5 9  2 9  12 

Liv efter 
döden 2 4  6 3  13 2 9  5 3  18 2 9  5 4  1 7  

Själen 14 7 4  12 5 0  3 7  14  6 2  2 7  11 

Djävulen 19 7 3  8 11 81 8 16 7 4  10  

Helvetet 16 7 5  9 7 8 5  8 12 7 7  11 

Himlen 2 6  6 5  9 2 8  6 0  12 2 6  6 3  11 

Synden 3 8  5 3  9 3 0  5 9  11 4 5  4 4  11 

Uppståndel
sen 2 7  6 3  10 19 6 7  13 2 0  6 5  15  

Reinkarnation 21  6 7  12 15 7 0  16 15 6 9  15  

I kategorin »Vet ej« inkluderas även det fåtal fall där svar saknas. 

69. Jag står i tacksamhetsskuld till docent Mätyås Szabö för denna upplysning. 
70.  Något  motsvarande gäller, o m  än i mindre grad, frågan o m  tro på djävulen (i 

det engelska formuläret »the Devil«): den formulering som användes i det un
gerska formuläret (»A gonosz«) har närmast betydelsen »Det onda«. Betydel
seskillnaden förefaller dock inte vara fullt så stor i detta fall, som då det gäller 
frågan o m  tro på själen. 



Andelen som svarade jakande på frågan om man trodde på  Gud var 
klart högre i Ungern än  i Sverige. Detsamma gällde tron på  uppstån
delsen, helvetet, djävulen och synden. Andelen som sade sig t ro  på 
helvetet och djävulen var dock låg i båda länderna. Betydligt fler 
trodde på  himlen och i detta fall var andelen ungefär densamma i Sve
rige som i Ungern, drygt 25 procent. Då det gällde frågan om tro  på 
ett liv efter döden var det något fler av svenskarna än av ungrarna 
som svarade jakande. Eftersom denna frågeformulering är  vid och 
kan inrymma mycket skiftande trosföreställningar, både av traditio
nellt kristet slag och av icke-kristet slag, är det knappast som förvå
nande att  andelen som besvarade frågan jakande var förhållandevis 
hög även bland svenskarna. 

De intervjuade sverigeungrarnas svar liknar i vissa avseenden den un
gerska befolkningens svar. Andelen som svarade jakande på  frågan 
om gudstro var ungefär densamma bland sverigeungrarna som den 
var bland ungrarna; jämfört  med svenskarna var det därmed en be
tydligt högre andel av sverigeungrarna som besvarade frågan jakande. 
Då det gällde tron på himlen var andelen ungefär densamma i alla tre 
grupperna. I svaren p å  frågorna om t ro  på  ett liv efter döden, upp
ståndelse och reinkarnation liknade sverigeungrarna svenskarna mer 
än  ungrarna, men skillnaderna mellan de tre grupperna var i dessa fall 
ganska obetydliga. Då det gällde tron på  djävulen och på helvetet låg 
andelen sverigeungrare som besvarat frågorna jakande någonstans 
mellan motsvarande andelar för ungrarna och svenskarna, men i alla 
tre grupperna var anslutningen till dessa trosföreställningar låg.^' 

N ä r  det gäller frågan om tro  på Gud fanns alltså en klar skillnad mel
lan å ena sidan sverigeungrarnas och ungrarnas svar, och å andra si
dan svenskarnas. Svaren på denna fråga tyder inte på at t  sverigeung
rarnas gudstro i allmänhet skulle ha påverkats av livet i det sekulari
serade svenska samhället. Materialet ger emellertid även möjlighet a t t  

71 .  Trots att andelen som fått en religiös uppfostran var högre bland de sverige
ungrare som vid invandringen var katoliker än bland dem som var protestan
ter, kan man inte konstatera några betydande skillnader mellan dessa båda 
grupper i fråga o m  religiös tro. 



belysa innehållet i gudstron, eftersom det också fanns en fråga dä r  
m a n  skilde mellan t ro  p å  en personlig Gud  och t r o  p å  »något slags 
ande eller livskraft«. EVS-undersökningarna har visat a t t  andelen av 
befolkningen som tror  a t t  det finns en personlig Gud ä r  mycket låg i 
Sverige jämfört  med de flesta andra europeiska länder (Hamberg,  
1988; Pettersson, 1992). Andelen som tror  a t t  det finns en transcen
dent m a k t  eller kraf t  av något slag är i Sverige betydligt högre än  an
delen som t ror  a t t  det finns en personlig Gud.  

Bland dem som hade någon form av gudstro eller t r o  på  en transcen
dent m a k t  var det bland ungrarna en stor majoritet  som uppfat tade 
denna m a k t  som en personlig Gud,  medan det bland svenskarna i stäl
let var en klar majoritet  som anslöt sig till den mer ospecificerade t ron  
p å  »något slags ande eller livskraft» (tabell 5.6). Bland sverigeungrar
n a  var andelen som trodde på  en personlig Gud betydligt lägre än  
bland ungrarna,  men högre än  motsvarande andel bland svenskarna. 
Andelen, som trodde a t t  det finns något slags ande eller livskraft, var  
av samma storleksordning bland sverigeungrarna och svenskarna. I 
detta fall k a n  emellertid skillnaden mellan ungrarnas och de två övri
ga gruppernas svar till viss del sammanhänga med a t t  frågeformule
ringarna inte hade samma innebörd.^'' 

Även o m  andelen som trodde p å  Gud var ungefär densamma bland 
sverigeungrarna som bland ungrarna (se ovan,  tabell 5.5), skilde sig 
dessa båda grupper alltså å t  när  det gällde gudstrons  innehåll: t ron  på  
en personlig Gud var vanligare bland ungrarna än  bland sverigeung
rarna.  Bland sverigeungrarna var däremot t ron på  »något slags ande 
eller livskraft® utbredd; denna t ro  var lika vanlig bland sverigeung
rarna  som bland svenskarna. Samtidigt som materialet inte tyder p å  

72 .  Liksom då det gällde frågan o m  tron på själen, visar en kontroll av ordalydel
sen att frågeformuleringarna inte är jämförbara. Medan de engelska och 
svenska formuleringarna (»There is some sort of spirit or life force« respekti
ve »Det finns något slags ande eller livskraft»), inte nödvändigtvis behöver 
uppfattas som frågor o m  tron på en transcendent makt, har den ungerska 
formuleringen betydelsen »Det.ex.isterar något slags ande eller övernaturligt 
väsen«. (Den ungerska ordalydelsen var: »Létezik valamifajta szellem vagy 
természet-felettilény«.) Jag står i tacksamhetsskuld till Mätyäs Szabö för 
hjälp med översättningen. 



at t  gudstrons utbredning bland sverigeungrarna skulle ha förändrats 
under tiden i Sverige, kan man  därför säga at t  det tyder på  at t  en för
ändring kan  ha skett då det gäller gudstrons innehåll, en förändring 
som det i så fall förefaller rimligt a t t  tolka som ett resultat av påver
kan  f r ån  det omgivande samhäl le t / '  

Tabell 5.6 
Tro på personlig Gud, ande eller livskraft bland ungrare, svenskar och 
sverigeungrare. Procent. 

Svar p å  Frågan om 
gudstro 

Ungern 
(n=829 

Sverige 
(n=772) 

Sverigeungrarna 
(n=510) 

Tror att det finns en 
personlig Gud 4 2  16 2 5  

Tror p å  något slags ande 
eller livskraft 9 4 4  4 6  
Vet inte vad man skall tro 2 4  17  15 
Tror e j  på  ande, Gud 
eller livskraft 2 3  19 12 
Vet e j / e j  svar 2 4 2 
Summa 100 100 100 

Religionens betydelse för individen 
Evs-materialet innehöll inte endast frågor o m  vilken religiös t ro  inter
vjupersonerna (eventuellt) hade, utan också frågor som kan  belysa 
vilken betydelse denna t ro  hade för de intervjuade. Det har  tidigare 
visats at t  betydande skillnader finns mellan olika länder inte bara i 
fråga o m  hur  stor andel av befolkningen som omfattar  t ron på  Guds 
existens, utan också i fråga om hur viktig gudstron är  för  de personer 
som säger sig omfatta den (Hamberg, 1988). Även mellan Sverige och 
Ungern finns betydande skillnader i detta avseende (tabell 5.7). På en 
lo-gradig skala, där  i betydde »inte alls viktig« och 10 betydde 

73.  Att klart visa att en sådan förändring har ägt rum är inte metodiskt möjligt 
med det material som står till buds, eftersom det inte teoretiskt kan uteslutas 
att sverigeungrarna i detta avseende kan ha avvikit från den genomsnittliga 
ungerska befolkningen redan före utvandringen. 



»mycket viktig«, valde 31  procent av svenskarna och 19 procent  av 
ungrarna siffran i då  de ombads  besvara f rågan o m  hur  viktig G u d  
var  i deras hv, medan  9 procent av svenskarna och 25 procent av ung
rarna  valde siffran 10. Bland sverigeungrarna valde 2 0  procent siffran 
I p å  skalan, medan  19 procent valde siffran 10. Det  aritmetiska me
delvärdet var  4 ,0  för  svenskarna, 5,7 fö r  ungrarna och 5,3 fö r  sveri
geungrarna.  Samtidigt som sverigeungrarna alltså var något  mindre  
benägna än  ungrarna at t  tillmäta Gud en stor betydelse i livet, var  de 
betydligt mer  benägna a t t  uppfat ta  Gud  som viktig ä n  vad svenskarna 
var.  

En närbesläktad fråga gällde o m  intervjupersonerna ansåg a t t  de fick 
t rös t  och styrka av religionen eller ej. Även här  placerade sig sverige
ungrarna mellan den ungerska och den svenska gruppen:  andelen som 
svarade ja var 50 procent  av ungrarna,  24 procent av svenskarna och 
39 procent  av sverigeungrarna. 

Tabell 5.7 
Ungrares, svenskars och sverigeungrares svar på frågan 
»Hur viktig är Gud i ditt liv.«. Procent * 

Guds betydelse 
i ens liv 

Ungern 
(n=829 

Sverige 
(n=772) 

Sverigeungrarna 
(n=510) 

Inte alls viktig 
1 19 31 2 0  

2 7 10 8 
3 7 10 8 

4 3 7 4 

5 13 12 13 

6 6 7 8 
7 6 5 5 
8 8 5 7 

9 5 2 5 
10  

Mycket viktig 
2 5  9 19 

Vet e j / e j  svar 1 3 2 
Summa 100 100 100 

'^Svaren angavs på en lo-gradig skala, där i betydde »inte alls 
viktig» och 10 betydde »mycket viktig«. 



Thorleif Pettersson har framhållit at t  en »tydlig egenhet med den 
svenska mentaliteten är fortfarande att  den tillmäter religiösa spör
smål så ringa betydelse« (Pettersson, 1992:76-77). Den svenska be
folkningens svar på  de två frågorna om hur viktig man anser at t  Gud 
ä r  i ens liv-och om man  anser sig få tröst och styrka av religionen eller 
ej kan tolkas som uttryck för denna mentalitet. I detta avseende skiljer 
sig de intervjuade sverigeungrarna från den svenska befolkningen. 
Samtidigt skiljer de sig emellertid också f rån  den ungerska befolk
ningen. Svaren tyder på at t  religionen i allmänhet har större betydelse 
för  sverigeungrarna än  för svenskarna, samtidigt som den har  mindre 
betydelse för sverigeungrarna än  för ungrarna. En möjlig tolkning av 
resultaten är  a t t  religionens betydelse i viss utsträckning minskat 
bland sverigeungrarna under tiden i Sverige, en förändring som skulle 
kunna sammanhänga med att  man här har levt i en mer sekulariserad 
omgivning, där  religionen tillmätts en mindre betydelse än  den gjorde 
i det tidigare hemlandet. 

En i viss mån besläktad fråga gällde hur viktigt man  ansåg det vara 
a t t  ha en religiös ceremoni i samband med födelse, giftermål och död. 
I detta fall kan man  emellertid räkna med att  svaren kan  avspegla inte 
bara den betydelse som en person för  egen del tillmäter sådana reli
giösa övergångsriter. En önskan om att  ha en religiös ceremoni vid 
dessa tillfällen i livet kan ju även sammanhänga med a t t  m a n  av hän
syn till andra människor anser en sådan ceremoni vara viktig. 

Andelen som ansåg det viktigt att ha en religiös ceremoni i samband 
med födelse, giftermål och död var högst bland ungrarna. I alla tre 
grupperna lade man större vikt vid en sådan ceremoni i samband med 
dödsfall än i samband med födelse eller giftermål. I fråga om synen på 
de religiösa riternas betydelse i samband med födelse, giftermål och 
död skilde sig sverigeungrarnas svar från ungrarnas på så sätt a t t  de 
antingen liknade svenskarnas svar eller befann sig i ett mellanläge 
mellan svenskarnas och ungrarnas. Även i detta fall skulle resultaten 
kunna tolkas som indicium på att en förändring i inställningen kan ha 
ägt rum inom den sverigeungerska gruppen. Det skulle knappast 
framstå som överraskande om de religiösa övergångsriterna kommit 
at t  förlora något i betydelse för personer som länge levt i en omgiv



ning där  religionen spelar en, i ett internationellt perspektiv sett, be
gränsad roll. 

Religiös praxis: bön och gudstjänstdeltagande 

Svaren på  frågorna om hur viktig man menade att  Gud var i ens liv, i 
vilken utsträckning man ansåg sig få tröst och styrka av religionen 
och hur  viktigt man  ansåg det vara att ha en religiös ceremoni vid vis
sa högtidliga tillfällen i livet ger en bild av religionens roll i männi
skors liv. Även svaren på frågor om bön och gudstjänstdeltagande 
kan belysa detta. M a n  bör dock vara medveten om att  gudstjänstdel
tagande inte alltid kan uppfattas som uttryck för ett personligt reli
giöst engagemang. I miljöer där kyrkogång hör till det sociala möns
ter, som människor förväntas anpassa sig till, kan gudstjänstdeltagan
de lika gärna sammanhänga med en önskan att  motsvara omgivning
ens förväntningar. I vad mån ett högt gudstjänstdeltagande är  bestämt 
av ett religiöst engagemang hos enskilda individer eller av a t t  man  i 
hög utsträckning anpassar sig till gällande normer blir då omöjligt a t t  
avgöra. Där  människor normalt går i kyrkan, kan gudstjänstdelta
gande därför  inte tolkas som uttryck för personligt religiöst engage
mang. Endast om gudstjänstbesök inte tillhör det av omgivningen för
väntade mönstret, blir det rimligt at t  använda gudstjänstdeltagande 
som måt t  på  personligt engagemang. Förhållandet mellan personlig 
religiös t ro  och gudstjänstdeltagande är alltså socialt och kulturellt 
bestämt och kan variera mellan olika historiska epoker, mellan olika 
geografiska områden och mellan olika grupper i samhället. Det är 
också rimligt at t  vänta, att det varierar mellan olika typer av kyrko
samfund,  beroende på  vilken grad av social kontroll över medlem
marnas liv som samfunden utövar (Hamberg, 1988). 

Även o m  man  inte heller i ett sekulariserat samhälle som det svenska 
kan förutsätta a t t  regelbundna gudstjänstbesök alltid sammanhänger 
med en personlig religiös tro,  är det troligt att det i tillräckligt stor ut
sträckning förhåller sig så, för att det skall vara möjligt at t  använda 
uppgifter o m  gudstjänstdeltagande som måt t  på det personliga enga
gemang, med vilket människor omfattar en kristen tro. Detsamma 
gäller sannolikt för dagens ungerska samhälle, som ju f ram till 1980-



talets slut präglades av den religionsfientliga kommunistiska regimen. 
D å  det  gäller situationen i Ungern före det kommunistiska maktöver
tagandet  ä r  det  emellertid inte osannolikt a t t  människors gudstjänst
besök i inte obetydlig utsträckning kan  ha föranletts av omgivningens 
förväntningar,  snarare än  av ett personligt religiöst engagemang. I det  
följande skall bilden av religionens roll i ungrarnas,  svenskarnas och 
sverigeungrarnas liv kompletteras med en analys av svaren p å  f rågor  
o m  bön  och gudstjänstbesök. 

I undersökningen ställdes en fråga o m  bönevanor.  Andelen som of ta  
brukade bedja var  29 procent bland ungrarna,  22  procent bland sve
rigeungrarna och 10 procent bland svenskarna (tabell 5.8). Andelen 
som aldrig bad var  33 procent bland ungrarna,  27 procent bland sve
rigeungrarna och 4 8  procent bland svenskarna. Även i f råga o m  bö
nevanor fanns  det  alltså klara skillnader mellan sverigeungrarna och 
svenskarna, medan  skillnaderna mellan sverigeungrare och ungrare 
var  mindre.'^'' 

Tabell 5.8 
Bönevanor bland ungrare, svenskar och sverigeungrare. Procent 

Bönefrekvens Ungern 
(n=8291 

Sverige 
(n=772) 

Sverrgeungrare 
(n=510) 

Ofta 2 9  10 2 2  

Ibland 12 16 2 6  

Knappasf någonsin 16 10 12 

Bara 1 kriser 9 U 10  

Aldrig 3 3  4 8  2 7  

Vet e j / e j  svar 1 2 3 

Summa 100 100 100 

74.  Frågans utformning kan i detta fall försvåra jämförelser mellan olika länder. 
Uttryck som att be »ofta« eller »ibland« uppfattas sannolikt olika i olika mil
jöer. I en mer sekulariserad miljö kan det därför tänkas att tröskeln för vad 
som uppfattas som »ofta« blir lägre, t.ex. så att man menar att man ber 
»ofta« o m  man ber någon gång i veckan, medan man i en mindre sekularise
rad miljö i detta fall kanske snarare skulle välja uttrycket »ibland« (Hamberg, 
1991). 



Frågorna o m  gudstjänstdeltagande ä r  av speciellt intresse därför  a t t  
det  i detta fall ställdes frågor dels o m  hur  of ta  de intervjuade sverige
ungrarna deltog i gudstjänster innan de lämnade Ungern, dels o m  hur  
of ta  de numera brukade besöka gudstjänster. Även o m  det vid retro
spektiva frågor  alltid finns en viss risk at t  de intervjuades minnesbil
der k a n  vara felaktiga eller a t t  svaren av andra skäl k a n  ge en bild 
som inte avspeglar de  faktiska förhållandena, förefaller det  ändå  san
nolikt a t t  f rågor  som gäller konkreta handlingar, som t.ex. guds
tjänstbesök, i mindre  grad än  t.ex. allmänna bedömningsfrågor på
verkas av sådana felkällor (Pettersson, 1986:71). De  två frågorna o m  
gudstjänstbesök i Ungern och i det nya hemlandet bör  därför  p å  et t  
tydligare sät t  än  övriga frågor i undersökningen kunna  belysa i vilken 
utsträckning förändringar faktiskt hade skett bland sverigeungrarna. 

Det  fanns  betydande skillnader i fråga o m  gudstjänstdeltagande mel
lan ungrare,  svenskar och sverigeungrare (tabell 5.9). Medan  en f jä r 
dedel av den ungerska befolkningen deltog i gudstjänster minst  en 
gång i månaden,  var det  bara en tiondel av svenskarna som gick i 
kyrkan så of ta .  Sverigeungrarna intog i detta fall en mellanställning: 
en femtedel av dem brukade besöka gudstjänster åtminstone en gång i 
månaden .  På motsvarande sätt var andelen som sällan eller aldrig del
tog i gudstjänster lägst bland ungrarna och högst bland svenskarna; 
även i detta fall intog sverigeungrarna en mellanställning. 

Tabell 5.9 
Gudstjänstbesök bland ungrare, svenskar och sverigeungrare. Procent 

Gudstjänstbesök Ungern 
(n=829) 

Sverige 
(n=772) 

Sverigeungrarna 
(n=510) 

Minst en gång/månad 25,6 10,6 19,2 

Ej varje månad men 
minst en gång /å r  29 ,8  24 ,4  26 ,9  

Mer sällan eller aldrig 44 ,6  63 ,7  53,1 

Ej svar 0,0 1,3 0 ,8  

Summa 100,0 100,0 100,0 



Jämförelsen mellan de tre grupperna ger alltså ett mönster liknande 
det som tidigare i detta kapitel i åtskilliga fall har kunnat iakttagas: 
sverigeungrarna framstår som mer sekulariserade än  ungrarna, men 
mindre sekulariserade än  svenskarna. Det ligger nära till hands at t  an
taga a t t  detta beror på at t  gudstjänstdeltagandet bland sverigeungrar
na har  sjunkit sedan de lämnade Ungern. Materialet, som också ger 
möjlighet a t t  mer direkt pröva detta antagande, visar att (under förut
sättning att  de intervjuades svar återspeglar faktiska förhållanden) en 
sådan förändring verkligen ägt rum (tabell 5.10). Medan en tredjedel 
av sverigeungrarna under sin tid i Ungern brukat deltaga i gudstjäns
ter åtminstone en gång i månaden, var det bara en femtedel som nu
mera besökte gudstjänster så ofta.  Omvänt sade två femtedelar at t  de 
sällan eller aldrig gått i kyrkan i Ungern, medan mer än hälften sade 
att  de numera sällan eller aldrig gick i kyrkan. En klar minskning i 
gudstjänstdeltagandet avspeglas alltså i svaren.^^ 
Av intresse i detta sammanhang är  också frågan o m  relationen mellan 
nuvarande och tidigare gudtjänstdeltagande. De som i Ungern inte 
hade varit regelbundna gudstjänstbesökare var det som regel inte hel
ler i Sverige: en knapp tiondel av dem som sällan eller aldrig hade del
tagit i gudstjänster i Ungern var numera regelbundna gudstjänstbesö
kare (tabell 5.1 I). En tänkbar orsak till at t  dessa personer i Ungern 
inte brukat deltaga i gudstjänster skulle kunna vara at t  de avstått f rån 
religiös aktivitet av fruktan för  repressalier f rån myndigheternas sida. 
Av dem som i Ungern hade varit regelbundna gudstjänstbesökare var 
drygt 4 0  procent fortfarande regelbundna deltagare. Övriga hade allt
så minskat sitt gudstjänstdeltagande; en tredjedel av dem som i Ung-

• ern regelbundet hade gått i kyrkan sade att  de numera sällan eller ald
rig besökte gudstjänster. 

75.  Trots att andelen som ansåg sig ha fått en religiös uppfostran var högre bland 
dem som vid invandringen var katoliker än bland dem som var protestanter, 
fanns inga nämnvärda skillnader mellan dessa båda grupper i fråga o m  hur 
ofta man hade besökt gudstjänster i hemlandet eller hur ofta man gjorde det i 
Sverige. 



Tabell 5.10 
Sverigeungramas gudstjänstbesök nu och under tiden i Ungern. Procent 

Gudstjänstbesök 1 Ungern 1 Sverige 

Minst en gång/månad 33 ,4  19,3 

Mindre än  en gång/månad 
men minst en gång /å r  26 ,6  27 ,0  

Mindre än  en gång /å r  eller 
aldrig/nästan aldrig 40 ,0  5 3 , 7  

Summa 100,0 100,0 

Tabell 5.11 
Sverigeungramas gudstjänstbesök nu i relation till gudstjänstbesök under 
tiden i Ungern. Procent (n=so3) 

Gudstjänstbesök i Sverige 

Gudstjänstbesök i 
Ungern 

Varje 
månad Varje å r  

Mer sällan/ 
aldrig Summa 

Minst en gång/månad 13,7 8,3 11,3 33 ,4  

Ej varje månad 
men minst en gång /å r  2 ,2  14,9 9 ,5  26 ,6  

Mer sällan 
eller aldrig 3 ,4  3 ,8  32 ,8  40 ,0  

Summa 19,3 27 ,0  53 ,7  100,0 

Det minskade gudstjänstdeltagandet bland sverigeungrarna har  san
nolikt flera orsaker.  En orsak kan  vara a t t  m a n  inte ha f t  samma prak
tiska möjligheter a t t  deltaga i gudstjänster,  t.ex. på grund av avstån
det  till gudstjänstlokaler. En annan  tänkbar  orsak kan  vara a t t  m a n  i 
Ungern deltagit i gudstjänster mer  av hänsyn till familj eller andra  
personer i omgivningen än  på  grund av personlig övertygelse. O m  ett  
socialt tryck a t t  utöva en viss religiös praxis upphör  i samband med 
migrationen, ä r  det  troligt a t t  m a n  också upphör  med sin religionsut
övning. Ytterligare en orsak k a n  vara a t t  gudstjänstdeltagande i de t  
svenska samhället numera är ganska ovanligt. Endast  en minoritet av 
befolkningen är regelbundna gudstjänstbesökare. En strävan a t t  an
passa sig till omgivningens seder skulle därför  kunna  innebära a t t  



gudstjänstdeltagandet minskar. Mer  allmänt kan individens sociala 
nätverk antagas ha en avgörande betydelse för hennes deltagande i 
olika kulturella och religiösa aktiviteter. Inte bara internationell mi
gration utan också geografisk mobilitet inom ett land kan därför vän
tas påverka gudstjänstdeltagandet.^^ 

Resultaten visar a t t  de förändringar i sverigeungrarnas gudstjänstdel
tagande, som ägt rum under tiden i Sverige, i allmänhet inneburit a t t  
den religiösa aktiviteten minskat: endast en liten andel av de intervju
ade hade ökat  sitt gudstjänstdeltagande, medan en betydligt större 
andel redovisade ett minskat deltagande. I detta fall, då materialet 
möjliggör en direkt jämförelse mellan förhållandena före och efter in
vandringen, kan man alltså fastställa at t  en betydande andel av sveri
geungrarna förändrats under tiden i Sverige. Gruppen som helhet 
framstår nu  som mindre religiöst aktiv än  tidigare, samtidigt som den 
trots detta framstår som mer religiöst aktiv än  den svenska befolk
ningen.^^ 

Ur metodisk synpunkt är det också av vikt at t  det i detta fall har  varit 
möjligt at t  direkt kontrollera utfallet av den metod som används i 
denna bok: den tentativa slutsats om förändringar i sverigeungrarnas 
gudstjänstdeltagande, som drogs på grundval av en jämförelse mellan 
gudstjänstdeltagandet bland ungrare, svenskar och sverigeungrare, 
kunde bekräftas av sverigeungrarnas uppgifter om sitt gudstjänstdel
tagande före och efter invandringen. Sådana direkta jämförelser av 
förhållandena före och efter invandringen har ju materialet för  övrigt 
inte tillåtit, och det ä r  därför av speciellt intresse at t  konstatera a t t  
jämförelsen i det fall, då den varit möjlig at t  göra, visat sig bekräfta 
den mer tentativa slutsats som hade dragits på  grundval av en jämfö
relse mellan ungrare, svenskar och sverigeungrare. I det fall då mate-

76 .  För studier av den geografiska mobilitetens inverkan på gudstjänstdeltagan
det, se t.ex. Wuthnow och Christiane,1979, samt Welch och Baltzell , i984, 
och däri angiven litteratur. 

77 .  Detta kan jämföras med resultaten av en undersökning av chilenare i Sverige 
(Mella Valenzuela, 1994,  1996). Ur metodisk synpunkt kan tillvägagångssät
tet i denna undersökning diskuteras, men Mella Valenzuela menar sig kunna 
konstatera att »contact with a secularized community like Sweden causes se
cularization among the Chilean Catholic immigrants and refugees» (Mella 
Valenzuela, 1996:346).  



rialet har möjliggjort en kontroll av den metod, som använts i denna 
undersökning, har alltså metodens användbarhet kunnat bekräftas. 

Inverkan av ålder, kön och utbildning 

Religionssociologiska undersökningar från olika länder har visat dels 
at t  äldre människor i större utsträckning än  yngre ansluter sig till tra
ditionell religiös t ro  och praxis, dels at t  kvinnor i större utsträckning 
än  män  gör detta. Sålunda är t.ex. gudstro, t ro  på ett liv efter döden, 
bön och gudstjänstdeltagande vanligare bland äldre än  bland yngre 
och vanligare bland kvinnor än  bland män.  Detta mönster har också 
bekräftats av de internationella värderingsundersökningarna, både i 
Sverige och i andra europeiska länder (Harding et al, 1986; Petters
son, 1988, 1992.). Att sådana skillnader mellan äldre och yngre och 
mellan kvinnor och män  förekommer också i Ungern framgår av ma
terialet f rån  1990 års värderingsundersökning. 

Att stora skillnader mellan åldersgrupper förekommer i den ungerska 
befolkningen är vad man skulle vänta sig i ett land där religionens 
ställning starkt förändrats under senare decennier och där det därför  
bör finnas betydande skillnader mellan åldersgrupperna i fråga o m  
religiös socialisation under uppväxtåren. Att de grupper som vuxit 
upp under den kommunistiska regimen skulle skilja sig f rån  de äldre i 
fråga o m  religiös t ro  och praxis ä r  alltså inte överraskande. Även i 
den svenska befolkningen fanns vissa skillnader mellan åldersgrup
perna; dessa skillnader var dock inte tillnärmelsevis så stora som i den 
ungerska befolkningen. 

Vissa skillnader mellan åldersgrupperna i fråga om t.ex. religiös tro,  
bön och gudstjänstbesök kan iakttagas även bland de sverigeungrare 
som ingår i denna undersökning. Framför allt skiljer sig de yngsta 
(30-39 år) och de äldsta (70 år och äldre) i vissa avseenden från övri
ga åldersgrupper. Tron på Guds existens var mindre vanlig bland de 
yngsta än  bland övriga, och det var också en betydligt lägre andel 
bland de yngsta som menade att  de fick tröst och styrka av religionen. 
I den äldsta gruppen var tron på en personlig Gud mer utbredd än i 
övriga åldersgrupper. Bön och gudstjänstbesök var minst vanliga 
bland de yngsta och mest vanliga bland de äldsta. Skillnaderna mellan 
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åldersgrupperna framstår dock som måttliga, inte minst vid en jämfö
relse med det ungerska materialet, där betydligt större åldersskillnader 
kan iakttagas. 

Liksom man  i olika undersökningar har funnit at t  religiös t ro  och 
praxis i allmänhet är vanligare bland äldre än  bland yngre, har man  
också funnit  a t t  religiös tro och praxis i allmänhet är vanligare bland 
kvinnor än  bland män.  I viss utsträckning gäller detta även för ett så 
sekulariserat samhälle som det svenska (Hamberg, 1992). I det un
gerska samhället gäller det emellertid i betydligt högre grad. M a n  
skulle därför vänta at t  även bland sverigeungrarna finna motsvarande 
skillnader mellan män och kvinnor i fråga om den roll som religionen 
spelar i individens liv. Materialet visar dock att  sådana skillnader mel
lan män  och kvinnor i allmänhet var ganska obetydliga i den sverige
ungerska gruppen, i synnerhet jämfört med motsvarande skillnader i 
den ungerska befolkningen (tabell 5.12). Endast i ett fall kan  en klar 
skillnad iakttagas, nämligen då det gäller bönevanor: även bland sve
rigeungrarna var det en högre andel av kvinnorna än  av männen,  som 
uppgav att  de ofta brukade bedja. 

Orsakerna till at t  den sverigeungerska gruppen i så mycket lägre ut
sträckning uppvisar skillnader mellan kvinnor och män i dessa avse
enden kan i princip tänkas vara flera. En möjlig orsak skulle kunna 
vara a t t  de förändringar i religiöst avseende, som ägt rum i den sveri
geungerska gruppen efter invandringen, i högre grad skulle ha före
kommit bland kvinnorna än bland männen och att  kvinnorna därige
nom skulle ha kommit at t  mer likna männen i dessa avseenden än  vad 
kvinnorna i den ungerska befolkningen gjorde. En annan tänkbar  or
sak skulle kunna vara at t  den sverigeungerska gruppen redan vid in
vandringen i lägre utsträckning än den ungerska befolkningen känne
tecknats av skillnader mellan män och kvinnor i fråga om religiös t ro  

7 8 . 1  den sverigeungerska gruppen kan man alltså endast i undantagsfall konsta
tera klara skillnader mellan männens och kvinnornas svar på frågorna o m  re
ligiös uppfostran och kyrkotillhörighet, religiös tro och praxis eller religio
nens roll för den enskilde. Detta innebär att man bör kunna räkna med att re
sultaten endast i obetydlig grad skulle ha blivit annorlunda, o m  fördelningen 
mellan könen hade varit jämnare i intervjugruppen än vad den nu var, nämli
gen 59 procent män och 4 1  procent kvinnor. 



och praxis.  En ytterligare möjlighet är givetvis at t  båda dessa orsaker 
bidragit till a t t  skillnaderna inom gruppen n u  framstår  som obetydli
ga.  

Tabell 5.12 
Religiös uppfostran, kyrkotillhörighet, religiös tro och praxis samt andelen 
som anser att de får tröst och styrka av religionen bland ungrare, svenskar 
och sverigeungrare, med fördelning på kön. Procent 

Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Andel som: (n=396) (n=433) (n=391) (n=368) (n=295) (n=207) 

Fått religiös 
uppfostran 71  7 8  3 3  3 6  7 4  6 8  
Tillhör kyrka 
eller samfund 5 8  6 7  8 0  8 4  5 9  6 5  

Tror att det 
finns en Gud 5 5  7 0  3 6  4 8  6 0  5 8  
Tror p å  en 
personlig Gud 3 5  4 9  16 16 2 4  2 7  

Tror p å  upp
ståndelsen 2 4  2 9  18 21  2 0  2 2  
Säger att man 
ber ofta 16 41  8 14  17  2 9  
Regelbundet 
besöker 
gudstjänster* 19  3 2  9 13 18 2 3  
Får tröst, styrka 
av religionen 4 0  6 0  19 2 9  3 6  4 3  

Som regelbundna gudstjänstbesökare har räknats personer som besöker 
gudstjänster minst en gång i månaden. 

I f råga o m  gudstjänstdeltagandet erbjuder materialet en möjlighet a t t  
pröva dessa hypoteser, eftersom intervjupersonerna tillfrågades inte 
bara  o m  hur  ofta m a n  numera deltog i gudstjänster, u tan också o m  
hur  o f t a  m a n  brukat  besöka gudstjänster i Ungern. Svaren visar a t t  
gudstjänstdeltagandet sjunkit kraftigt både bland männen  och bland 
kvinnorna.  Däremot  var skillnaderna mellan m ä n  och kvinnor i f råga 
o m  gudstjänstdeltagande mycket små,  inte bara  vid intervjutillfället 
u tan  redan under den tid m a n  bodde i Ungern. Att  det  vid intervjutill



fället inte fanns någon nämnvärd skillnad i gudstjänstdeltagande mel
lan kvinnor och män kan därför inte bero på  a t t  kvinnornas guds
tjänstdeltagande efter invandringen skulle ha sjunkit mer än  männens. 

Då det gäller den ungerska befolkningen fanns en klar samvariation 
mellan gudstjänstdeltagande och utbildningsnivå: andelen regelbund
na gudstjänstdeltagare var högre bland dem som hade en kortare ut
bildning än  bland dem som hade en längre utbildning. Eftersom sveri
geungrarna hade en relativt hög genomsnittUg utbildningsnivå, skulle 
därför bilden av gruppens religiösa profil kunna påverkas, om det 
även bland sverigeungrarna skulle finnas en samvariation mellan å 
ena sidan utbildningsnivån och å andra sidan förekomsten av religiös 
t ro  och praxis, men då det gäller den sverigeungerska gruppen kunde 
någon klar samvariation av detta slag inte fastställas. Det finns därför 
knappast anledning att  räkna med att  bilden av religionens roll i sve
rigeungrarnas liv skulle ha blivit avsevärt annorlunda, om utbild
ningsnivån inom gruppen hade varit mer jämförbar med den ungerska 
befolkningens utbildningsnivå. 

Sverigeungrarna framstår alltså i religiöst avseende som en relativt 
homogen grupp: systematiska skillnader mellan yngre och äldre, mel
lan män  och kvinnor eller mellan personer med kortare och längre 
utbildning förekommer endast i begränsad utsträckning. Framför allt 
gäller detta i jämförelse med den ungerska befolkningen, men i viss 
mån  gäller det även i jämförelse med svenskarna. Någon orsak till 
denna relativa homogenitet har inte stått att finna. Även då kontroller 
görs för sådana faktorer som utbildningsnivå eller andelen som varit 
storstadsbor under sin tid i Ungern framstår sverigeungrarna som mer 
homogena i religiöst avseende än den ungerska befolkningen. 

Religiös förändring bland sverigeungrarna 

I detta kapitel har kyrkotillhörighet, religiös t ro  och praxis samt and
ra aspekter av religionens roll i de intervjuade sverigeungrarnas liv 
studerats. Analysen har visat att den sverigeungerska gruppen i åtskil
liga avseenden befann sig i ett »mellanläge» mellan å ena sidan den 
ungerska befolkningen och å andra sidan den svenska befolkningen: 
de framstod som mer sekulariserade än ungrarna, samtidigt som de 



framstod som mindre sekulariserade än  svenskarna. En rimlig tolk
ning av resultaten är  at t  sverigeungrarnas religiösa engagemang och 
religiösa aktivitet i allmänhet hade minskat sedan de lämnade Ungern, 
en förändring som åtminstone delvis kan sammanhänga med att  de 
numera lever i ett samhälle där den traditionella kyrkoorienterade re
ligionen intar en mycket undanskymd plats. 

Den tentativa slutsatsen att  sverigeungrarna efter invandringen hade 
förändrats i religiöst avseende kunde i ett fall direkt kontrolleras, 
nämligen då det gällde gudstjänstdeltagandets förändringar. Även o m  
det förekom att  enskilda individer hade ökat  sitt gudstjänstdeltagan
de, var motsatsen betydligt vanligare. Gruppen som helhet framstod 
därigenom som mindre religiöst aktiv än vad den hade varit i Ungern, 
samtidigt som den trots detta framstod som mer religiöst aktiv än  den 
svenska befolkningen. Den kontroll, som materialet i detta fall tillät, 
bekräftade alltså at t  det genomsnittliga gudstjänstdeltagandet bland 
sverigeungrarna hade sjunkit och nu var lägre än  vad det hade varit 
före utvandringen. 

I inledningen till detta kapitel nämndes at t  det i vissa fall är rimligt a t t  
räkna med a t t  ett religiöst engagemang minskar eller upphör i sam
band med migration. O m  exempelvis en person i hemlandet har del
tagit i gudstjänster mer av hänsyn till familj eller andra personer i 
omgivningen än  på grund av personlig övertygelse, ä r  det sannolikt 
a t t  hennes kyrkobesök minskar eller upphör i det nya landet, om hon 
där inte längre upplever ett socialt tryck att  utöva en religiös praxis. 
Detta skulle kunna vara en av flera tänkbara förklaringar till at t  en 
del personer, som i Ungern regelbundet hade brukat besöka guds
tjänster, sällan eller aldrig gjorde det i Sverige. Även andra faktorer 
kan emellertid ha påverkat den religiösa aktiviteten, t.ex. det geogra
fiska avståndet till en gudstjänstlokal inom det kyrkosamfund man  
tillhörde eller en önskan att anpassa sig till den svenska omgivningen, 
där  religionen i allmänhet tillmäts mycket liten betydelse. 





6 .  Moraluppfattningar/ familjesyn och syn på  arbetets 
mening 

Samhällsmoral och privatmoral 
I de internationella värderingsundersökningar, som sedan början av 
1980-taiet med vissa intervall genomförs i ett stort antal länder, ställs 
samma frågor i alla de deltagande länderna. Varje land har visserligen 
möjlighet a t t  komplettera frågeformulären med egna tilläggsfrågor, 
men grundstommen i formulären är gemensam för alla deltagarlän
der. Därigenom möjliggörs jämförelser mellan olika länder i fråga o m  
värderingar. 

Undersökningarna har  visat att svenskarna i vissa avseenden skiljer 
sig f rån  européer i allmänhet. Detta gäller, som framgått  av kapitel 5, 
bl.a. i fråga om religionens ställning. Även om också det övriga Euro
pa  under de senaste decennierna präglats av sekularisering, framstår 
Sverige fortfarande som ett av de mest sekulariserade länderna i väst
världen. Ett  annat  område där svenskarna skiljer sig f rån  européer i 
allmänhet är moralsynen: »genomsnittssvensken« har  nämligen en 
strängare syn på  vad som skulle kunna kallas »samhällsmoral« eller 
»ekonomisk moral« ä n  vad »genomsnittseuropéen« har.  Detta gäller 
trots a t t  utvecklingen under 1980-talet ledde till a t t  svenskarna år  
1990 framstod som något mindre stränga i synen på samhällsmoralis-
ka  frågor än  vad de hade gjort ett decennium tidigare. (Pettersson, 
1988; 1992.) 

Tabell 6.1 visar de aritmetiska indexmedelvärdena för svaren på ett 
antal olika frågor om moralsyn bland svenskarna, ungrarna och de 
intervjuade sverigeungrarna.^' Svaren är  avgivna på en lo-gradig ska
la, där siffran i betydde »aldrig« och siffran 10 betydde »alltid«. Frå
gan hade följande lydelse: 

79 .  Ytterligare en fråga (om synen på gratisåkning på kollektiva transportmedel), 
s o m  ingick i undersökningen, hade fallit bort ur den datafil med den sverige
ungerska gruppens svar som levererades av  SIFO. Denna fråga är därför inte 
medtagen här. 



»Titta p å  detta kor t  och tala o m  för  mig för  var t  och ett  av de påstå
enden jag läser upp ,  o m  d u  tycker a t t  det  alltid k a n  rättfärdigas, ald
rig k a n  rättfärdigas eller någonting mi t t  emellan. 

Det  bör  kanske påpekas a t t  det  fak tum a t t  det finns skillnader mellan 
olika länder när  det gäller vilka svar m a n  ger p å  frågor  av denna typ,  
inte nödvändigtvis behöver innebära at t  det också finns motsvarande 
skillnader i f råga o m  faktiskt beteende. Det  ä r  ju fullt möjligt a t t  per
soner,  som i intervjuer ger uttryck för  en sträng moralsyn, i sitt fak
tiska handlande agerar p å  annat  sätt  ä n  vad deras svar skulle låta för 
m o d a .  De skillnader i fråga o m  svarsmönster, som hä r  diskuteras, 
avspeglar där för  skillnader i fråga o m  vilka beteenden som m a n  säger 
sig acceptera eller förkasta snarare ä n  skillnader i f råga o m  faktiska 
beteenden. 

Av tabell 6 . i  f ramgår  a t t  det i vissa fall fanns klara skillnader mellan 
den ungerska och den svenska befolkningens svar. Tabellen visar ock
så a t t  för  många av frågorna liknade sverigeungrarnas indexmedel
värden den svenska gruppens. I andra  fall tenderade sverigeungrarnas 
indexgenomsnitt a t t  ligga någonstans mellan ungrarnas och svenskar
nas,  även o m  de of tas t  låg närmare svenskarnas. 

Tabell 6.1 
Syn på olika moralfrågor bland ungrare, svenskar och sverigeungrare. In
dexmedelvärden med standardavvikelser* 

Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
|n=829) (n=772) (n=510) 

Bidragsfusk 2 ,8  (3,0) 1,5(1,3)  1,8(1,6)  

Skattefusk 3 ,0  (3,1) 2 ,4  (2,2) 2 , 7  (2,4) 

Köpa stöldgods 2 ,5  (3,1) 1,2 (0,8) 1,2 (0,8) 

»Billån« 2 ,4  (3,0) 1,0 (0,3) 1,1 (0,6) 

Använda marijuana/hasch 2 ,4  (3,1) 1,1 (0,7) 1,2 (0,9) 

Behålla upphittade pengar 3 ,7(3 ,1)  2,1 (1,9) 2,6 (2,2) 

80. För att undvika att ordningsföljden mellan delfrågorna skulle påverka resulta
ten, läste intervjuarna vid varannan intervju upp påståendena i den omvända 
ordningen. 



Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Ljuga i eget intresse 3 ,6  (2,9) 1,9(1,5)  2 ,5 (1 ,9)  

Utomäktenskapligt förhållande 3 ,0  (3,0) 2 ,2 (1 ,9)  2 ,6  (2,2) 

Sex med minderåriga 2 ,4(3 ,1)  1,0 (0,3) 1 ,2(1,0)  

Taga emot mutor 2 ,7(2 ,9)  1,6(1,2)  1,9(1,8)  

Homosexualitet 2 , 7  (3,2) 4 ,4  (3,5) 3 ,8  (3,3) 

Prostitution 2 , 7  (3,1) 2,1 (2,0) 2 ,8  (2,6) 

Abort 5 ,0  (3,1) 5 ,2 (2,8) 5 , 7  (2,9) 

Skilsmässa 5 ,0  (3,1) 6 ,3  (2,8) 6 ,4  (2,9) 

Slagsmål med polisen 2 ,9  (3,0) 1,9(1,7)  2 ,0 (1 ,8 )  

Dödshjälp 4 ,6  (3,6) 4 ,8  (3,0) 5 , 5  (3,5) 

Självmord 2 ,8  (3,0) 3 ,4  (2,9) 3 ,4  (2,9) 

Smita från skada p å  parkerad bil 2 ,9  (3,1) 1,7(1,6)  1 ,9(1,8)  

Hota arbetare som vägrar strejka 2 ,6  (3,0) 1 ,5(1,3)  1 ,5(1,5)  

Döda i självförsvar 5 ,0 (3 ,5)  4 ,5  (3,1) 5 ,9  (3,4) 

Lönnmord i politiskt syfte 2 ,5  (3,1) 1,2(1,0)  1 ,4(1,4)  

Kasta skräp p å  allmän plats 2 ,5  (2,7) 2 ,2(1 ,8)  2,1 (1,9) 

Köra bil alkoholpåverkad 2 ,3  (3,0) 1,2 (0,6) 1,4(1,1)  

^ Delfrågorna redovisas här och i följande tabeller i den ordningsföljd som 
användes i intervjuformuläret och i de internationella EVS-
undersökningarna. Standardavvikelser för indexmedelvärdena redovisas 
inom parentes. 

Inte bara i fråga om indexmedelvärdena utan även i fråga o m  sprid
ningen i svarsfördelningarna fanns skillnader mellan ungrarna och 
svenskarna: spridningen kring medelvärdet (standardavvikelsen) var i 
allmänhet större då det gällde den ungerska befolkningens svar än  då 
det gällde den svenska befolkningens. Detta resultat kan synas stödja 
sociologen Rudolf Andorkas tes at t  det nuvarande ungerska samhället 
kännetecknas av bristande konsensus i fråga om normer, något som 
enligt Andorka resulterat i at t  människors beteende inte längre fram
står som förutsägbart (Andorka, 1995) / '  

81.  »Widespread distrust was  a clear consequence of the totalitarian and authori
tarian system... In the totahtarian and authoritarian period, control by the po-



Bland svenskarna var alltså spridningen kring medelvärdet i svarsför
delningarna i allmänhet mindre än  den var bland ungrarna, och den 
svenska befolkningen framstår därmed som mer homogen i sin syn p å  
dessa frågor än  vad den ungerska befolkningen gör. Även den sveri
geungerska gruppens svarsmönster kännetecknades i allmänhet av 
lägre spridning kring medelvärdet än  ungrarnas. Också i detta avse
ende liknade alltså sverigeungrarnas svarsmönster i allmänhet svens
karnas mer än  ungrarnas. 

Mönstret  då  det gäller skillnader mellan ungrarnas, svenskarnas och 
sverigeungrarnas svar ser emellertid olika u t  för olika typer av frågor. 
Det är därför av intresse at t  analysera de olika delarna av materialet 
separat. 

Ekonomisk moral 

Som nämndes ovan, har  svenskarna en strängare syn än  européer i 
allmänhet då det gäller ekonomisk moral. Detta avspeglas också vid 
en jämförelse mellan den svenska och den ungerska befolkningen. På 
ett index sammanställt av svaren på frågor om inställningen till a t t  
fuska med skatter eller bidrag, at t  köpa stöldgods, at t  behålla pengar 
man  hittat, a t t  »låna« bilar och a t t  taga emot mutor  blev värdet i , 6 z  
för  svenskarna och 2,86 för ungrarna (ju lägre värde, desto strängare 
syn). För sverigeungrarna blev indexvärdet 1,84; deras syn på dessa 
frågor var alltså betydligt mer lik svenskarnas än  ungrarnas. 

Som framgår av indexmedelvärdena var flertalet av de intervjuade i 
alla tre grupperna tämligen restriktiva i sin syn på olika aspekter av 
ekonomisk moral. Även om man bland ungrarna genomsnittligt hade 
en mindre sträng uppfattning än  vad man hade bland svenskarna eller 
sverigeungrarna, låg ju medelvärdet för ungrarna på  2,86, d.v.s. i ska
lans lägre del. Inte bara indexmedelvärdena är  emellertid av intresse. 
En annan aspekt av intresse i detta sammanhang är hur stora andelar 

lice and the party enforced some formal conformity t o  the norms of behav
iour. When, however, the role of coercion in maintaining social order de
clined, it w a s  not  replaced by a spontaneous consensus o n  behavioural norms. 
In consequence, the behaviour of unknown fellow members of society became 
unpredictable and incalculable» (Andorka 1995:11-12).  



av de intervjuade, som besvarat frågorna genom a t t  välja någon av 
skalans ytterpunkter,  dvs. hu r  stora andelar som ansåg a t t  ett visst 
handlingssätt aldrig k a n  försvaras respektive a t t  det  alltid kan  försva
ras. Av tabell 6.2 f ramgår  a t t  m a n  i detta avseende k a n  konstatera 
tydliga skillnader, f ramför  allt mellan ungrarna och de  båda övriga 
grupperna.  Både bland svenskarna och bland sverigeungrarna var  de t  
ytterst f å  som ansåg at t  de angivna handlingarna alltid k a n  rät tfärdi
gas; bland ungrarna var andelen påtagligt högre, även o m  de  inte i 
något  fall översteg 10 procent. Andelen som ansåg a t t  ett  visst bete
ende aldrig k a n  rättfärdigas var i allmänhet högst bland svenskarna 
och lägst bland ungrarna;  sverigeungrarnas andel låg som regel högre 
ä n  svenskarnas men  lägre ä n  ungrarnas.*^ 

Tabell 6.2 
Syn på frågor rörande ekonomisk moral bland ungrare, svenskar 
och sverigeungrare. Andelar som ansåg att ett visst beteende aldrig 
är rätt respektive alltid är rätt. Procent 

Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
(n=829) (n=772) (n=510) 

Bidragsfusk 
Aldrig rätt 6 3  8 0  6 9  
Alltid rätt 9 1 0 

Skattefusk 
Aldrig rätt 5 8  5 8  5 2  
Alltid rätt 9 2 3 

Köpa stöldgods 
Aldrig rätt 7 3  9 2  8 8  
Alltid rätt 11 0 -

»Billån« 
Aldrig rätt 7 7  9 8  9 4  
Alltid rätt 10 - -

8z .  Ett undantag utgjorde synen på skattefusk: både bland svenskarna och bland 
ungrarna ansåg 58 procent att skattefusk aldrig är rätt, bland sverigeungrarna 
hade 5Z procent denna uppfattning. 



Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
(n=829) (n=772) (n=510) 

Behålla upphittade 
pengar 

Aldrig rätt 
Alltid rätt 

4 1  
10 

5 8  4 9  
3 

Taga emot mutor 
Aldrig rätt 
Alltid rätt 

6 4  
8 

7 4  6 8  

Samhällsmoral 

Thorleif Pettersson har i en analys av 1981 och 1990 års svenska vär
deringsundersökningar bl.a. undersökt vad han betecknat som »sam-
hällsmoral« Detta begrepp Ugger nära det som här har kallats »eko
nomisk moral«, men »samhällsmoral« är ,  såsom ordet används i Pet
terssons framställning, ett något vidare begrepp. I det index för sam
hällsmoral, som användes i Petterssons analyser, ingick nämligen frå
gorna (se tabell 6.1) om synen på bidragsfusk, skattefusk, köp  av 
stöldgods, billån, hasch, at t  behålla hittegods, lögn i eget intresse, mu
tor ,  slagsmål med polisen, smitning från skada man orsakat, hot  mo t  
strejkande, dödande i självförsvar och politiskt mord (Pettersson, 
1992:410). 

Även då man jämför inställningen hos ungrare, svenskar och sverige
ungrare i frågor som rör samhällsmoralen, framträder ett mönster 
liknande det som kunde iakttagas då det gällde den ekonomiska mo
ralen: det aritmetiska medelvärdet av ett index sammansatt av svaren 
på ovanstående frågor blev 1,82 för svenskarna, 2,96 för ungrarna 
och 2,10 för sverigeungrarna (ju lägre värde, desto strängare inställ
ning).*' Även i detta fall framstår alltså svenskarna som minst toleran-

83. Standardavvikelserna kring indexmedelvärdet var 0,70,  2,41 respektive 0 ,81.  
Även i detta fall kan man alltså iakttaga att spridningen i svaren var betydligt 
större för den ungerska befolkningen, som därmed framstår som mindre ho
mogen i sin syn på dessa frågor än vad svenskarna eller sverigeungrarna gör. 



ta och ungrarna som mest toleranta, medan sverigeungrarnas svar 
mer liknar svenskarnas än  ungrarnas. 

Sexualmoral 

Då det gällde frågor som rörde ekonomisk moral och samhällsmoral 
var alltså svenskarna strängast i sina bedömningar. Ungrarna f ram
stod som mer toleranta, medan den sverigeungerska gruppen befann 
sig i ett mellanläge. Då det gäller sexualmoral (inställning till äkten
skaplig otrohet, sexuellt umgänge med minderåriga, homosexualitet 
och prostitution) ä r  bilden mindre entydig.^'* På ett index samman
ställt av svaren på dessa fyra delfrågor, blev det aritmetiska medel
värdet 2,70 för ungrarna, 2,43 för  svenskarna och 2,58 för sverige
ungrarna. I detta fall var alltså skillnaden mellan de tre grupperna 
obetydlig, även o m  svenskarna framstår som något strängare än  de 
båda övriga grupperna. 

Dessa indexmedelvärden döljer emellertid at t  bilden ser olika ut för de 
delfrågor som indexet ä r  sammansatt av. I fråga om synen på utom-
äktenskapliga förbindelser och sexuellt umgänge med minderåriga 
var, som framgår av tabell 6.x, svenskarna minst och ungrarna mest 
toleranta, medan sverigeungrarna befann sig i ett »mellanläge«. Prak
tiskt taget alla svenskar och sverigeungrare (99 respektive 95 procent) 
ansåg sålunda a t t  sexuellt umgänge med minderåriga aldrig kan för
svaras; av den ungerska befolkningen hade 80 procent denna uppfatt
ning (tabell 6.3). Den mer toleranta inställningen bland ungrarna kan 
tänkas sammanhänga med att  genomsnittsåldern för ingående av äk
tenskap traditionellt har varit låg i Ungern. ' '  I detta avseende finns det 
för  övrigt en anmärkningsvärd skillnad mellan svenskarna och euro
péer i allmänhet: svenskarna (liksom även norrmännen och danskar
na) tar mycket mer bestämt avstånd från sexuellt umgänge med min
deråriga (Pettersson, 1988; van den Akker m.fl., 1993). 

84.  Se Pettersson, 1992 ,  för utförligare analyser av den svenska befolkningens 
svar på dessa frågor. Det index som här använts för att mäta sexualmoral har 
samma sammansättning som det index som används i Petterssons analyser. 

85.  Jag står i tacksamhetsskuld till docent Måtyäs Szabö för detta påpekande. 



Också då  det  gällde synen på  prostitution var svenskarna i allmänhet 
strängast, medan  ungrarna och sverigeungrarna hä r  inte skilde sig 
f r ån  varandra (tabell 6.1). Även o m  ungrarna genomsnittligt f ramstår  
som mer  tillåtande ä n  svenskarna, var  det  emellertid en förhållandevis 
hög  andel av den ungerska befolkningen, 7 0  procent,  som menade  a t t  
prostitution aldrig ä r  rä t t  (tabell 6.3). I synen p å  homosexualitet var  
svenskarna mest toleranta, medan ungrarna var  strängast och sverige
ungrarna befann sig i ett  mellanläge (tabell 6.1). M e d a n  7 2  procent  av 
den ungerska befolkningen ansåg a t t  homosexualitet aldrig k a n  rät t 
färdigas, var  det  endast 37 procent av svenskarna som hade  denna 
uppfat tning (tabell 6.3). 

Tabell 6 .3 
Syn på frågor rörande sexualmoral bland ungrare, svenskar och sverige
ungrare. Andelar som ansåg att ett visst beteende aldrig är rätt respektive 
alltid är rätt. Procent 

Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
{n=510) 

Utomäktenskapligt 
Förhållande 

Aldrig rätt 6 0  5 9  4 9  
Alltid rätt 9 1 1 

Sex med minderåriga 
Aldrig rätt 8 0  9 9  9 5  
Alltid rätt 12 - 0 

Homosexualitet 
Aldrig rätt 7 2  3 7  4 7  
Alltid rätt 13 16 12 

Prostitution 
Aldrig rätt 7 0  6 3  5 4  
Alltid rätt 11 2 5 



Moralsyn i frågor om liv och död 

Som f ramgår  av tabellerna 6 . i  och 6.4 var den ungerska befolkningen 
strängare i sin syn p å  självmord än  vad svenskarna eller sverigeung
rarna  var .  D å  det gäller synen p å  dödshjälp,  abor t  och rät ten a t t  döda  
i självförsvar, f ramstår  både ungrarna och svenskarna som strängare 
ä n  sverigeungrarna. 

Tabell 6 .4  
Syn på frågor rörande liv och död bland ungrare, svenskar och sverigeung
rare. Andelar som ansåg att ett visst beteende aldrig är rätt respektive alltid 
är rätt. Procent 

Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
{n=829) (n=772) (n=510) 

Dödshjälp 
Aldrig rätf 3 4  2 0  2 4  
Alltid rätt 16 8 2 2  

Självmord 
Aldrig rätt 6 4  41  4 6  
Alltid rätt 10  5 7 

Att d ö d a  i själv
försvar 

Aldrig rätt 2 8  2 6  19 
Alltid rätt 17  10  2 4  

Abort 
Aldrig rätt 2 4  14  11 
Alltid rätt 13 9 18 

I Thorleif Petterssons analyser av materialet f r ån  de svenska värde
ringsundersökningarna, där  också svenskarnas syn på  moraliska f r å 
gor  angående liv och död behandlades, användes ett  index samman
ställt av svaren p å  frågorna o m  inställning till dödshjälp,  självmord 
och dödande  i självförsvar (Pettersson, 1992:408). D å  motsvarande 
index beräknades för  det  material som använts i föreliggande under
sökning, blev det  aritmetiska medelvärdet 4 ,24  fö r  svenskarna, 4 ,09  
f ö r  ungrarna och 4 ,90  fö r  s v e r i g e u n g r a r n a . O c k s å  inställningen till 

86. Standardavvikelserna var 2,25, 2,51 respektive 2,38. 



abort  kan emellertid ses som en aspekt av synen på frågor o m  liv och 
död; då även svaren p å  denna fråga medtogs i indexet, blev indexme
delvärdena 4,49 för  svenskarna, 4,32 för ungrarna och 5,12 för sveri
geungrarna. Det mönster som kunde iakttagas då det gällde ekono
misk moräl eller samhällsmoral, och som innebar at t  svenskarna i 
allmänhet framstod som minst tillåtande och ungrarna som mest tillå
tande, med sverigeungrarna i en mellanposition, gäller alltså inte för 
synen på  frågor om liv och död. H ä r  framstår i stället sverigeungrarna 
som något mer tillåtande än de båda övriga grupperna. 

Privatmoral 

Flertalet av de frågor, som ingick i ovanstående två index för  sexual
moral respektive moralsyn i fråga om liv och död,  användes i Thorleif 
Petterssons tidigare nämnda studie i ett index avsett at t  mäta »allmän 
privatmoral». I fortsättningen används här termen »privatmoral» för  
at t  beteckna dessa värderingar. I Petterssons index ingick frågorna o m  
synen på sexuell otrohet, sexuellt umgänge med minderåriga, homo
sexualitet, prostitution, abort,  skilsmässa, dödshjälp och självmord 
(Pettersson, 1992:408). O m  motsvarande index beräknas för de tre 
grupper, som här jämförs, blir det aritmetiska medelvärdet 3,46 för  
ungrarna, 3,68 för  svenskarna och 3,95 för sver igeungrarna .Även  i 
detta fall framstår alltså sverigeungrarna som något mer tillåtande, 
f ramför  allt i jämförelse med den ungerska befolkningen.^* 

En klar samvariation mellan å ena sidan privatmoral och å andra si
dan samhällsmoral respektive ekonomisk moral förelåg i alla tre 
grupperna; sambanden var dock betydligt starkare i den ungerska 
gruppen än  i de svenska och sverigeungerska grupperna. Rangkorrela-
tionskoefficienterna mellan indexen för privatmoral och samhällsmo
ral var för ungrarna 0,73, för svenskarna 0,51 och för  sverigeungrar
na  0,48. Motsvarande korrelationer mellan indexen för privatmoral 

87 .  Standardavvikelserna var 2,24,  1,57 respektive 1,64. 
88. Det  bör dock observeras att ett index beräknat på detta sätt döljer att bilden 

ser olika ut för de delkomponenter som indexet är sammansatt av, något s o m  
framgår av  de båda föregående avsnitten o m  sexualmoral och moralsyn i frå
gor o m  liv och död. 



och ekonomisk moral var 0,65, 0,32 respektive 0,28.*' Tendensen att  
personer, som hade en restriktiv syn i fråga o m  ekonomisk moral  eller 
samhällsmoral, också hade en restriktiv syn i fråga om privatmoral 
var alltså starkare bland ungrarna än bland svenskarna eller sverige
ungrarna. 

Ålderns och utbildningens betydelse för synen på moralfrågor 

I det föregående har skillnader mellan ungrare, svenskar och sverige
ungrare kunnat  fastställas då det gäller synen på olika moraliska frå
gor. I tabell 6.5 sammanfattas de i det föregående redovisade index
medelvärdena för  de tre grupperna. En tänkbar förklaring till vissa av 
de konstaterade skillnaderna skulle kunna vara at t  sverigeungrarnas 
syn på  dessa frågor ändrats under tiden i Sverige. En annan möjlig 
förklaring är emellertid at t  de iakttagna skillnaderna skulle kunna 
sammanhänga med a t t  de tre grupperna skilde sig å t  med avseende på 
olika bakgrundsfaktorer, t.ex. ålder eller utbildning (se ovan, kapitel 
3). I den mån  uppfattningarna i olika moralfrågor skiljer sig å t  mellan 
exempelvis äldre och yngre eller mellan personer med olika lång ut
bildning, skulle detta, åtminstone delvis, kunna förklara de iakttagna 
skillnaderna i moraluppfattningar mellan de tre grupperna. 

I tabellerna 6.6 och 6.7 redovisas medelvärdena för de fem index, som 
i det föregående har använts, med fördelning efter ålder respektive 
utbildning. I det senare fallet har svaren på en fråga om vid vilken ål
der m a n  avslutat sin utbildning använts, eftersom denna fråga före
kom i både de ungerska, svenska och sverigeungerska intervjuformu
lären.'" I båda tabellerna har en uppdelning på två grupper gjorts. Att  
göra en uppdelning på  fler undergrupper har inte bedömts lämpligt, 
på  grund av att  det för  vissa av de frågor som ingår i indexen förekom 
ett betydande internt bortfall, dvs. ett betydande antal personer har  
inte besvarat respektive fråga. Antalet personer i en viss grupp skulle 
därför  i vissa fall ha blivit alltför litet om en ytterligare uppdelning 

89.  Samtliga korrelationskoefficienter signifikanta på 0,001-nivån. 
9 0 .  I intervjuerna bland svenskar och sverigeungrare ställdes även en fråga o m  

utbildningsnivå (grundskola, gymnasium, högskola etc.), men denna fråga 
saknades i det ungerska intervjuformuläret. 



g j o r t s / '  D å  det  gäller gruppernas sammansättning med avseende p å  
utbildning, var  dessutom fördelningarna mycket olika mellan å ena 
sidan den ungerska gruppen och å andra  sidan de svenska och sveri
geungerska grupperna,  vilket ytterligare skulle ha  bidragit till a t t  anta
let personer i vissa fall skulle ha blivit mycket litet o m  en mer  finför
delad indelning efter utbildning hade gjorts/ ' '  

Tabell 6.5 
Syn på olika moralfrågor bland ungrare, svenskar och sverigeungrare. 
Aritmetiska indexmedelvärden* 

Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
Index (n=829) (n=772) (n=510) 

Samhällsmoral 2 ,96  1,82 2 ,10  

Ekonomisk moral 2 ,86  1,62 1,84 
Privatmoral 3 ,46  3 ,68  3 ,95  
Sexualmoral 2 ,70  2 ,43 2 ,58  
Syn p å  liv 0 död 4 ,09  4 , 2 4  4 , 9 0  

För uppgifter om sammansättningen av respektive index, se texten i de när
mast föregående avsnitten. 

91.  Det antal personer som anges i tabellhuvudena, är det totala antalet personer 
i respektive grupp, för vilka uppgifter o m  ålder respektive utbildning finns. 
För en del av dessa personer saknades emellertid svar på en eller flera av de 
delfrågor som de olika indexen är sammansatta av. 

9Z. Vissa kontroller har emellertid gjorts med mer finfördelade indelningar i ål
ders* och utbildningsgrupper. Resultaten av dessa kontroller har dock inte ta
lat emot de slutsatser som redovisas i det följande. 



Tabell 6.6 
Syn pä olika moralfrågor bland ungrare, svenskar och sverigeungrare med 
fördelning efter ålder. Aritmetiska indexmedelvärden'^ 

Åldersgrupp 

30-49 å r  5 0  å r  eller mer 
Ung Sve Sve-ung Ung Sve Sve-ung 

Index (n=398) (n=407) (n=200) (n=431 ) (n=365) (n=310) 

Samhällsmoral 3 ,12  1,95 2,22 2 ,80  1,67 2 ,02  
Ekonomisk moral 3 , 0 4  1,74 1,96 2 ,68  1,48 1,76 
Privatmoral 3 ,68  3 ,84  4 , 1 7  3 ,23 3 ,49  3,81 
Sexualmoral 2 ,78  2,61 2,81 2,61 2 ,22  2 ,43  
Syn på  liv 0 död 4,31 4 ,42  5,11 3 ,86  4 ,04  4 , 7 7  

* För uppgifter om sammansättningen av respektive index, se texten. 

Tabell 6 .7  
Syn på olika moralfrågor bland ungrare, svenskar och sverigeungrare med 
fördelning efter utbildning. * Aritmetiska indexmedelvärden ** 

Ålder vid avslutad utbildning 

Högst 18 å r  19 å r  eller mer 
Ung Sve Sve-ung Ung Sve Sve-ung 

Index (n=682) (n=299) (n=201) (n=129) {n=447) (n=288) 

Samhällsmoral 2 , 9 7  1,69 2 ,10  2 ,99  1,91 2 , 0 7  
Ekonomisk moral 2 , 8 7  1,55 1,81 2,86 1,67 1,82 

Privatmoral 3 ,42 3 ,48 3 ,79 3 ,73  3 ,85  4 , 0 6  
Sexualmoral 2 ,69  2 ,20  2,49 2,78 2,61 2 ,64  

Syn p å  liv 0 död 4 ,06  3,89 4 ,76  4 ,33  4 , 5 0  4 ,98  

* Ålder vid avslutad utbildning. 
** För uppgifter om sammansättningen av respektive index, se texten. 

Tabell 6 .6  visar a t t  de äldre genomgående var mindre tillåtande i sy
nen p å  olika moralfrågor  ä n  de som var under femtio å r .  D å  det  gäller 
utbildningens inverkan (tabell 6.7), ä r  mönstret  mindre entydigt, men  
åtminstone i vissa avseenden tyder resultaten på  ett  samband mellan 
längre utbildning och en mer  tillåtande inställning. 



Av tabellerna framgår emellertid också at t  de mönster, som i det före
gående konstaterades i fråga om skillnader i indexmedelvärden mellan 
ungrarna, svenskarna och sverigeungrarna, i huvudsak kvarstår även 
sedan indelningarna efter ålder och utbildning gjorts. Då  det gäller 
ekonomisk moral och samhällsmoral framstår sålunda svenskarna 
som strängast och ungrarna som mest tillåtande, även då en indelning 
efter ålder respektive utbildning görs. Då det gäller privatmoral fram
står ungrarna fortfarande som strängast och sverigeungrarna som 
mest tillåtande. Även då  det gäller sexualmoralen och synen på  frågor 
om liv och död är  mönstret i stort sett oförändrat,  även o m  några 
smärre skillnader förekommer. Svenskarna framstår fortfarande som 
strängare än  de båda övriga grupperna då det gäller sexualmoralen, 
och sverigeungrarna framstår fortfarande som mer tillåtande än  de 
två övriga grupperna då det gäller synen på  liv och död.  

Vad som i de närmast föregående avsnitten sagts om ungrares, svens
kars och sverigeungrares syn i olika moralfrågor gäller alltså i huvud
sak även då  materialet bryts ned på ålders- eller utbildningsgrupper. 
Framför allt i de fall då klara skillnader mellan grupperna förelåg, så
som i fråga om ekonomisk moral eller samhällsmoral, framträdde 
motsvarande skillnader även vid jämförelser inom de båda ålders- el
ler utbildningsgrupperna. Även om vissa skillnader i fråga o m  ålders
sammansättning eller utbildningstidens längd kan finnas inom de stu
derade undergrupperna, och man alltså inte kan utgå från a t t  dessa ä r  
homogena med avseende på ålder eller utbildning, framstår det inte 
som sannolikt att skillnaderna i moralsyn mellan de undersökta ung
rarna,  svenskarna och sverigeungrarna helt eller ens huvudsakligen 
skulle kunna förklaras med att de tre grupperna skilde sig åt  beträf
fande ålderssammansättning eller utbildningsnivå. 

Skillnader mellan storstäder och övriga områden 

En annan möjlig förklaring till de iakttagna skillnaderna mellan sveri
geungrarna och ungrarna skulle kunna vara at t  sverigeungrarna i stor 
utsträckning varit storstadsbor vid tiden för utvandringen (se ovan. 



kapitel 3) . ' '  M e d a n  det  i Sverige under 1900-talet torde  ha skett  en 
ut jämning mellan städer och landsbygd i fråga o m  värderingar,  har  
någon motsvarande utjämning knappast  skett i Ungern; m a n  måste  
där för  r äkna  med a t t  det i det  ungerska samhället for t farande k a n  
finnas betydande skillnader i värderingsmönster mellan landsbygd och 
storstäder.'"* Det  f ramstår  där för  inte å priori som osannolikt  a t t  d e  
iakttagna skillnaderna mellan sverigeungrare och ungrare åtminstone 
till en  del skulle kunna  sammanhänga med skillnader i bosättnings
mönster .  

At t  fastställa i vilken utsträckning skillnader i värderingar mellan 
storstäder och övriga regioner funnits  under den period då  de inter
vjuade sverigeungrarna for tfarande var bosatta i Ungern ä r  inte möj 
ligt. Tidpunkten fö r  utvandringen var  ju fö r  övrigt också mycket olika 
f ö r  olika individer. Däremot  ä r  det  möjligt a t t  undersöka o m  det  i 
1990/91 års  EVS-material kan  iakttagas skillnader i värderingshänse
ende mellan storstadsbor och övriga. 

Av tabell 6.8 f ramgår  a t t  praktiskt taget ingen samvariation förelåg 
mellan de  redovisade moralindexen och tätortsgraden i materialet 
f r ån  1991 års ungerska  EVS-undersökning. Inte heller kan  någon 
nämnvärd  samvariation mellan de intervjuade sverigeungrarnas nuva
rande  bosättningsmönster och deras syn p å  de olika moralf rågorna 
konstateras. '^ Endast  då  det  gäller den svenska befolkningen k a n  en 
viss samvariation mellan tätortsgrad och sexualmoral respektive pri
vatmoral  fastställas: befolkningen i mer tätbefolkade områden var  i 
dessa avseenden något  mer  tillåtande ä n  befolkningen i mindre tätbe
folkade områden.  I fråga o m  ekonomisk moral  eller samhällsmoral 

9 3 .  I Sverige var samtliga intervjuade sverigeungrare dessutom bosatta i något av 
de tre storstadslänen. 

9 4 .  Jag står i tacksamhetsskuld till Mätyås Szabö för detta påpekande. 
9 5 .  Motsvarande gäller för korrelationerna mellan resp. moralindex och 

sverigeungrarnas bosättningsmönster vid tiden för utvandringen från Ungern. 
I fråga o m  privatmoral och syn på liv och död fanns det en mycket svag 
samvariation med tätortsgraden (rangkorrelationskoefficient i båda fallen 
0 ,12 ,  signifikansnivå: 0,01) ,  i övrigt fanns inget statistiskt signifikant 
samband. 



k a n  någon samvariation med tätortsgraden inte heller för  svenskarnas 
del konstateras. 

Tabell 6.8 
Samvariaiion mellan bostadsort (tätortsgrad) och olika moralindex bland 
ungrama, svenskarna och de intervjuade sverigeungrama. Rangkorrela-
tionskoefficienter (signifikansnivåer inom parentes) 

Moralindex 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
|n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Samhällsmoral 0 ,04  0 ,08  0 ,04  
(0,131) (0,016) (0,195) 

Ekonomisk moral 0 ,02 0 ,07  0 ,04  
(0,334) (0,026) (0,176) 

Privatmoral 0 ,05  0 ,17  0 ,05  
(0,113) (0,000) (0,155) 

Sexualmoral 0 ,02  0 ,19  0 ,09  
(0,314) (0,000) (0,025) 

Syn p å  liv och död 0,01 0 ,05  -0,01 Syn p å  liv och död 
(0,388) (0,117) (0,451) 

Resultaten i tabell 6.8 tyder alltså inte p å  förekomsten av något  gene
rellt samband mellan moraluppfattningar och bosättningsmönster för  
den ungerska befolkningens del: i allmänhet gav inte personer bosatta 
i mindre  tätbefolkade områden uttryck fö r  en strängare inställning i 
dessa avseenden ä n  personer bosatta i mer  tätbefolkade områden.  
Även o m  alltså ett  generellt samband mellan tätortsgrad och moral
uppfat tningar saknas, kan  det emellertid inte uteslutas a t t  storstäder
nas invånare i f råga o m  moraluppfattningar skiljer sig f r ån  den övriga 
befolkningen. O m  så ä r  fallet, skulle de jämförelser mellan sverige
ungrares, ungrares och svenskars moraluppfattningar,  som hä r  har  
redovisats, kunna  ha påverkats av a t t  storstadsborna var kraftigt  
överrepresenterade i den sverigeungerska gruppen. 

En majori tet  av de intervjuade sverigeungrarna (75 procent) hade  före 
utvandringen f r ån  Ungern varit bosatta i städer med minst  100 0 0 0  
invånare. Även vid intervjutillfället var  en stor majoritet  av dem,  78  



procent ,  bosatta i städer av denna storleksgrad.'^ Av de svenskar som 
ingår i denna undersökning var å r  1990 knappt  4 0  procent bosatta i 
städer med  minst  100 0 0 0  invånare; motsvarande andel av den un
gerska gruppen var  drygt 30  procent (se ovan,  kapitel 3). O m  det  
finns en skillnad i moraluppfattningar mellan befolkningen i storstä
der och i övriga områden,  kan  därför  jämförelserna mellan de tre 
grupperna påverkas av storstadsbornas överrepresentation bland sve
rigeungrarna. 

Tabell 6 .9 
Syn på moralfrågor i storstäder och övriga områden. Aritmetiska 
indexmedelvärden * 

Moralindex 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverige-ungrare 
(n=510) 

Samhällsmoral 
Storstäder 3 ,28  1,88 2,12 
Övriga områden 2,82 1,77 2 ,03 

Ekonomisk moral 
Storstäder 3 ,05  1,66 1,85 
Övriga områden 2 , 7 7  1,58 1,78 

Privatmoral 
Storstäder 3 ,89  3 , 9 7  3 ,99 
Övriga områden 3 ,25  3 ,47  3 ,79  

Sexualmoral 
Storstäder 2 ,92 2 ,69  2 ,64  
Övriga områden 2 ,60  2 ,24  2 ,34  

Syn p å  liv och död 
Storstäder 4 ,48  4 ,33  4 ,90  
Övriga områden 3 ,90  4 , 1 7  4 ,95  

Som storstäder har här räknats städer med minst 100 000 invånare. 
För uppgifter om sammansättningen av respektive index, se texten. 

96 .  Detta sammanhänger naturligtvis till stor del med att undersökningen endast 
omfattade sverigeungrare bosatta i de tre storstadslänen (se kapitel 2). Majo
riteten eller cirka två tredjedelar av ungrarna i Sverige är emellertid bosatta i 
något av dessa tre län (Szabö, 1989:465). 



I tabell 6.9 har därför en uppdelning mellan storstäder (städer med 
mer ä n  100 000  invånare) och övriga områden gjorts. Av tabellen 
framgår at t  det bland den ungerska befolkningen fanns klara skillna
der mellan storstadsbor och övriga, framför allt i fråga o m  privatmo
ral och synen p å  liv och död; även i fråga om samhällsmoralen kan en 
viss, men betydligt mindre, skillnad iakttagas.'' ' .1 samtliga fall innebar 
skillnaderna at t  storstadsborna kännetecknades av en mer tillåtande 
inställning. I den svenska befolkningen fanns klara skillnader i fråga 
o m  privatmoral och sexualmoral samt en obetydlig skillnad i fråga 
o m  samhällsmoral. ' '  Även här innebar skillnaderna at t  storstadsborna 
intog en mer tolerant hållning än  den övriga befolkningen. Då sveri
geungrarna fördelas efter bostadsort vid intervjutillfället, kan däremot 
inga statistiskt säkerställda skillnader mellan storstadsbor och övriga 
konstateras. Av sverigeungrarna var ju dessutom, som framgått  av det 
föregående, nästan fyra femtedelar bosatta i städer med minst 100 
000  invånare. 

Bland den ungerska befolkningen fanns alltså klara skillnader mellan 
storstadsbor och den övriga befolkningen, dels i fråga om synen på  liv 
och död,  dels i fråga om privatmoral: storstadsbornas inställning var i 
dessa avseenden betydligt mer tillåtande ä n  den övriga befolkningens. 
Det var också i dessa två avseenden, som sverigeungrarna framstod 
som betydligt mer tillåtande än  både den ungerska och den svenska 
jämförelsegruppen. En rimlig tolkning förefaller vara at t  storstads
bornas kraftiga överrepresentation inom den sverigeungerska gruppen 
varit åtminstone en bidragande orsak till at t  sverigeungrarna, både då 
det gällde privatmoral och då det gällde synen på  frågor o m  liv och 
död,  framstod som mer toleranta än  både ungrarna och svenskarna. . 

Samhällsmoral och privatmoral bland sverigeungrarna 

De skillnader som kunde fastställas mellan ungrarnas, svenskarnas 
och sverigeungrarnas syn i olika moralfrågor kvarstod alltså i huvud
sak även då materialet bröts ned på ålders- eller utbildningsgrupper. 

9 7 .  Signifikansnivåerna för skillnaderna var 0 ,001 ,  0 ,01  respektive 0 ,05 .  
98 .  Signifikansnivåer: 0 ,0001 ,  0 ,0001  respektive 0 ,05 .  



Framför allt i de fall då  klara skillnader mellan grupperna förelåg, så
som i fråga om ekonomisk moral eller samhällsmoral, framträdde 
motsvarande skillnader även vid jämförelser inom de båda ålders- el
ler utbildningsgrupperna. Det framstår därför inte som sannolikt a t t  
skillnaderna i moralsyn mellan de undersökta ungrarna, svenskarna 
och sverigeungrarna helt eller ens huvudsakligen skulle kunna förkla
ras med a t t  de tre grupperna skilde sig åt  beträffande åldersstruktur 
eller utbildningsnivå. Möjligen kan skillnaden i utbildningsnivå mel
lan sverigeungrarna och den ungerska befolkningen (se kapitel 3) vara 
en bidragande orsak till at t  den sverigeungerska gruppen framstod 
som mer tillåtande i fråga o m  privatmoral och i synen frågor o m  liv 
och död,  eftersom en mer tillåtande inställning i dessa frågor var van
ligare bland personer med längre utbildning.'^ 

I någon utsträckning skulle alltså de iakttagna skillnaderna mellan 
sverigeungrarna och den ungerska befolkningen i fråga om privatmo
ral och synen på  frågor rörande liv och död kunna sammanhänga 
med skillnader i utbildningsnivå. En viktigare orsak till skillnaderna 
är  dock sannohkt at t  andelen storstadsbor var mycket hög i den sveri
geungerska gruppen. Som visats i det föregående framstår detta som 
en trolig orsak (eller åtminstone en bidragande orsak) till at t  sverige
ungrarna, både då det gällde privatmoral och då det gällde synen på  
frågor o m  liv och död,  framstod som mer toleranta än  både ungrarna 
och svenskarna. Det finns därför knappast anledning att  antaga a t t  
sverigeungrarnas mer toleranta hållning i synen på dessa frågor skulle 
ha berott pä  att deras uppfattningar hade förändrats under tiden i 
Sverige. Även om det naturligtvis är möjligt att vissa förändringar 
skett, framstår det ändå som sannolikt at t  en betydande andel av sve
rigeungrarna redan under sin tid i Ungern varit mer tillåtande i synen 
på  dessa frågor än  vad den ungerska befolkningen i allmänhet var. 

Som nämndes i inledningen till detta kapitel, har svenskar i allmänhet 
en strängare syn på vad som här har kallats »ekonomisk moral« och 
»samhällsmoral« än  vad »genomsnittseuropéen« har.  Detta avspegla-

99 .  Detta kan emellertid också bero pä en samvariation mellan utbildning och 
bosättning i storstadsområden. 

1^5 



des också vid jämförelserna mellan den svenska och den ungerska be
folkningen, där svenskarnas svar i allmänhet uttryckte en klart mer 
restriktiv hållning än ungrarnas. Sverigeungrarna var i synen på  dessa 
frågor klart strängare än vad ungrarna i allmänhet var; de liknade 
härvidlag den svenska befolkningen. Detta mönster kvarstod även då 
uppdelningar efter ålder och utbildning gjorts, Det framstår därför 
inte som sannolikt at t  skillnaderna mellan sverigeungrarna och den 
ungerska befolkningen skulle sammanhänga med skillnader i ålders
struktur eller utbildningsnivå. Inte heller kan skillnaderna i fråga om 
samhällsmoral eller ekonomisk moral förklaras av den höga andelen 
storstadsbor bland sverigeungrarna. Eftersom de ungerska storstads
borna,  som framgår av tabell 6.9, var mer tillåtande i dessa avseenden 
ä n  befolkningen i det övriga landet, skulle man tvärtom ha väntat sig 
at t  storstadsbornas överrepresentation bland sverigeungrarna skulle 
ha medfört  a t t  dessa kommit att framstå som mer tillåtande än  ung
rarna.  (Så var ju fallet då  det gällde privatmoralen och synen p å  frå
gor rörande liv och död.) Trots detta framstår alltså sverigeungrarna 
som nästan lika stränga i synen på ekonomisk moral och samhällsmo
ral som svenskarna! En rimlig tolkning av detta förefaller vara a t t  de
ras värderingar i dessa avseenden faktiskt har förändrats under tiden i 
S v e r i g e . A t t  andra förklaringar skulle kunna finnas kan  visserligen 
inte uteslutas på  grundval av det material, som här har använts; för  
detta skulle longitudinella undersökningar krävas. Sannolikheten talar 
dock för a t t  sverigeungrarna, under påverkan av svenska värderingar, 
kommit  at t  inta en strängare hållning i synen på  frågor, som sam
manhänger med ekonomisk moral och allmän samhällsmoral, än  vad 
de tidigare haft .  

100.  N å g o n  nämnvärd samvariation mellan bosättningstid i Sverige och synen på 
olika moralfrågor fanns inte i den sverigeungerska gruppen. Endast då det 
gällde ekonomisk moral fanns ett visserligen mycket svagt, men dock statistiskt 
säkerställt, samband: ju längre man bott i Sverige, desto mer tenderade man att 
i sina svar likna de infödda svenskarna (rangkorrelationskoefficient; 0 ,09;  sig-
nifikansnivå: 0,05).  Det  bör dock betonas att alla de sverigeungrare s o m  ingick 
i denna undersökning hade vistats i Sverige i minst 1 0  år. 



Familjesyn 
I de internationella värderingsundersökningarna förekommer ett antal 
olika frågor om synen på familjens roll och på relationerna inom fa
miljen. Det har konstaterats att man i vissa av formuleringarna på ett 
något olyckligt sätt har blandat samman frågor om familjesyn med 
frågor om synen på kvinnorollen. I det senare fallet har dessutom frå
gorna ofta utformats utifrån en särartstanke; frågor om kvinnorollen 
har i stor utsträckning gällt kvinnans roll i hemmet, medan frågor om 
mansrollen främst har gällt mannens roll i den offentliga sfären. I vis
sa av de länder där värderingsundersökningarna har genomförts har 
denna typ av frågeformuleringar sannolikt upplevts som naturliga el
ler rent av självklara. Då det gäller exempelvis Sverige kan man emel
lertid inte utesluta at t  bilden av familjesynen skulle ha blivit annor
lunda om frågorna hade varit utformade utifrån en mindre traditio
nell syn på kvinnorollen. Det är därför möjligt att bilden av familjesy
nen hade blivit annorlunda, om frågor motsvarande dem som ställdes 
om kvinnans roll i familjen också hade ställts beträffande mannens 
roll i familjen, något som man bör ha i åtanke då undersökningens 
bild av familjesynen diskuteras i detta avsnitt. (Sultan, 1992; Petters
son, I99Z.) 
I tabell 6.10 redovisas svarsfördelningarna för några frågor avsedda 
att  kartlägga olika aspekter av vad som skulle kunna beskrivas som 
en »traditionell« familjesyn. Begreppet »traditionell familjesyn« an
vänds här för att beskriva en familjesyn som kan antagas ha varit van
ligare förr än  vad den är i våra dagar; begreppet används alltså inte 
som uttryck för någon värdering (se Pettersson, 1992:79). De frågor 
som redovisas i tabellen gällde om man ansåg att ett barn behöver ett 
hem med både far och mor för att växa upp lyckligt, om man skulle 
ogilla om en ensamstående kvinna ville ha barn utan at t  vilja ha ett 
varaktigt förhållande med en man samt om man ansåg att äktenska
pet är  en omodern institution. Dessutom redovisas hur stor andel av 
de tillfrågade, som givit »traditionella» svar på alla de tre föregående 
frågorna, dvs. andelen som ansåg att ett barn behöver ett hem med 
båda föräldrarna för att växa upp lyckligt, som skulle ogilla om en 
kvinna ville ha barn utan att leva tillsammans med en man,  och som 



inte såg äktenskapet som en omodern institution. D e  personer som 
givit »traditionella» svar p å  alla dessa tre frågor har  hä r  ansetts ha  en 
traditionell famil jesyn." '  

Sammantaget f ramstår  svenskarnas familjesyn som mindre »traditio-
nell« ä n  ungrarnas eller sverigeungrarnas. Detta beror p å  a t t  det  
bland svenskarna var  färre som ansåg a t t  ett  barn  behöver ett  hem 
med båda  föräldrarna för  a t t  f å  en lycklig uppväxt  och färre som 
skulle ogilla o m  en kvinna ville ha  barn  som ensamstående förälder. 
Däremot  var  det inte vanligare bland svenskarna ä n  bland ungrarna 
eller sverigeungrarna a t t  m a n  betraktade äktenskapet som en  omo
dern institution; i synen på  äktenskapet var  skillnaderna mellan grup
perna obetydhg. 

Tabell 6.10 
Andel som ansåg att ett bam behöver ett hem med både far och mor för att 
växa upp lyckligt, andel som inte såg äktenskapet som en omodem institu
tion, andel som ogillade om en kvinna vill ha bam som ensam förälder 
utan att vilja ha ett varaktigt förhållande med en man samt andel som gi
vit uttryck för en »traditionell» familjesyn. Procent 

Andel som: 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Anser att ett barn behöver både  far 
och mor för att växa upp lyckligt 9 8  8 3  9 0  
Anser inte att äktenskapet ä r  en 
omodern Institution 8 4  82  7 7  
Ogillar om en kvinna vill ha barn 
utan varaktigt förhållande 4 7  41  5 3  
Andel som givit uttryck för en »tradi-
tionell« familjesyn* 3 9  3 2  4 2  

De personer som givit »traditionella« svar på alla de tre föregående frågorna 
har här ansetts ha en »traditionell« familjesyn. 

N ä r  det  gäller synen på  familjen förefaller det  rimligt a t t  vänta a t t  
skillnader kan  finnas mellan äldre och yngre och mellan kvinnor och 

l o i .  Detta ansluter till Thorleif Petterssons användning av begreppet »traditionell 
familjesyn« (Pettersson, 1992:410). 



män.  Vissa sådana skillnader kan också i ak t t agas / "  I den ungerska 
befolkningen var det sålunda fler av de äldre än av de yngre som ogil
lade o m  en kvinna ville ha barn som ensam förälder. I den sverigeun
gerska gruppen förekom det något oftare bland de yngre än  bland de 
äldre a t t  man  ansåg äktenskapet vara en omodern institution. Denna 
uppfattning var emellertid ovanlig även bland de yngre sverigeungrar
na; endast i 8  procent i åldersgruppen 30-39 år hade denna uppfatt
ning. 

Bland ungrarna och sverigeungrarna fanns alltså vissa skillnader mel
lan de äldre och de yngre i fråga om familjesynen. Bland svenskarna 
fanns emellertid inga statistiskt säkerställda skillnader mellan ålders
grupperna. Däremot fanns det bland svenskarna vissa skillnader mel
lan kvinnors och mäns svar. Fler män  ä n  kvinnor ansåg att  ett barn 
behöver både far och mor  för a t t  växa upp lyckligt; det var också fler 
bland männen som skulle ogilla om en kvinna ville ha barn som en
samstående förälder utan att vilja ha ett varaktigt förhållande med en 
man.  Bland ungrarna och sverigeungrarna fanns däremot inga nämn
värda skillnader mellan männens och kvinnornas svar. 

Vad är viktigt för de äktenskapliga relationerna? 

Uppfattningarna om vad som är viktigt för ett gott äktenskap kan 
åtminstone i vissa avseenden förväntas sammanhänga med familjesy
nen. I tabell 6.11 redovisas svaren på  en fråga om vad man  ansåg vara 
viktigt för  ett lyckligt äktenskap." '  I tabellen anges hur stor procentu
ell andel som valt svarsalternativet »mycket viktigt«. 

102.  Eftersom inga personer under 3 0  år ingick i undersökningen (se kapitel z 
och 3), utgörs den yngsta åldersgruppen av personer i åldrarna 30-39 år. 
M e d  »yngre« avses därför här personer som tillhör de yngre åldersgrupper
na i denna undersökning, i motsats till dem s o m  tillhör de övre åldersgrup
perna. 

103.  Frågan löd »Jag kommer nu att läsa upp en del olika saker som en del män
niskor anser behövs för ett lyckligt äktenskap. Säg för var och en o m  du 
tycker att det är mycket viktigt, ganska viktigt eller inte särskilt viktigt...» 



Tabell 6.11 
Svar på frågan om vad man ansåg vara viktigt för ett lyckligt äktenskap. 
Andelar som valde alternativet »Mycket viktigt«. Procent 

Andel som ansåg följande 
vara mycket viktigh 

Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Trohet 8 6  8 9  8 2  

En god inkomst 5 3  2 5  3 6  

Samma sociala bakgrund 18 15 2 9  

Ömsesidig re
spekt/uppskattning 91 92  9 2  

Samma religiösa tro 2 5  19 19 

Bra bostad 5 4  4 2  4 8  

Samma politiska inställning 12 12 21  

Förståelse och tolerans 7 6  8 8  91 

Inte bo  med släktingar 49 5 6  5 4  

Lyckligt sexualliv 68 6 6  6 8  

Dela hushållssysslorna 41 4 4  5 5  

Barn 8 é  6 4  6 9  

Samma smok och intressen 10 3 2  4 3  

I några fall fanns  inga nämnvärda skillnader mellan de t re  grupperna i 
synen på  vad som är viktigt för  ett  lyckligt äktenskap. Praktiskt taget 
alla tillfrågade ansåg t.ex. a t t  ömsesidig respekt och uppskattning var 
mycket viktigt. Olikheter i levnadsstandard mellan Sverige och Ung
ern k a n  vara  en förklaring till a t t  ungrarna tillmätte en god inkomst  
större betydelse fö r  den äktenskapliga lyckan ä n  vad svenskarna gjor
de. Sverigeungrarna befann sig i detta fall i ett  »mellanläge«, liksom 
de gjorde i fråga o m  synen på betydelsen av en bra  bostad,  där  dock 
skillnaden mellan de tre grupperna var avsevärt mindre. Barnens be
tydelse för  ett  lyckligt äktenskap betonades mer  av ungrarna än  av 
svenskarna och sverigeungrarna. 

I vissa avseenden skilde sig sverigeungrarnas svar mycket klart  både 
f rån  ungrarnas och f rån  svenskarnas. I synnerhet gällde detta i fråga 
o m  betydelsen av a t t  ha samma sociala bakgrund och politiska in
ställning och av a t t  ha samma smak och gemensamma intressen, som 



sverigeungrarna fäste betydligt större vikt vid än vad de övriga två 
grupperna gjorde. Det var dessutom fler av sverigeungrarna som an
såg det viktigt att dela på hushållssysslorna. Dessa skillnader kan åt
minstone till en del sammanhänga med skillnader i åldersfördelning: 
det fanns nämligen i vissa avseenden klara skillnader mellan yngre 
och äldre i synen på  vad som var viktigt för ett gott äktenskap. 
Bland både ungrare, svenskar och sverigeungrare var det sålunda fler 
bland de äldre som ansåg det mycket viktigt at t  ha samma sociala 
bakgrund, reUgiösa t ro  och politiska inställning och att  ha samma 
smak och intressen.'"' Eftersom åldersgruppen 30-39 år var underre-
presenterad bland sverigeungrarna, medan åldersgruppen 50-59 år  
var överrepresenterad (se kapitel 3), kan därför skillnaden i ålders
sammansättning mellan de tre grupperna åtminstone delvis förklara 
at t  fler av sverigeungrarna betonade vikten av at t  ha samma sociala 
bakgrund, politiska inställning, smak och intressen. 

Kvinnans roll i arbetslivet 

I tabell 6.12 redovisas svaren på  några frågor om synen på  kvinnors 
arbete i och utanför hemmet. I samtliga fall framstår den ungerska 
befolkningens svar som uttryck för  en mer »traditionell« syn på kvin
nans roll, där  kvinnors förvärvsarbete utanför hemmet tillmäts rela
tivt sett mindre vikt och arbetet i hemmet betonas mer.'°^ Skillnaden 
är  särskilt påtaglig då det gäller synen på vilken betydelse förvärvsar
betet har  för  kvinnors självständighet: medan 4 2  procent av svenskar
na och 4 6  procent av sverigeungrarna ansåg att  det bästa sättet för  en 
kvinna a t t  bli självständig är at t  ha ett arbete utanför hemmet, var det 
endast 14 procent av den ungerska befolkningen som hade denna syn. 
Mellan svenskar och sverigeungrare finns däremot inte några nämn
värda skillnader; sverigeungrarnas uppfattningar i dessa frågor var 
alltså mycket lik svenskarnas. 

104. Däremot var skillnaderna mellan kvinnors och mäns svar i allmänhet obe
tydliga. 

105.  Bland svenskarna och sverigeungrarna var det dessutom fler bland de äldre 
s o m  ansåg det mycket viktigt att ha barn, en god inkomst och en bra bostad 
och att inte b o  tillsammans med släktingar. 

106.  Se även följande avsnitt o m  synen på arbetet. 



Vissa skillnader mellan åldersgrupper kan  iakttagas. Både bland ung
rarna  och bland svenskarna var det sålunda något  fler bland de  äldre 
ä n  bland de yngre som menade a t t  det  ä r  lika tillfredsställande fö r  en 
kvinna a t t  vara hemarbetande som a t t  vara förvärvsarbetande. Bland 
sverigeungrarna var det  något fler bland de yngre än  bland de äldre 
som ansåg a t t  både m a n  och hustru bör  bidraga till familjens försörj
ning och a t t  det bästa sättet för  en kvinna a t t  bli självständig ä r  a t t  ha  
ett  arbete. Dessa skillnader var emellertid relativt små,  även o m  de ä r  
statistiskt säkerställda. 

Tabell 6.12 
Andel som ansåg att det är lika tillfredsställande att vara hemarbetande 
kvinna som att förvärvsarbeta, att bästa sättet för en kvinna att bli själv
ständig är att ha ett arbete resp. att både man och hustru bör bidra till fa
miljens försörjning. Procent 

Instämmer helt i följande påståenden: 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Det ä r  lika tillfredsställande att varo 
hemarbetande som att förvärvsarbeta 3 9  3 0  3 3  

Att ha ett arbete ä r  det bästa sättet 
för en kvinna att bli självständig U 4 2  4 6  

Både man och hustru bör bidra till 
familjens försörjning 4 3  5 8  6 3  

Bland sverigeungrarna fanns också skillnader mellan kvinnornas och 
männens  svar: 56  procent  av kvinnorna men  endast  38 procent  av 
männen  menade a t t  det  bästa sättet fö r  en kvinna a t t  bli självständig 
ä r  a t t  ha et t  arbete. 7 0  procent av kvinnorna och 59 procent av män
nen ansåg a t t  både m a n  och hustru bör  bidraga till familjens försörj
ning."^ Detta innebär a t t  den procentuella andelen, som förespråkade 
dessa uppfat tningar,  borde ha  varit ännu  högre bland sverigeungrarna 
o m  könsfördelningen i gruppen hade varit jämnare."* Skillnaderna 

107. Bland svenskar och ungrare fanns däremot inga eller endast obetydliga skill
nader mellan kvinnors och mäns svar. 

108. Andelen män var 47,8 procent bland de intervjuade ungrarna, 51,5 procent 
bland svenskarna och 58,8 procent bland sverigeungrarna. 



mellan ungrarnas och sverigeungrarnas svar på  dessa två frågor skulle 
i så fall ha  varit ännu mer markanta.  

Den klara skillnad mellan ungrare och sverigeungrare som fanns, dels 
i synen på  arbetets betydelse för kvinnans möjlighet at t  bli självstän
dig, dels i synen på  mannens och hustruns gemensamma ansvar för  
familjens försörjning, kan inte förklaras med att den sverigeungerska 
gruppen i större utsträckning utgjordes av storstadsbor (jfr ovan). 
Någon skillnad mellan stadsbor och landsbygdsbor i synen på  dessa 
frågor fanns varken bland ungrare eller bland sverigeungrare. Inte hel
ler kan skillnaden mellan ungrarnas och sverigeungrarnas svarsmöns
ter förklaras av skillnaderna i utbildningsnivå. I den sverigeungerska 
gruppen fanns inget samband mellan utbildningsnivå och svaren på  
dessa frågor. '" '  I den ungerska gruppen fanns visserligen ett svagt 
samband, som dock gick i motsatt riktning mot  det förväntade: per
soner med längre utbildning tog i större utsträckning avstånd f rån  de 
båda påståendena. 

Skillnaden mellan ungrarnas och sverigeungrarnas syn på  arbetets be
tydelse för  kvinnors självständighet och på  makarnas gemensamma 
ansvar för  familjens försörjning kan alltså inte förklaras av skillnader 
i könsfördelning eller åldersfördelning, utbildningsnivå eller fördel
ning mellan stadsbor och landsbygdsbefolkning. Det framstår därför 
som rimligt at t  antaga at t  skillnaderna i stället beror på  at t  sverige
ungrarnas syn på  dessa frågor har förändrats under påverkan av 
svenska synsätt. 

Mammarollen 

I tabell 6.13 redovisas svaren på två frågor, som gällde synen på 
mammarollen. Nära  hälften av svenskarna, men bara 30 procent av 
ungrarna ansåg att  en förvärvsarbetande mamma kan ha ett lika nära 
och bra förhållande till sina barn som en hemarbetande; sverigeung
rarna befann sig här i ett mellanläge. Samtidigt som bara 30 procent 
av ungrarna menade att  en förvärvsarbetande mamma kan ha ett lika 
bra förhållande till barnen som en hemarbetande, var det bara 34 

109.  Som mått på utbildningsnivån har ålder vid avslutad utbildning använts. 



procent  av dem som ansåg a t t  barn  i förskoleåldern m å r  bäst  av a t t  
m a m m a n  ä r  hemarbetande.  Den åsikten var  betydligt vanligare bland 
svenskarna (45 procent) och i synnerhet bland sverigeungrarna, dä r  
57 procent  hade  denna uppfattning. O m  m a n  skulle beskriva åsikten 
a t t  småbarn m å r  bäst  av a t t  mammorna  ä r  hemma och åsikten a t t  
m a m m o r  som ä r  hemarbetande k a n  ha  bättre relation till sina ba rn  ä n  
yrkesarbetande m a m m o r  som uttryck för  en »traditionell» syn p å  
mammarol len,  skulle alltså ungrarna i det  förra fallet f ramstå  som de 
minst  traditionella och i det senare fallet som de mest traditionella. 

Liksom när  det  gällde synen p å  familjen, förefaller det  rimligt a t t  räk
n a  med  a t t  de t  i fråga o m  synen p å  mammarollen k a n  finnas skillna
der  i svarsfördelningarna mellan m ä n  och kvinnor och mellan äldre 
och yngre. 

Tabell 6.13 
Andel som ansåg att ham i förskoleåldern mår bäst av att mamman är 
hemarbetande resp. att mammor som arbetar utanför hemmet kan ha lika 
bra förhållande till sina barn som hemarbetande mammor. Procent 

Instämmer helt- i följande påståenden; 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverige
ungrare 
(n=510) 

Barn i förskoleåldern mår bäst av att 
mamman ä r  hemarbetande 3 4  4 5  5 7  

Yrkesarbetande mammor kan ha lika bra 
förhållande till barnen som hemarbetande 3 0  4 8  4 1  

I den ungerska befolkningen fanns inga nämnvärda skillnader mellan 
kvinnors och mäns  svar. Däremot var  det  fler bland de  äldre ä n  bland 
de  yngre som gav uttryck för vad som här  kallats en traditionell syn. 

Bland svenskarna var det betydligt fler av de äldre ä n  av de  yngre, 
som ansåg a t t  småbarn m å r  bäst av a t t  m a m m a n  är  hemma.  Däremot  
fanns inga skillnader mellan åldersgrupper då  det gällde uppfattning
en a t t  en yrkesarbetande m a m m a  k a n  ha lika bra relationer till barnen 
som en hemarbetande.  I båda fallen fanns klara skillnader mellan 
mäns  och kvinnors svar: betydligt fler av männen ä n  av kvinnorna 



gav uttryck för vad som här har  betecknats som »traditionella« upp-
r ' IIO rattnmgar. 

Svaren i den sverigeungerska gruppen liknade svenskarnas både ifråga 
om könsfördelning och åldersfördelning. Det var sålunda fler bland 
de äldre som menade att  småbarn mår bäst av at t  mamman är hem
ma.  Det var också betydligt fler av männen än av kvinnorna som gav 
uttryck för  en traditionell syn ." '  

Bland de frågor som ställdes till svenskar och sverigeungrare fanns 
även en fråga om synen på pappaledighet. Denna fråga,  som avspeg
lar en specifikt svensk samhällsdebatt, förekom inte i det internatio
nella frågeformuläret och finns därför inte heller med i det ungerska 
materialet. Frågan gällde om man  instämde i påståendet: »Alla små
barnspappor bör ta pappaledigt under minst två månader.« Bland 
svenskarna instämde 4 7  procent helt och hållet i detta, medan 10 pro
cent helt tog avstånd. Motsvarande andelar bland sverigeungrarna var 
34 respektive 22 procent. I inställningen till pappaledighet kan man  
alltså konstatera en klar skillnad mellan sverigeungrare och svens
k a r . ' "  

110.  Av  de svenska kvinnorna instämde 6 2  procent helt i att en yrkesarbetande 
kvinna kan ha lika bra relationer till barnen; av männen hade endast 35 
procent denna uppfattning. 3 6  procent av kvinnorna menade att barn i för
skoleåldern mår bäst av att mamman är hemma, medan 5 5 procent av män
nen ansåg detta. 

111.  A v  kvinnorna instämde 53 procent i att en yrkesarbetande kvinna kan ha 
lika bra relationer till barnen; av männen hade endast 3 2  procent denna 
uppfattning. 4 4  procent av kvinnorna menade att barn i förskoleåldern mår 
bäst av  att mamman är hemma; bland männen var det 6 6  procent s o m  an
såg detta. 

112.  Biand svenskarna var det 4 2  procent av männen och 5 0  procent av kvinnor
na s o m  instämde helt, medan 14  procent av männen och 7 procent av kvin
norna helt tog avstånd. Bland sverigeungrarna instämde 3 2  procent av män
nen och 35 procent av kvinnorna helt; 2 4  procent av männen och 19 pro
cent av kvinnorna tog helt avstånd. I båda grupperna var det fler av de yng
re än av de äldre s o m  instämde; skillnaden mellan åldersgrupperna var emel
lertid större i den sverigeungerska gruppen. 



Barnuppfostran - ett uttryck för vilka egenskaper som värderas högt 

En aspekt av relationen mellan föräldrar och barn  belystes alltså i f rå
gorna o m  m a n  ansåg a t t  en yrkesarbetande m a m m a  kan ha  en lika 
bra  relation till sina barn  som en hemarbetande m a m m a  och o m  m a n  
ansåg a t t  ba rn  i förskoleåldern m å r  bäst av at t  m a m m a n  är  hemarbe
tande.  Undersökningen innehöll också frågor o m  synen på  barnupp
fostran och p å  relationerna mellan föräldrar och barn .  

En av frågorna i EVS-intervjuerna hade lydelsen »Här  ä r  en lista på  
egenskaper, som barn k a n  uppmuntras  a t t  lära sig hemma.  Vilka, o m  
några,  anser d u  särskilt viktiga? Markera  högst fem svar«. 

Föru tom a t t  svaren på  en sådan fråga avspeglar vad m a n  ser som vik
tigt i barnuppfostran,  kan  de också förväntas ge en mer allmän bild 
av vilka egenskaper som värderas högt  i ett  samhälle. I tabell 6.14 re
dovisas svarens fördelning. 

Tabell 6.14 
Egenskaper som man anser viktiga att barnen lär sig hemma. Andel som 
angivit en viss egenskap som viktig. Procent* 

Andel som anser det vara 
viktigt att barn lär sig: 

Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Väluppfostrat uppträdande 7 7  7 8  81 

Oberoende, självständighet 69 3 6  3 2  

Hårt arbete 7 2  5 14  

Ansvarskänsla 6 6  9 0  8 7  

Fantasi 10 3 9  3 5  

Tolerans, respekt för andra+ 6 0  9 2  8 6  

Sparsamhet, aktsamhet++ 51  51 4 7  

Beslutsamhet, uthållighet 12 3 4  4 6  

Religiös tro 2 6  7 17 

Osjälviskhet 2 6  2 6  2 7  

Lydnad 4 3  2 4  2 4  

* De intervjuade ombads att markera högst fem svar. 
+ Frågeformuleringen var: Tolerans och respekt för andra människor. 
++ Formuleringen var: Sparsamhet, att vara rädd om pengar och saker. 



I vissa fall kan svarsmönstret synas motsägelsefullt. Det var t.ex. en 
betydligt högre andel av ungrarna än  av de två övriga grupperna, som 
betonade vikten av at t  barn får  lära sig oberoende och självständig
he t . " '  Samtidigt var det betydligt vanUgare bland ungrarna a t t  man  
ansåg det viktigt at t  barn lär sig lydnad, en egenskap som kan tyckas 
svårförenlig med självständighet. Möjligen har man  vid svaren haf t  
olika sammanhang i tankarna: o m  man med lydnad avser relationer 
inom familjen, men med oberoende och självständighet t.ex. avser re
lationer till andra människor i det kommande vuxenlivet, behöver det 
inte vara motsägelsefullt att se både självständighet och lydnad som 
viktiga egenskaper. Thorleif Pettersson har framhållit a t t  ett utmär
kande kännetecken för  den nordiska mentaliteten är at t  den är  egali-
tär:  man  har svårt at t  acceptera passiv underordning och hierarki 
(Pettersson, 1994:52). En jämförelse mellan svenskars och ungrares 
syn p å  lydnad tycks bekräfta at t  man  i Sverige har en mer egalitär syn, 
som i mindre grad ser lydnad som en önskvärd egenskap. 

Som nämndes ovan, kan svarsmönstret ibland synas motsägelsefullt. 
Detta kan  kanske även sägas gälla synen på  betydelsen av å ena sidan 
hårt  arbete, å andra sidan beslutsamhet och uthållighet. H å r t  arbete 
har  av de intervjuade i Ungern tillmätts mycket stor vikt, medan det 
bland svenskar och sverigeungrare givits en mycket undanskymd 
plats. Däremot har  svenskar och - i ännu högre grad - sverigeungrare 
prioriterat beslutsamhet och uthållighet betydligt högre än  vad ung
rarna gjort.  Beslutsamhet och uthållighet kan naturligtvis vara egen
skaper som krävs för ett hårt  arbete, men dessa egenskaper kan också 
vara viktiga i andra sammanhang än  i arbetslivet. Möjligen har  m a n  
bland svenskar och sverigeungrare främst tänkt  på sådana andra 
sammanhang. 

113.  Jfr Daun,  1989:90-95,  för en diskussion av forskningsresultat som i stället 
skulle tyda på att svenskar i allmänhet sätter högt värde på självständighet 
och oberoende hos  barn! D e  skilda resultaten kan ha flera orsaker. Vilka 
egenskaper s o m  uppfattas s o m  typiskt svenska beror naturligtvis bl.a. på 
vilka andra nationaliteter man jämför med. Det är också möjligt att inter
vjuer med ett stort antal slumpmässigt utvalda personer ger en annan bild 
än de metoder s o m  använts av de forskare s o m  Daun refererar. 



Att så få bland svenskarna ansåg det vara viktigt at t  uppmuntra barn 
till a t t  lära sig hårt  arbete kan kanske också uppfattas som förvånan
de mo t  bakgrund av att  arbetet har uppfattats som en viktig identi-
tetsskapande faktor i den svenska kulturen (Daun, 1989:189). Daun 
beskriver de nordiska länderna som synnerligen arbetsorienterade och 
menar at t  mycket talar för att arbetet och arbetsamheten bland 
många svenskar utgör fundamentet för den sociala identiteten. Kan
ske behöver det dock inte finnas en motsägelse mellan en hög värde
ring av arbete i sig, och en låg värdering av förmågan till hårt arbete. 
Möjligen är arbete, men ett inte alltför hårt  och krävande sådant, en 
viktig grund för många svenskars identitet. 

Det har  visats at t  man  i de nordiska länderna är mindre inriktad mo t  
individuell framgång än  man är i många andra länder. Detta skulle 
bl.a. komma till uttryck i at t  man mindre betonar hårt  arbete och 
sparsamhet och mer betonar tolerans och osjälviskhet (Pettersson, 
1994:47). Den jämförelse mellan svenskar och ungrare, som tabell 
6.14 möjliggör, bekräftar åtminstone delvis dessa resultat. Ungrarna 
lade sålunda en markant  större vikt vid hårt arbete än  svenskarna, 
medan svenskarna mer än  ungrarna betonade vikten av tolerans och 
respekt för andra. Däremot fanns inga skillnader i fråga om den vikt 
man  tillmätte sparsamhet eller osjälviskhet: andelen som ansåg a t t  det 
var viktigt at t  barn förvärvade dessa egenskaper var exakt densamma 
i Ungern och Sverige. 

De resultat som redovisas i tabellen tycks alltså endast delvis bekräfta 
at t  svenskarna i mindre utsträckning skulle betona individuell fram
gång. Det är emellertid också möjligt at t  detta kan bero på  at t  synen 
på  sparsamhet och osjälviskhet inte på  det sätt, som man  i tidigare 
undersökningar har antagit, sammanhänger (positivt respektive nega
tivt) med inställningen till individuell framgång. 

Av tabell 6.14 framgår alltså att det fanns betydande skillnader mel
lan ungrares och svenskars syn på vilka egenskaper som det är viktigt 
at t  uppmuntra hos barn. Tabellen visar emellertid också a t t  sverige
ungrarnas svar i mycket hög grad liknade svenskarnas. Egenskaper 
som svenskarna värdesatte högt, värdesattes högt också av sverige
ungrarna och vice versa. I ett avseende befann sig den sverigeungerska 
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gruppens svar i ett »mellanläge« mellan den ungerska och den svens
ka gruppens: en religiös t ro  framhölls som viktig av 26 procent av 
ungrarna, 7 procent av svenskarna och 17 procent av sverigeungrar
na.  Detta kan jämföras med de tidigare (i kapitel 5) redovisade resul
tat,  som visade att  den sverigeungerska gruppens svar, då det gällde 
religionen, ofta befann sig i ett »mellanläge« mellan den ungerska och 
den svenska gruppens.""* 

Skillnader mellan åldersgrupper 

I vissa fall förekom klara skillnader mellan åldersgrupper. Bland ung
rarna var det fler av de yngre än  av de äldre som ansåg självständighet 
och ansvarskänsla vara viktiga; däremot var det fler av de äldre som 
ansåg en religiös tro vara viktig. Det senare gällde även sverigeung
rarna; bland de äldre var det fler som såg en religiös t ro  och sparsam
het som viktiga egenskaper, medan det bland de yngre i stället var fler 
som uppfattade fantasi och oberoende som viktiga. Även bland 
svenskarna var det vanligare bland de yngre än  bland de äldre a t t  fan
tasi tillmättes stor betydelse; de äldre betonade i stället lydnad, spar
samhet och ett väluppfostrat uppträdande i högre grad ä n  vad de yng
re gjorde. 

De skillnader i ålderssammansättning som förekom mellan de tre 
grupperna (se kapitel 3), och som framför allt innebar at t  åldersgrup
pen 30-39 år var underrepresenterad och åldersgruppen 50-59 år  var 
överrepresenterad bland sverigeungrarna, kan därför ha bidragit till 
a t t  den sverigeungerska gruppen i genomsnitt betonade vikten av en 
religiös t ro  mer än  vad svenskarna gjorde. Åldersfördelningen kan 
också ha  bidragit till a t t  oberoende och självständighet betonades 
mindre bland sverigeungrarna än  bland ungrarna. De övriga skillna
der som redovisas i tabell 6.13 kan emellertid knappast sammanhänga 
med skillnaderna i ålderssammansättning. 

114.  Skillnaderna mellan kvinnors och mäns svar var i allmänhet obetydliga. 
Både bland ungrare och sverigeungrare fanns det emellertid en klar skillnad 
i den vikt man tillmätte fantasi: andelen s o m  såg detta som en viktig egen
skap var klart högre bland männen än bland kvinnorna, något som dock 
inte gällde för den svenska befolkningen. 



Skillnader i utbildningsnivå 

En tänkbar förklaring till vissa av de iakttagna skillnaderna mellan 
ungrare, sverigeungrare och svenskar skulle kunna vara skillnader i 
utbildningsnivå. I alla tre grupperna var det betydligt fler bland de 
högre utbildade som såg självständighet och uthållighet som viktiga 
egenskaper. För svenskar och sverigeungrare gällde dessutom att  det 
var vanligare bland personer med högre utbildning att  fantasi sågs 
som en viktig egenskap; att lydnad uppfattades som en viktig egen
skap var däremot vanligare bland personer med lägre utbildning. I 
den ungerska befolkningen fanns en positiv samvariation inte bara 
mellan längre utbildning och en högre värdering av självständighet 
och uthållighet, utan även mellan utbildning och uppskattning av an
svarskänsla och tolerans. Däremot fanns bland ungrarna en negativ 
samvariation mellan utbildningsnivå och värdering av förmåga till 
hårt  arbete. Detta innebär att den markanta skillnaden mellan ung
rarna och sverigeungrarna i värderingen av hårt  arbete i viss utsträck
ning kan sammanhänga med skillnaderna i utbildningsnivå, snarare 
än  med att  sverigeungrarnas inställning förändrats under påverkan av 
svenska synsätt. Bland ungrarna fanns dessutom en negativ samvaria
tion mellan utbildning och värdesättning av religiös tro,  något som 
även gällde för  sverigeungrarna. 

Att utbildningsnivån i vissa fall inverkar på uppfattningarna om vilka 
egenskaper, som det ä r  viktigt at t  barn får  lära sig, innebär at t  de 
skillnader mellan å ena sidan ungrarna och å andra sidan svenskarna 
och sverigeungrarna, som redovisades i tabell 6.14, åtminstone till en 
del kan bero på  skillnader i utbildningsnivå (se kapitel 3). Att svens
karna och sverigeungrarna i mindre utsträckning än  ungrarna ansåg 
det vara viktigt at t  barn får lära sig att lyda skulle sålunda kunna 
sammanhänga med att  den genomsnittliga utbildningsnivån var högre 
bland svenskar och sverigeungrare än bland ungrare. Likaså skulle 
skillnaderna i betoningen av fantasi och uthållighet mellan å ena sidan 
svenskar och sverigeungrare och å andra sidan ungrare kunna sam
manhänga med skillnaderna i utbildningsnivå. Också det faktum att  
sverigeungrarna i allmänhet värderade ansvarskänsla och tolerans 



högre, men hårt  arbete och reHgiös t ro  lägre ä n  vad ungrarna gjorde, 
kan tänkas ha ett samband med skillnader i utbildning. 

Då  det däremot gäller skillnaderna i synen på  oberoende och själv
ständighet kan inte detta vara förklaringen. Det var ju betydligt färre 
bland svenskarna och sverigeungrarna än  bland ungrarna, som ansåg 
det viktigt a t t  barn får lära sig oberoende och självständighet, trots att 
dessa egenskaper i alla tre grupperna i allmänhet värderades högre 
bland högutbildade ä n  bland lågutbildade. O m  man kontrollerade för 
skillnaderna i utbildningsnivå, skulle därför  skillnaden mellan ung
rarna och de två övriga grupperna framstå som ännu större. Det ä r  
därför  rimligt at t  antaga at t  skillnaden mellan ungrarnas och sverige
ungrarnas syn på  vikten av at t  barn får lära sig oberoende och själv
ständighet sammanhänger med att  sverigeungrarnas värderingar har  
förändrats under påverkan av svenska värderingar. 

Som nämndes i det föregående värderar svenskar i allmänhet indivi
duell framgång lägre än  vad man  gör i många andra länder; at t  det 
finns ett samband mellan synen på  individuell framgång och den vikt 
man  tillmäter oberoende och självständighet som mål i barnuppfost
ran  framstår som troligt. Den förändring, som sannolikt har ägt r um i 
fråga o m  sverigeungrarnas värdering av självständighet och oberoen
de, skulle därför kunna sammanhänga med en mer allmän förändring 
i värderingen av individuell framgång, i riktning mot  synsätt som mer 
liknar de svenska. 

Relationerna mellan föräldrar och barn 

Frågorna om familjesyn tog också upp synen på  föräldrars och barns 
skyldigheter mo t  varandra. En av frågorna löd »Vilket av dessa två 
påståenden instämmer du mest i?« 

A säger: Oavsett vilka förtjänster eller fel ens föräldrar har så måste 
man alltid älska och respektera dem.  B säger: M a n  behöver inte re
spektera och älska sina föräldrar om de inte har fört jänat  det genom 
sitt beteende och sin inställning.» 

Av tabell 6.15 framgår at t  skillnaden mellan ungrare och svenskar var 
betydande: medan 80 procent av ungrarna menade a t t  man  under alla 



omständigheter måste älska och respektera sina föräldrar,  var  det  en
dast  4 7  procent  av svenskarna som hade denna uppfattning. I den 
sverigeungerska gruppen var det, liksom i den ungerska, en klar ma jo 
ritet som ansåg a t t  m a n  alltid måste älska och respektera föräldrarna;  
denna uppfattning företräddes av 7 0  procen t . " '  

Tabell 6.15 
Synen på barns skyldigheter mot sina föräldrar. Andel som instämde 
i respektive påstående. Procent* 

Andel som: 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

instämde mest med A 8 0  4 7  7 0  

Instämde mest med B 18 4 5  2 6  
Vet e j /e j  svar 2 8 4 

Summa 100 100 100 

Se texten för frågeformuleringen. 

D e  intervjuade ombads  också a t t  taga ställning till vilket av föl jande 
påståenden som bäst beskrev deras inställning till föräldrars skyldig
heter gentemot sina barn:  

• »Föräldrars plikt är att göra sitt bästa för sina barn även på be
kostnad av sitt eget välbefinnande« 

• »Föräldrar har ett eget liv och skall inte förväntas offra sitt eget 
välbefinnande för sina barns skull«. 

Uppfattningen a t t  föräldrar alltid ä r  skyldiga a t t  göra sitt bästa fö r  
barnen,  även på  bekostnad av sitt eget välbefinnande, förespråkades 
av en majori tet  i alla tre grupperna (tabell 6.16). Andelen som hade  
denna uppfat tning var  emellertid ännu  högre bland sverigeungrarna 
än  bland ungrarna och svenskarna."^ I detta avseende skilde sig alltså 

115. Inga nämnvärda skillnader i svarsmönster mellan män och kvinnor eller mel
lan olika åldersgrupper förekom. 

116. I den ungerska befolkningen var uppfattningen att föräldrar alltid måste 
göra sitt bästa för barnen, även på bekostnad av sitt eget välbefinnande, mer 



sverigeungrarna inte bara  f r ån  svenskarna, u tan  också f rån  den un
gerska befolkningen. En tänkbar  förklaring är at t  omsorgen o m  bar
nens f ramtid  för  en del av sverigeungrarna k a n  ha  varit  ett  viktigt skäl 
till a t t  m a n  lämnade Ungern. Personer som anslöt sig till uppfattning
en at t  föräldrar  alltid ä r  skyldiga a t t  göra sitt bästa för  sina barn ,  även 
p å  bekostnad av sitt eget välbefinnande, kan  i så fall ha blivit överre
presenterade i den sverigeungerska gruppen i relation till sin andel i 
den ungerska befolkningen. 

Tabell 6.16 
Synen på föräldrars skyldigheter mot sina barn. Andel som instämde i re
spektive påstående. Procent'' 

Andel som ansåg att föräldrarna 
För barnens skull: 

Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Skall göra sitt bästa p å  bekost
nad av  eget välbefinnande 6 4  64 7 8  

Inte skall förväntas offra sitt eget 
välbefinnande 2 6  15  10 

Varken eller 8 19 11 

Vet e j / e j  svar 2 2 0 

Summa 100 100 100 

Se texten för den fullständiga frågeformuleringen. 

Synen på hem och familj — sammanfattning 

Resultaten tyder p å  a t t  sverigeungrarnas syn p å  arbetets betydelse för  
kvinnors självständighet och på  makarnas  gemensamma ansvar fö r  
familjens försörjning har  förändrats;  a t t  detta skett under påverkan av 
svenska synsätt f ramstår  som sannolikt. 

Frågorna o m  synen p å  barnuppfostran visade dels a t t  det  fanns bety
dande  skillnader mellan ungrares och svenskars syn p å  vilka egenska
per som det  ä r  viktigt a t t  uppmuntra  hos barn ,  dels a t t  sverigeungrar
nas  uppfat tningar i dessa frågor i mycket hög grad liknade svenskar-

utbredd bland de äldre än bland de yngre. I övrigt förekom inga nämnvärda 
skillnader i svarsmönster mellan kvinnor och män eller mellan olika ålders
grupper. 



nas. Egenskaper som svenskarna värdesatte högt, värdesattes högt  
också av sverigeungrarna; egenskaper som svenskarna värderade lågt, 
värderades lågt även av sverigeungrarna. I vissa fall kan  skillnaderna 
mellan ungrare och sverigeungrare i synen på  dessa frågor samman
hänga med skillnader i utbildningsnivå. Då det gäller skillnaderna i 
synen på  oberoende och självständighet kan detta dock inte vara för
klaringen. At t  sverigeungrarna i betydligt lägre grad än  ungrarna an
såg det  viktigt a t t  barn får  lära sig oberoende och självständighet be
ror  därför  sannolikt p å  a t t  sverigeungrarnas värderingar ha r  föränd
rats, sannolikt under påverkan av svenska värderingar. Möjligen sam
manhänger detta med en mer allmän förändring i värderingen av 
individuell framgång, i riktning m o t  synsätt som mer liknar de svens
ka .  

Synen p å  arbete t  
Olika undersökningar tyder på  at t  svensken i allmänhet tillmäter ar
betet större vikt än  vad »genomsnittseuropén« gör. Etnologen Åke 
D a u n  har  t.ex. framhållit a t t  det finns mycket som talar fö r  a t t  »arbe
tet och arbetsamheten bland många svenskar utgör fundamentet  för  
den sociala identiteten, också i egna ögon« (Daun, 1989:189). En lik
nande bild ges också av 1990 års internationella värderingsundersök
ningar. Frågor o m  vilken vikt m a n  tillmätte olika områden av livet 
visade a t t  svenskarna skilde sig f rån  flertalet andra europeiska folk 
bl.a. genom den vikt m a n  tillmätte arbetet; endast norrmännen lade 
ännu  större vikt vid arbetet (Zanders, 1993)."^ Eftersom föreliggande 
studie då  det gäller den svenska befolkningens värderingar bygger p å  
1990 års svenska EVS-undersökning, är  det inte överraskande a t t  den 
bekräftar  denna bild: svenskar i allmänhet tycks tillmäta arbetet - el
ler åtminstone vissa aspekter av arbetet - en mycket stor betydelse. 

Vad kännetecknar det goda arbetet? 
Värderingsundersökningarna innehöll ett antal frågor som p å  oUka 
sätt skulle belysa uppfattningar o m  arbetslivet och synen p å  vad ett 

117.  Svenskarna skilde sig dessutom från andra européer genom att de lade större 
vikt dels vid vänner och bekanta, dels vid fritiden, medan de lade mindre 
vikt vid religionen (Zanders, 1993).  



gott arbete innebär ." '  Av tabell 6.17, som redovisar den procentuella 
andelen av ungrarna, svenskarna och sverigeungrarna som ansåg a t t  
en viss aspekt av arbetet var viktig, framgår at t  det i vissa fall fanns 
klara skillnader i uppfattningarna." '  

Andelen som ansåg det viktigt at t  ett arbete var bra betalt och att  det 
svarade m o t  ens förmåga var högst bland ungrarna. Däremot var det 
vanligare bland svenskarna än bland ungrarna at t  man  ansåg det vik
tigt a t t  ha trevliga arbetskamrater, att ha ett intressant och ansvars
fullt arbete, som gav en möjligheter at t  träffa folk och som gav en 
känsla av a t t  uträtta någonting. I vissa fall var skillnaden mycket stor: 
medan 37 procent av den ungerska befolkningen ansåg det viktigt at t  
arbetet gav tillfälle a t t  taga egna initiativ, menade en nästan dubbelt 
så hög andel av svenskarna, 70  procent, at t  detta var viktigt. Att  ha  
ett arbete som respekteras av folk i allmänhet ansåg 45  procent av 
svenskarna viktigt; av ungrarna var det endast 17 procent som hade 
denna uppfattning."" 

Det fanns alltså betydande skillnader mellan ungrare och svenskar i 
synen på  vad som är viktigt i ett bra arbete. Däremot var skillnaderna 
mellan sverigeungrare och svenskar obetydliga. De aspekter av arbetet 
som en hög andel av svenskarna ansåg viktiga, ansågs viktiga också 
av en hög andel bland sverigeungrarna. 

Skillnaderna mellan å ena sidan ungrarna och å andra sidan svens
karna och sverigeungrarna skulle kunna sammanfattas så at t  svenskar 
och sverigeungrare mer betonade arbetets meningsgivande och per
sonlighetsutvecklande funktioner och mindre betonade arbetets in-

118.  M e d  »arbete« kan givetvis menas inte bara förvärvsarbete, utan också t.ex. 
arbete i det egna hemmet och ideellt oavlönat arbete. Eftersom de frågor 
s o m  ingick i de internationella värderingsundersökningarna avsåg förvärvs
arbete, är det emellertid endast denna form av arbete s o m  här behandlas. 

119.  Frågeformuleringen löd »Här är några saker som gäller arbete och s o m  en 
del människor anser vara viktiga. Var snäll och titta på dem och säg mig 
vilka du personligen anser är viktiga i ett arbete«. 

i z o .  Bland ungrarna och sverigeungrarna fanns inga betydande skillnader mellan 
kvinnors och mäns svar. Bland svenskarna fanns dock vissa könsskillnader i 
svarens fördelning: en högre andel av männen än av kvinnorna ansåg det 
viktigt att arbetet var bra oetalt, medan kvinnorna i större utsträckning an
såg det viktigt att arbetet inte medförde för mycket stress och att det gav en 
känsla av att uträtta något. 



strumentella, inkomstgenererande funkt ion (jfr Zanders ,  1993). At t  
en skillnad av detta slag skulle finnas mellan svenskar och ungrare ä r  
inte oväntat  m o t  bakgrund av vad som ovan sades o m  arbetets centra
la roll fö r  många  svenskar. I den m å n  arbetet utgör en viktig grund 
fö r  individens sociala identitet, ä r  det  t.ex. knappast  överraskande o m  
det  uppfat tas  som angeläget at t  det  arbete m a n  har  »respekteras av 
folk i allmänhet«. Att  hela 45  procent av svenskarna såg detta som 
viktigt är sannolikt ett uttryck för at t  arbetet för  många svenskar ä r  
s tarkt  förknippat  med den egna identiteten. 

Tabell 6.17 
Uppfattningar om vad som är viktigt i ett bra arbete. Andel som angivit 
resp. alternativ som viktigt. Procent^ 

Andel som ansåg följande 
vara viktigt: 

Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Bra betalt 8 4  71 7 3  

Trevliga arbetskamrater 6 4  8 9  8 3  

Inte för mycket stress 4 6  4 6  41  

Bra anställningstrygghet 71 6 6  5 9  

Bra avanceringsmöjligheter 4 3  3 5  3 6  

Arbete som respekteras** 17 4 5  4 7  

Bra arbetstider 5 9  6 2  5 3  

Tillfälle att ta initiativ 3 7  7 0  6 3  

Samhällsnyttigt arbete 51  4 2  4 3  

Väl tilltagen semester 3 7  3 5  3 8  

Träffa folk 4 0  61 57 

Att uträtta något* * * 5 7  8 6  7 8  

Ansvarsfullt 5 3  71  7 3  

Intressant 4 9  7 9  7 8  

Svarar mot min förmåga 6 8  5 4  5 7  

* Antalet alternativ som fick anges som viktiga var inte begränsat. 
*Den fullständiga formuleringen var: »Ett arbete som respekteras av folk i 

allmänhet». 
* "'Fullständig formulering »Ett arbete som ger en känsla av att uträtta någon-

ting«. 



I den mån  synen p å  arbetet sammanhänger med utbildningsnivå (se 
t.ex. Zanders, 1993), skulle skillnaden i genomsnittlig utbildningsnivå 
(se kapitel 3) kunna vara en möjlig förklaring till skillnaderna mellan 
ungrarna och sverigeungrarna. I båda grupperna fanns också ett visst 
samband mellan ålder vid avslutad utbildning och den vikt man  fäste 
vid a t t  arbetet var intressant och gav tillfälle att taga egna initiativ. I 
den ungerska gruppen fanns dessutom en viss samvariation mellan 
utbildning och den vikt man  fäste vid at t  arbetet gav en känsla av a t t  
uträtta någo t . " '  Dessa samband var dock inte starka (även o m  de  var 
statistiskt signifikanta) och kan därför bara delvis förklara den mar
kanta skillnaden mellan ungrarna och sverigeungrarna. Då  det gäller 
de övriga aspekterna av synen på arbetet kan skillnader i utbildnings
nivå ännu mindre bidraga till a t t  förklara a t t  sverigeungrarna i vissa 
avseenden hade en annan syn på vad ett bra arbete innebär ä n  vad 
ungrarna hade. Det förefaller därför troligt at t  sverigeungrarnas upp
fattningar om vad som är viktigt i ett bra arbete har påverkats av 
svenska värderingar. Detta framstår som en rimlig förklaring till a t t  
sverigeungrarnas synsätt i vissa avseenden skilde sig f rån  ungrarnas 
men liknade svenskarnas. 

Olika motiv för att arbeta 

De intervjuades uppfattningar o m  arbetet avspeglas också i svaren p å  
en fråga o m  vilka motiv man kan ha för at t  arbeta. Även här  framträ
der tydliga skillnader i svarens fördelning. I tabell 6.18 har svarsalter
nativen ordnats så at t  de två första uttrycker en mycket positiv syn på  
arbetet, medan de två sista uttrycker en mer negativ, instrumenteli 
syn. De två första alternativen kan sägas betona arbetets meningsgi-
vande och personlighetsutvecklande funktioner, medan de två sista 
alternativen kan sägas avspegla en mer instrumenteli värdering av ar

121.  I den ungerska gruppen fanns dessutom en positiv korrelation mellan ålder 
vid avslutad utbildning och den vikt man lade vid att arbetet svarade m o t  
den egna förmågan. Detta samband kan emellertid inte förklara skillnaden 
mellan ungrare och sverigeungrare; tvärtom skulle man i så fall ha väntat att 
sverigeungrarna, som i genomsnitt hade längre utbildning, skulle ha betonat 
detta mer än ungrarna. Som framgår av tabell 6 .17  var dock motsatsen fal
let. 



betet. Det tredje alternativet kan ses som uttryck för en moraliskt ori
enterad syn, där arbetet som plikt betonas . ' "  (Jfr Zanders, 1993.) 

Antagandet a t t  arbetet för många svenskar spelar en väsentlig roll för 
den egna identiteten tycks bekräftas även av svaren på  denna fråga. 
Endast 7 procent av svenskarna uppfattade arbetet som en affärsupp
görelse; andelen som helst skulle vilja slippa arbeta, om man inte vore 
tvungen till det för  at t  kunna leva, var visserligen högre men ändå inte 
mer ä n  14 procent. Å andra sidan var det inte många svenskar (13 
procent) som såg arbetet som det viktigaste i livet. Majoriteten av 
dem instämde i stället i påståendet »Jag tycker om att  arbeta, men jag 
låter inte arbetet gå u t  över resten av mitt liv«. Denna syn på  arbetet 
har visats vara den dominerande i de skandinaviska länderna samt i 
Tyskland och Nordirland (Zanders, 1993). Nära  hälften av svenskar
na menade också at t  de alltid gjorde sitt bästa, oberoende av lönen. 

Bland ungrarna var en instrumenteli syn på arbetet vanligare än  bland 
svenskarna, dvs. det var fler bland ungrarna, som svarade att  de arbe
tade enbart för  at t  de var tvungna att förtjäna sitt uppehälle. Det var 
också fler som såg arbetet som en affärsuppgörelse, dvs. m a n  lät ar
betsinsatsen bestämmas av lönens storlek." '  Å andra sidan fanns det 
också bland ungrarna en inte obetydlig grupp (16 procent) som tyckte 
om arbetet och för  vilka arbetet var det viktigaste i livet. 

I2Z. D e  intervjuade kunde instämma i flera alternativ. Framför allt kunde givetvis 
svaret »Jag gör alltid mitt bästa, oberoende av lönen« förekomma i kombi
nation med något av  de övriga svarsalternativen. 

123.  I den ungerska befolkningen var denna uppfattning dock betydligt vanligare 
bland männen: 31 procent av männen, men endast 15 procent av kvinnorna, 
såg arbetet som en affärsuppgörelse. Även bland sverigeungrarna fanns en 
klar könsskillnad i svaren på denna fråga: medan 15 procent av  männen såg 
arbetet som en affärsuppgörelse, var det endast 5 procent av kvinnorna s o m  
hade denna uppfattning. 



Tabell 6.18 
Syn på arbete och på olika motiv för att arbeta. Andel som instämde i re
spektive påstående. Procent' 

Andel som instämde i respek
tive påstående 

Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Tycker om arbetet, det ä r  det 
viktigaste i livet 16 13 21 

Tycker om arbetet men det får 
e j  g å  ut över resten av  livet 2 6  5 8  4 7  

Gör alltid sitt bästa oberoen
d e  av lönen 3 6  4 7  5 8  

Ser arbetet som en affärsupp
görelse 2 2  7 11 

Arbetar bara därför att man 
ä r  tvungen 2 7  14 21 

Vet e j / e j  svar 8 2 2 

* Frågan löd »Här är några påståenden om varför människor arbetar. Oavsett 
om du själv har ett arbete, vilket av påståendena instämmer du mest i?«. 
Flera svar tilläts."^ 

Även bland sverigeungrarna var andelen, som helst skulle vilja slippa 
arbeta o m  de inte vore tvungna at t  för t jäna sitt uppehälle, högre ä n  
bland svenskarna. Å andra sidan var  det  emellertid också en högre 
andel (21 procent), som såg arbetet som det  viktigaste i livet, och mer  
ä n  hälf ten svarade a t t  de  alltid gjorde sitt bästa oberoende av lönen. 
Andelen som tyckte o m  a t t  arbeta,  men  som inte lät arbetet  gå u t  över 
resten av livet, var  något  lägre ä n  bland svenskarna men betydligt 
högre ä n  bland ungrarna.  

En  t änkbar  förklaring till skillnaderna mellan ungrarnas och sverige
ungrarnas uppfattningar o m  motiven för  at t  arbeta skulle kunna  vara 
a t t  de sammanhängde med skillnaderna i utbildningsnivå (jfr ovan).  

124. Påståendenas fullständiga formulering var »Arbetet är som en affärsuppgö
relse, ju mer jag får betalt, desto mer gör jag, och ju mindre jag får betalt, 
desto mindre gör jag«; »Jag gör alltid mitt bästa, oberoende av lönen«; 
»Man måste arbeta för att kunna leva. O m  jag inte var tvungen, skulle jag 
helst vilja shppa arbeta«; »Jag tycker o m  att arbeta, men jag låter inte arbe
tet gå ut över resten av mitt liv«; »Jag tycker o m  mitt arbete, det är det vik
tigaste i mitt liv«. 



En kontroll visar dock att  skillnaderna i svarsfördelningarna endast 
delvis samvarierade med skillnaderna i utbildning. I den ungerska be
folkningen fanns sålunda en positiv samvariation med utbildningsni
vån för  ett av svarsalternativen: andelen som tyckte o m  att  arbeta 
men inte lät arbetet gå ut över resten av livet, var högre bland perso
ner med längre utbildning." '  Dessutom var, bland både ungrarna och 
sverigeungrarna, andelen som svarade att  de arbetade enbart därför 
at t  de var tvungna till det för sitt uppehälle, något högre bland perso
ner med kortare utbildning."^ För de övriga svarsalternativen var 
emellertid samvariationen med utbildningsnivån obetydlig. 

Att sverigeungrarna i lägre utsträckning än  ungrarna såg arbetet en
bart  som en affärsuppgörelse, medan de i högre utsträckning än  ung
rarna menade att de alltid gjorde sitt bästa oberoende av lönen, kan 
alltså inte förklaras av skillnader i utbildningsnivån. I dessa fall före
faller det rimligt at t  antaga att skillnaderna mellan ungrarnas och sve
rigeungrarnas uppfattningar o m  motiven för att arbeta i stället kan ha 
sammanhängt med att  sverigeungrarnas synsätt påverkats av svenska 
värderingar. 

Det egna arbetet 

Uppfattningarna om vad som kännetecknar ett bra arbete och om 
motiven för at t  arbeta kan förväntas både påverka och påverkas av 
hur man uppfattar det egna arbetet. I värderingsundersökningarna 
ställdes frågor dels om hur tillfredsställd man var med det egna arbe
tet, dels om hur fri man  var at t  fatta beslut i sitt arbete. Svaren skulle i 
båda fallen ges på  en tiogradig skala. 

125.  Rangkorrelationskoefficient: 0 ,19 ,  signifikansnivå: 0 ,001 .  
126.  Dessa samband var dock svaga; rangkorrelationskoefficienterna var -0,08 

resp -0,11,  signifikansnivå i båda fallen: 0 ,01.  
127.  I frågan o m  arbetstillfredsställelse stod punkten i på skalan för »Otillfreds

ställd» och 10 för »Tillfredsställd». I frågan o m  hur mycket frihet man hade 
att själv fatta beslut i arbetet stod i för »Ingen alls« och 10  för »En hel del«. 



Tabell 6.19 
Arbetstillfredsställelse och frihet att fatta egna beslut i arbetet. Aritmetiska 
skalmedelvärden 

Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
{n=556) (n=623) (n=341) 

Tillfredsställelse med arbetet 7 ,3  8,1 7 ,5  

Frihet att själv fatta beslut i arbetet 6,3 7 ,7  7 ,5  

* Ju högre värde, desto större arbetstillfredsställelse resp. frihet att fatta beslut. 

I det  föregående kunde skillnader mellan svenskar och ungrare i synen 
på  arbetet  konstateras. Medan  svenskarna i högre grad betonade ar
betets meningsgivande och personlighetsutvecklande funktioner,  ten
derade ungrarna a t t  ha  en mer  instrumenteli syn p å  arbetet. De t  ä r  
t änkbar t  a t t  dessa skillnader i synen p å  arbetet k a n  sammanhänga 
med skillnader i den arbetstillfredsställelse m a n  upplevde. At t  svens
karna  i allmänhet tycks ha varit något mer  tillfredsställda med  sina 
arbeten ä n  ungrarna skulle i så fall i viss utsträckning kunna  förklara 
a t t  m a n  hade  en annorlunda syn på  arbetet.  Å andra  sidan fanns  en 
viss skillnad i arbetstillfredsställelse även mellan svenskarna och sve
rigeungrarna, samtidigt som sverigeungrarnas allmänna uppfat tningar 
o m  arbetet  t rots  detta liknade svenskarnas (se ovan)."* 

Av tabell 6.19 f ramgår  at t  ungrarna i allmänhet ansåg sig ha  mindre  
frihet  a t t  själva fat ta  beslut i arbetslivet ä n  vad svenskarna och sveri
geungrarna gjorde. Mellan svenskar och sverigeungrare fanns där 
emot  ingen skillnad. O m  skillnaden mellan ungrarna och de båda  öv
riga grupperna sammanhänger med värderingsskillnader ä r  emellertid 
oklart .  Vid jämförelser mellan länder i frågor av detta slag måste  m a n  
beakta a t t  de faktiska arbetsförhållandena i vissa fall kan  skilja sig 
avsevärt mellan olika länder. Betydande skillnader kan  t.ex. f innas i 
fråga o m  arbetslagstiftning och arbetsmiljö. Skillnader i uppfat tningar 

128. Den skillnad mellan ungrare och sverigeungrare i fråga o m  arbetstillfreds
ställelse, som redovisas i tabell 6.19, är alltför liten för att vara statistiskt 
säkerställd. 



kan därför  sammanhänga både med faktiska skillnader i arbetsvillkor 
och/eller med mer allmänna värderingsskillnader. 

Att skillnader i synen på arbetet kan sammanhänga med faktiska 
skillnader i arbetsförhållanden gäller i viss utsträckning även för de 
jämförelser, som redovisats i det föregående. I fråga om synen på  hur 
stor frihet man  har i arbetet framträder emellertid detta problem än  
mer tydligt. En skillnad i svaren kan ju bero både på  a t t  det finns reel
la skillnader mellan länderna i fråga o m  arbetslivets organisation 
och/eller på  at t  människors subjektiva upplevelse av frihet i arbetslivet 
kan variera, utan att motsvarande faktiska skillnader nödvändigtvis 
behöver finnas. I den mån svaren på  denna fråga avspeglar faktiska 
skillnader mellan Sverige och Ungern, är det därför inte överraskande 
att  sverigeungrarnas svar skiljer sig från ungrarnas och liknar svens
karnas. Någon anledning att  antaga att detta skulle bero p å  värde
ringsförändringar i den sverigeungerska gruppen finns i så fall inte. 

Det förefaller rimligt at t  antaga at t  en av de faktorer, som kan  påver
ka arbetstillfredsställelsen, är friheten att  fatta egna beslut i arbetet. 
Materialet visar också at t  det i alla tre grupperna fanns en klar sara
variation mellan svaren på  de båda frågorna: ju större frihet at t  själv 
fatta beslut man  ansåg sig ha,  desto mer tillfredsställd var man  i all
mänhet  med sitt arbete ." '  Däremot fanns ingen samvariation mellan 
utbildningsnivå och arbetstillfredsställelse och endast en svag samva
riation mellan utbildning och frihet att fatta beslut i arbetet. ' '" 

Överordnades auktoritet, arbetsprestation och lön 

Som nämndes i det föregående har ett utmärkande kännetecken för 
den nordiska mentaliteten ansetts vara att den är egalitär; man  har 

1x9.  Rangkorrelationskoefficienterna (Spearman correlation coefficient) var för 
ungrarna 0 ,34 ,  för svenskarna 0 ,41  och för sverigeungrarna 0 ,43 (signifi-
kansnivå: 0 ,001  i samtliga fall). 

130.  Dessa något överraskande resultat kan möjligen sammanhänga med att det 
enda mått på utbildningsnivån, som fanns för alla tre grupperna i materialet 
och  s o m  därför använts här, var ålder vid avslutad utbildning. Det  kan inte 
uteslutas att resultatet skulle blivit annorlunda med ett annat mått på ut
bildningsnivån. 



svårt a t t  acceptera passiv underordning och hierarkiska strukturer 
(Pettersson, 1994:52). M o t  denna bakgrund kan svenskarnas syn p å  
det berättigade i a t t  alltid följa överordnades instruktioner i arbetsli
vet f ramstå som överraskande (tabell 6.20). Medan  endast 29 procent 
av ungrarna ansåg a t t  man  i princip bör följa överordnades instruk
tioner, även o m  m a n  inte själv är  övertygad o m  at t  instruktionerna ä r  
riktiga, hade 45  procent av svenskarna denna uppfattning. Bland sve
rigeungrarna var andelen 39 procent . ' ' '  

J ämför t  med ungrarna framstår alltså svenskarna som mer beredda 
a t t  underordna sig överordnades instruktioner i arbetet.  Evs-
materialet visar a t t  det finns betydande skillnader mellan olika länder 
i synen p å  denna fråga (Zanders, 1993:146-147). Medan  det t.ex. i 
USA å r  1990 var 6 2  procent som menade a t t  man  bör  följa överordna
des instruktioner oavsett egna uppfattningar,  var det i Italien endast  
30  procent  som hade denna uppfattning. Även mellan de olika nor
diska länderna fanns stora skillnader: 62  procent av norrmännen,  
men endast  3 5 procent av danskarna instämde i at t  m a n  alltid bör  föl
ja överordnades instruktioner. D å  det gäller synen p å  överordnades 
auktoritet  i arbetslivet tyder alltså EVS-undersökningarna på  a t t  det  
finns betydande skillnader mellan de nordiska länderna, och materia
let tycks i detta avseende knappast  avspegla en för  de nordiska län
derna gemensam, egalitär mentalitet.' '^ 

131.  Bland sverigeungrarna fanns klara skillnader mellan kvinnors och mäns 
svar. Medan 4 4  procent av männen ansåg att man bör följa instruktionerna, 
var det endast 3 2  procent av kvinnorna som hade denna uppfattning; 4 4  
procent av männen och 55 procent av kvinnorna menade att man måste 
vara övertygad först. Bland ungrarna och svenskarna fanns däremot inga 
skillnader mellan mäns och kvinnors svar. 

132.  Bilden kompliceras ytterligare av att svaren för Danmarks del visar en 
mycket kraftig förändring mellan åren 1981  och 1990.  Medan år 1 9 9 0  en
dast 35 procent av danskarna ansåg att man alltid bör följa överordnades 
instruktioner, hade hela 63 procent anslutit sig till denna uppfattning år 
1981 .  Någon  motsvarande förändring hade inte skett vare sig i Norge eller 
Sverige. Där var andelen praktiskt taget oförändrad mellan åren 1981  och 
1990.  (Zanders, 1993:147.) 



Tabell 6.20 
Syn på det berättigade i att följa överordnades instruktioner oavsett egna 
uppfattningar. Andel som valde respektive alternativ. Procent* 

Andel som valde respektive Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
alternativ (n=829) (n=772) (n=510) 

Bör följa instruktionerna 2 9  4 5  3 9  

Måste vara övertygad först 5 7  3 9  4 8  

Beror p å  12 13 11 

Vet e j /  e j  svar 2 3 2 

Summa 100 100 100 

* Frågeformuleringen löd »Människor har olika uppfattning när det gäller att 
följa instruktioner i arbetet. En del hävdar att man i princip bör följa över
ordnades instruktioner angående arbetet även om man inte håller med om in
struktionerna. Andra säger att man i princip bör följa sina överordnades in
struktioner i arbetet endast om man är övertygad om att instruktionerna är 
riktiga. Vilken av dessa två åsikter håller du med om?« 

Synen p å  f rågan o m  överordnades auktoritet  i arbetslivet k a n  emeller
tid också ges en annan  tolkning: den kan  ses som ett  m å t t  p å  indivi
dualistiska värderingar (Zanders, 1993:146). M e d  en sådan tolkning 
av svaren, skulle det  svenska svarsmönstret i stället kunna  uppfat tas  
som uttryck för  a t t  m a n  i Sverige i allmänhet tillmäter individualism 
ett  lägre värde ä n  vad m a n  exempelvis gör i Ungern. At t  många 
svenskar synes beredda a t t  i arbetslivet acceptera en passiv underord
ning gentemot överordnade, skulle nämligen kunna  bero p å  a t t  m a n  
inte ä r  beredd a t t  sätta sina egna, individuella, uppfattningar före  
andras .  En uppfattning o m  en sådan skillnad mellan ungrare och 
svenskar uttryckte en av de intervjuade, som motiverade sitt svar a t t  
m a n  måste vara övertygad innan m a n  följer instruktionerna med 
kommentaren a t t  »ungrare ä r  mer individualister, oavsett utbildning«. 
Det  svenska svarsmönstret skulle med denna tolkning vara förenligt 
med antagandet  o m  en egalitär svensk mentalitet. 

Även i fråga o m  synen på  sambandet  mellan arbetsprestation och lön 
tyder  EVS-materialet på  betydande skillnader mellan olika länder 
(Zanders,  1993:146-147). På frågan o m  m a n  ansåg det rättvist a t t  en 
person som arbetar effektivt får  en högre lön ä n  en mindre effektiv 



person,  även o m  arbetsuppgifterna är likartade (se tabell 6.21) var  de t  
t.ex. 86  procent i USA som år 1990 svarade instämmande,  medan  an
delen i Norge  bara var 54 procent.  Även i Sverige var  andelen relativt 
låg, 62. procent,  medan  den i Danmark  var  76  p rocen t . ' "  Det  fanns  
alltså klara skillnader mellan de nordiska länderna även i svaren p å  
denna fråga.  
Av tabell 6 .21 f ramgår  a t t  det  också i detta fall fanns betydande skill
nader mellan ungrarnas och svenskarnas uppfattningar.  M e d a n  86 
procent  av ungrarna ansåg det rättvist a t t  den som arbetade effektiva
re  också hade  högre lön, var det  bara  59 procent av svenskarna som 
delade denna uppfattning.  Sverigeungrarnas svarsfördelning skilde sig 
inte nämnvär t  f r ån  ungrarnas.'' '* Både ungrarna och sverigeungrarna 
f ramstår  alltså i betydligt lägre grad än  svenskarna som förespråkare 
fö r  ett  egalitärt synsätt. 

Tabell 6.21 
Syn på det berättigade i att skillnader i arbetsprestation påverkar lönen. 
Andel som valde respektive alternativ. Procent* 

Andel som valde Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
respektive alternativ (n=829) (n=772) (n=510) 

Rättvist 8 6  5 9  8 0  

Orättvist 10 3 4  16  
Vet e j / e j  svar 4 7 4 
Summa 100 100 100 

Frågeformuleringen löd »Jag skulle vilja redogöra för en händelse och få din 
åsikt om den. Det gäller två sekreterare i samma ålder och de gör praktiskt 
taget samma jobb. En av sekreterarna får veta att den andra tjänar 800 kro
nor mer i månaden. Hon klagar hos sin chef. Han säger, alldeles riktigt, att 
den andra sekreteraren är snabbare, effektivare och pålitligare i arbetet. 
Tycker du att det är rättvist eller orättvist att den ena sekreteraren har mer 
betalt än den andra?« 

133. Siffran 6 2  procent avser hela det svenska EVS-materialet. Att den andel, som 
i tabell 6.21 redovisas för Sverige, är något lägre beror på att den avser be
folkningen i åldrarna 30  år och uppåt. 

134. Bland svenskarna fanns klara skillnader mellan kvinnors och mäns svar: 6 6  
procent av männen, men endast 51 procent av kvinnorna ansåg det rättvist 
att den som arbetade effektivare fick högre lön. Även biand sverigeungrarna 
fanns en viss skillnad: 83 procent av männen och 73 procent av kvinnorna 
ansåg löneskillnaden vara rättvis. Bland ungrarna fanns däremot inga köns
skillnader i svarens fördelning. 



Skillnaden mellan svenskar och ungrare framstår dessutom i båda fal
len som ännu större om man tar hänsyn till skillnaderna mellan län
derna i fråga om genomsnittlig utbildningsnivå (se ovan, kapitel 3). I 
den ungerska befolkningen fanns nämligen en samvariation mellan 
svaren p å , d e  båda frågorna och utbildningsnivån: bland dem som 
hade längre utbildning var det en högre andel som ansåg att det var 
rättvist at t  den som arbetade effektivare fick högre lön och en lägre 
andel som ansåg att man  bör följa överordnades instruktioner även 
om man  inte anser dem r ik t iga / ' '  Eftersom den genomsnittliga ut
bildningsnivån bland ungrarna var avsevärt lägre än  bland svenskar
na,  innebär detta at t  skillnaderna mellan ungrares och svenskars 
svarsfördelningar skulle ha blivit ännu något större om man endast 
hade jämfört personer med likartad utbildning. Framför allt gäller 
detta i fråga om synen på sambandet mellan arbetsprestation och lön. 
Eftersom även sverigeungrarnas genomsnittliga utbildningsnivå var 
betydligt högre än  ungrarnas gäller motsvarande även för skillnaderna 
mellan dessa två grupper: om de jämförelser, som redovisats i tabel
lerna 6.20 och 6.21, i stället endast hade avsett personer med likartad 
utbildning, skulle alltså skillnaden mellan ungrarnas och sverigeung
rarnas svarsfördelningar ha framstått som större än  vad den nu gjor
de. 
Sverigeungrarnas syn på sambandet mellan arbetsprestation och lön 
skilde sig, som framgår av tabell 6.21, klart f rån svenskarnas. Även 
om man  vid jämförelserna av svarsfördelningarna tar  hänsyn till skill
naderna mellan sverigeungrarna och ungrarna i fråga om utbildnings
nivå, finns det därför knappast anledning att  antaga at t  sverigeung
rarnas uppfattningar i detta avseende i någon betydande utsträckning 
skulle ha påverkats av svenska värderingar. Däremot visar tabell 6.20 
a t t  sverigeungrarna mer liknade svenskarna än ungrarna i synen på 
det berättigade i att följa överordnades instruktioner oavsett egna 
uppfattningar; detta gäller i ännu högre grad om man  tar  hänsyn till 

135. Spearman rank correlation coefficient: 0 ,17  resp. -0 ,11 (signifikansnivå: 
0 ,001  resp. 0 ,01) .  Även bland sverigeungrarna och i viss män också bland 
svenskarna fanns en positiv samvariation mellan utbildningsnivå och upp
fattningen att den som arbetade effektivare borde få högre lön (rangkorrela-
tionskoefficient: 0 ,19  resp. 0,11;  signifikansnivå: 0 ,001  resp. 0,01).  



skillnaderna i utbildningsnivå. I detta avseende kan det därför  vara 
rimligt a t t  antaga at t  sverigeungrarna påverkats av svenska värdering
ar. 

Synen på arbetet - sammanfattning 

En rimlig tolkning av de resultat som här redovisats är at t  sverigeung
rarnas syn på  arbetet i vissa avseenden förändrats under påverkan av 
svenska synsätt.' '^ Detta gäller exempelvis synen på vad som är  viktigt 
i ett bra arbete. Det förefaller också troligt at t  vissa skillnader mellan 
ungrarna och sverigeungrarna i synen på olika motiv för  a t t  arbeta 
kan  ha sammanhängt med att  sverigeungrarnas synsätt påverkats av 
svenska värderingar. En sådan påverkan skulle kunna förklara a t t  
sverigeungrarna i lägre utsträckning än  ungrarna såg arbetet enbart  
som en affärsuppgörelse, medan de i högre utsträckning än  ungrarna 
menade a t t  de alltid gjorde sitt bästa oberoende av lönen. Även då det 
gäller synen på det berättigade i at t  alltid följa överordnades instruk
tioner, oavsett egen övertygelse, förefaller det rimligt a t t  draga slutsat
sen a t t  sverigeungrarna påverkats av svenska synsätt. 

136.  Inga nämnvärda samband mellan synen på arbetet och längden av den tid 
man varit bosatt i Sverige kunde konstateras. Detta kan dock sammanhänga 
med att alla de sverigeungrare som ingick i undersökningen varit bosatta i 
Sverige i minst 10  år. 





7.  Samhällssyn 
Begreppet »samhällssyn» är, som tidigare framhållits av Thorleif Pet
tersson, inte entydigt utan kan referera till ett antal olika aspekter av 
hur man uppfattar samhället (Pettersson, 1988:102). Vissa av de frå
geställningar, som berörts i föregående kapitel, t.ex. synen på arbetet, 
kan även sägas höra samman med samhällssynen. I detta kapitel skall 
emellertid dels frågan om s.k. »post-materialistiska« kontra »materia
listiska« värderingar belysas, dels skall vissa andra resultat, som gäller 
synen på hur samhället är eller borde vara, redovisas. Dessutom 
kommer jag att (för sverigeungrarnas och svenskarnas del) kortfattat 
redovisa vissa resultat rörande politiskt intresse och politisk inställ
ning samt synen på Sveriges relation till Europa. 

Den »tysta revolutionen» - e n  hypotes o m  värderingsförändringar 
Som framgick av kapitel i har man i internationell vetenskaplig de
batt under senare år diskuterat den amerikanske statsvetaren Ronald 
Ingleharts hypotes att det i västvärlden skulle pågå en långsam men 
genomgripande förändring i grundläggande värderingar, en föränd
ring som av Inglehart har betecknats som en »tyst revolution« (Ingle-
hart,  1977). Till grund för Ingleharts hypotes ligger, som tidigare 
nämnts, två antaganden, nämligen dels att grundläggande värderingar 
utvecklas tidigt i livet och därefter förblir tämligen stabila, dels at t  
bildandet av dessa grundläggande värderingar på ett avgörande sätt 
påverkas av uppväxtvillkoren: om man växer upp i politisk, ekono
misk och social trygghet blir värderingarna annorlunda än om upp
växttiden är otrygg i dessa avseenden.''^ 

Det materiella välståndet och frånvaron av krig i västvärlden under 
senare decennier har enligt bl.a. Inglehart lett till att »post-
materialistiska» värderingar alltmer kommit att ersätta »materialistis
ka» bland de åldersgrupper som vuxit upp efter kriget. Detta avspeg-

137.  För en utförlig diskussion av Ingleharts teorier och av innebörden i de av 
Inglehart använda begreppen »post-materialism® respektive »materialism», 
se Pettersson, 1988.  



las p å  en rad  områden,  t.ex. i synen p å  samhälle, politik, arbete och 
familjeliv. Medan  för  »materiaHster« sådant som ekonomiskt väl
stånd, bekämpande av inflation och ett starkt försvar framstår som 
mycket betydelsefullt, skulle »post-materialisterna« mera lägga ton
vikten vid t.ex. individens frihet och medbestämmande, personligt ut
vecklande arbetsförhållanden, en god miljö etc. Den pågående utveck
lingen i Västeuropa har  enligt Inglehart medfört  a t t  andelen »post
materialister» i befolkningen blivit allt större, allt eftersom nya gene
rationer kommit  till och gamla dött  bort.  Som en följd av denna ut
veckling skulle det alltså på samhällsnivå i Västeuropa ha skett ge
nomgripande förändringar i fråga om värderingar/livsåskådningar, 
samtidigt som  individers värderingar/åskådningar, när  de väl en gång 
(vid relativt tidig ålder) bildats, skulle vara tämligen stabila. 

Frågan o m  Ingleharts hypotes generellt sett kan  beläggas eller veder
läggas i empiriska studier har inte behandlats i föreliggande under
sökning.  Även om den hypotes vore korrekt,  som säger a t t  individens 
värderingar/livsåskådningar under »normala« betingelser tenderar a t t  
vara stabila sedan hon/han väl kommit  upp  i vuxen ålder, skulle det 
for tfarande vara en öppen fråga i vilken utsträckning detta även gäller 
i samband med internationell migration (se kapitel i ) .  

Eftersom frågan o m  post-materialistiska kontra materialistiska värde
ringar har  få t t  stor uppmärksamhet i den internationella vetenskapli
ga debatten, skulle det vara av stort intresse a t t  kunna belysa i vilken 
utsträckning de intervjuade sverigeungrarnas värderingar kan beskri
vas som mer  eller mindre post-materialistiska ä n  ungrarnas eller 
svenskarnas. Ett betydande problem i detta sammanhang måste dock 
noteras: de frågor som m a n  i EVS-undersökningarna konstruerat  fö r  
a t t  mäta  förekomsten av post-materialistiska/materialistiska värde
ringar ä r  så utformade a t t  möjligheterna till meningsfulla jämförelser 
mellan olika länder ofta  är  starkt begränsade. Detta gäller exempelvis 
frågor  o m  synen p å  vikten av att  ha  en stabil samhällsekonomi, a t t  
bekämpa prisökningar, a t t  värna o m  ett starkt försvar, at t  skydda ytt
randefriheten eller at t  bekämpa kriminalitet. Då intervjupersoner om
beds a t t  ange vilket/vilka av dessa mål  som bör prioriteras, spelar gi-

i 6 o  



vetvis den aktuella situationen i landet i fråga en stor roll för  vilka 
svar m a n  får .  

Det k a n  tilläggas a t t  ett motsvarande problem finns även då det gäller 
möjligheterna a t t  studera värderingsförändringar över tid inom ett 
visst land. O m  t.ex. andelen av befolkningen, som ansåg det viktigt 
a t t  bekämpa inflationen, hade sjunkit kraftigt i ett visst land f r å n  å r  
1980 till år  1990, skulle detta kunna bero  antingen p å  en förändring 
m o t  mer  post-materialistiska värderingar (se nedan) eller på  a t t  den 
faktiska inflationen i landet sjunkit kraftigt under 1980-talet. Vad  
som upplevs som angelägna samhällsmål beror med andra  ord bland 
annat  på  den faktiska situationen i ett visst land vid et t  visst tillfälle. 
Det kan  därför  vara svårt a t t  empiriskt särskilja värderingsföränd
ringar i egentlig mening från samhällsförändringar (se även Petters
son, 1992:40). 

Som tidigare påpekats,  har  detta metodiska problem vid jämförelser 
mellan olika länder funnits även vid vissa av de  jämförelser som gjorts 
i de föregående kapitlen, t.ex. då det gällde synen p å  arbetet.  Då  det  
gäller de  frågor som avsetts mäta  förekomsten av post-materialistiska 
värderingar, blir emellertid problemet betydligt mer  påtagligt. M e 
ningsfulla jämförelser kan  i den fortsatta framställningen därför  i all
mänhet  endast göras mellan sverigeungrarna och svenskarna. Detta 
innebär a t t  det blir omöjligt a t t  bedöma o m  eventuella likheter mellan 
svenskarnas och sverigeungrarnas svarsmönster beror p å  a t t  de senare 
förändra t  sina synsätt under den tid de varit bosatta i Sverige. En jäm
förelse mellan sverigeungrarnas och svenskarnas syn p å  dessa f rågor  
ha r  emellertid bedömts ha  ett betydande intresse i sig, oavsett i vilken 
utsträckning eventuella likheter beror p å  förändringar i sverigeung
rarnas värderingar. Sådana jämförelser kommer därför  a t t  redovisas i 
det  följande. Även o m  jämförelserna i texten huvudsakligen gäller 
svenskarna och sverigeungrarna, redovisas också svarsfördelningarna 
för  den ungerska befolkningen i tabellerna. Detta har  bedömts kunna 
ha  ett intresse i sig, även o m  jämförbarheten mellan de ungerska och 
svenska svaren ä r  starkt begränsad. 

För a t t  mäta  förekomsten av post-materialistiska respektive materia
listiska värderingar hade m a n  i EVS-undersökningen tre ohka f rågor ,  



där  den intervjuade för  varje delfråga fick ange vilket mål hon/han 
prioriterade. De tre frågorna hade följande lydelse: 

1) »Det talas en hel del nuförtiden om vilka mål Sverige borde ha för 
de kommande tio åren. På det här kortet har vi några av de mål som 
olika människor skulle sätta högt. Vi ber dig säga vilket du själv be
dömer som viktigast? a) Att upprätthälla en hög ekonomisk tillväxt; 
b) Att värna om ett starkt försvar; c) Att ge folk mer att säga till om 
på jobbet och i lokala frågor; d) Att försöka göra stad och land vack
rare; e) Vet ej«. 

2) »Jag kommer nu att läsa upp några andra mål för dig. Om du 
måste välja — vilket av de här målen skulle du säga är viktigast? a) 
Att upprätthälla ordningen i samhället; b) Ge folket mer att säga till 
om vid viktiga samhällsbeslut; c) Bekämpa prisökningar; d) Skydda 
yttrandefriheten; e) Vet ej«. 

3) »Här är ännu en lista över olika mål vi kan ha för landet. Vilket 
av dessa bedömer du som viktigast? a) Stabil ekonomi; b) Utveckling 
mot ett mindre opersonligt och mer mänskligt samhälle; c) Utveckling 
mot ett samhälle där idéer är viktigare än pengar; d) Kampen mot 
kriminalitet; e) Vet ej«. 

För var och en av de tre delfrågorna fanns dessutom en följdfråga o m  
vilket av målen man ansåg vara näst viktigast. 
Som måt t  på post-materialistiska värderingar användes de svarsalter
nativ som redovisas i tabell 7.1. Som mått  på  materialistiska värde
ringar användes övriga svarsalternativ; dessa anges i tabell y .z .  De 
båda typerna av samhälleliga värderingar skulle sammanfattande 
kunna beskrivas med orden »Frihet och inflytande« respektive »Ma
teriell trygghet» (Pettersson, 1988:72-73). 



Tabell 7.1 
Post-materialistiska värderingar bland ungrare, svenskar och sverigeungra
re. Andel som prioriterat respektive mål. Procent* 

Post-materialistiska mål: 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Att g e  folk mer att sä^a  till om på  
jobbet och i lokala frågor 2 0  2 9  19 

Att försöka göra stad och land 
vackrare 9 9 7 

G e  folket mer att säga till om vid 
viktiga samhällsbeslut 17  2 7  18 

Att man skyddar yttrandefriheten 4 2 0  14 

Att man får  ett mindre operson
ligt och mer mänskligt samhälle 7 3 0  21  

Att man får ett samhälle dä r  idé
er ä r  viktigare än pengar 3 9 8 

Procentuell andel av de intervjuade, som vid respektive delfråga angivit ett 
visst mål som viktigast. Endast de som angivit respektive mål i första hand 
ingår i beräkningarna. 

Tabell 7.2 
Materialistiska värderingar bland ungrare, svenskar och sverigeungrare. 
Andel som prioriterat respektive mål. Procent* 

Materialistiska mål: 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Att upprätthålla en hög ekonomisk 
tillväxt 6 2  51  6 7  

Att värna om ett starkt försvar 7 4 5 

Att upprätthålla ordningen i 
samhället 3 7  4 1  5 7  

Att bekämpa prisökningar 4 0  10 10 

Att ha  en stabil samhällsekonomi 6 6  4 1  5 6  

Att man bekämpar kriminalitet 2 2  17  13 

* Procentuell andel av de intervjuade, som vid respektive delfråga angivit ett 
visst mål som viktigast. Endast de som angivit respektive mål i första hand 
ingår t beräkningarna. 



Vid läsningen av tabellerna 7.1 och 7.2 bör frågornas utformning hål
las i minnet. Eftersom de intervjuade vid varje delfråga ombads a t t  
prioritera mellan de mål som nämndes i respektive fråga, kan jämfö
relser av hur många som valt de olika målen strängt taget endast gö
ras för  varje delfråga för sig. M a n  kan t.ex. säga at t  det (i alla tre 
grupperna) var fler som prioriterade en hög ekonomisk tillväxt än ett 
starkt försvar, eftersom de intervjuade hade möjlighet att direkt jäm
föra dessa två alternativ. Däremot hade de inte möjlighet at t  direkt 
jämföra t.ex. vikten av at t  upprätthålla ordningen i samhället och av 
at t  bekämpa kriminaliteten, eftersom dessa mål inte förekom i samma 
delfråga. Det kan därför inte uteslutas at t  resultaten i viss utsträck
ning skulle ha blivit annorlunda, om de olika svarsalternativen hade 
presenterats i andra kombinationer. För den sammantagna bilden av 
förekomsten av post-materialistiska respektive materialistiska värde
ringar torde detta dock knappast utgöra något större problem.''* 

De resultat som presenteras i tabellerna 7.1 och 7.2 ger vid handen a t t  
det som här  kallats »post-materialistiska värderingar» var vanligare 
bland svenskarna än bland ungrarna, medan motsatsen skulle gälla 
för  det som här betecknats som »materialistiska värderingar«. Som 
påpekats i det föregående bör man dock vara försiktig vid tolkningen 
av sådana resultat, eftersom svaren på frågor av denna typ rimligen 
påverkas av de faktiska förhållanden som råder i ett visst land vid en 
viss tidpunkt. Att t.ex. så många av ungrarna såg kampen mo t  pris
ökningar som ett av de viktigaste samhällsmålen kan sannolikt (åt
minstone delvis) ges en sådan förklaring. Inte minst mo t  den bak
grunden kan det dock synas överraskande a t t  svenskarna i betydligt 
större utsträckning än  ungrarna ansåg det viktigt at t  skydda yttrande
friheten. Med tanke på att yttrandefriheten i Ungern under det kom
munistiska styret varit starkt kringskuren, kunde man  kanske ha  vän
ta t  at t  den ungerska befolkningen i större utsträckning skulle ha beto
nat  vikten av at t  värna denna frihet. 

138.  För en utförligare diskussion av frågorna och problem vid tolkningen av 
dem, se Pettersson, 1988:71-73. 



Sverigeungrarnas svarsmönster liknade i vissa fall svenskarnas, i and
ra fall ungrarnas; i ytterligare andra fall låg sverigeungrarnas svar i ett 
mellanläge mellan de båda övriga gruppernas. Det kan noteras a t t  
sverigeungrarna lade särskilt stor vikt vid at t  upprätthålla ordningen i 
samhället: 57 procent av sverigeungrarna prioriterade detta, jämfört  
med 37 procent av ungrarna och 4 1  procent av svenskarna. 

Även o m  svenskarna i större utsträckning än  de två övriga grupperna 
gav uttryck för post-materialistiska synsätt, var skillnaderna mellan 
svenskarna och sverigeungrarna i allmänhet mindre än  skillnaderna 
mellan sverigeungrarna och ungrarna. Detta framgår av tabell 7.3,  
som redovisar resultaten av indexberäkningar över förekomsten av 
post-materialistiska svar. Dessa beräkningar har gjorts så a t t  de post
materialistiska svarsalternativen (se tabell 7.1) har tilldelats vikten 2, 
då de angivits i första hand (som viktigaste mål, se frågeformulering
arna ovan), och vikten i ,  då de angivits i andra hand (som näst vikti
gaste mål). Det sätt på  vilket beräkningarna gjorts innebär at t  index
värdet blir högre ju fler post-materialistiska svarsalternativ som inter
vjupersonen valt. För en person som i samtliga fall valt ett post-
materialistiskt svarsalternativ blir indexvärdet 9 ;  för  en person som 
inte i något fall valt ett sådant alternativ blir indexvärdet o . ' "  

Det mönster som framträdde i tabell 7.1 bekräftas av tabell 7.3: 
svenskarna framstår som mest, och ungrarna som minst, post
materialistiska. Sverigeungrarnas indexmedelvärde är  lägre än  svens
karnas, men högre än  ungrarnas; det ligger dock närmare svenskar-
nas.'"*" Det  kan noteras at t  det bland svenskarna var 4 procent som 
valde ett post-materialistiskt svarsalternativ på  samtliga frågor. Bland 
ungrarna var det i stället 9 procent som inte valde ett sådant svarsal
ternativ vid någon av frågorna. 

139.  Det  kan naturligtvis diskuteras hur ett index av detta slag bäst skall konstru
eras, och resultaten kan i viss mån påverkas av vilken beräkningsmetod man 
väljer. Ett alternativ kunde t.ex. ha varit att inte tillämpa olika viktning be
roende på o m  ett visst mål angivits som det viktigaste eller det näst viktigas
te; ett annat alternativ kunde ha varit att välja vikterna annorlunda än s o m  
här har gjorts. 

140.  Skillnaderna mellan de tre grupperna är statistiskt säkerställda. 



Tabell 7.3 
Postmaterialistiska värderingar bland ungrare, svenskar och sverigeungra
re. Frekvensfördelning av indexvärden (procent) samt indexmedetvärden 
och standardavvikelser 

Indexvärde 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

0 9,1 3,6 1,8 

1 24 ,8  8,0 14,3 

2 23 ,4  16,8 20 ,8  

3 20 ,6  16,7 17,5 

4 11,4 15,7 17,8 

5 6,2 14,4 10,2 

6 2 , 9  10,6 9 ,0  

7 1,1 5 ,4  4 ,5  

8 0 ,2  4 , 7  2 , 7  

9 0,1 4 ,0  1,4 

Indexmedelvärde 2 , 3 8  4 ,02  3,51 

Standardavvikelse 1,61 2 ,23 2 ,00  

Thorleif Pettersson ha r  påpekat  a t t  det  finns ett  samband mellan å ena 
sidan post-materialistiska värderingar och å andra  sidan ålder och ut
bildning: post-materialistiska värderingar ä r  vanligare bland yngre 
och bland personer med högre utbildning (Pettersson, 1988:68)." ' '  At t  
det  finns ett  samband mellan ålder och post-materiaHstiska synsätt 
bekräftas  också i denna undersökning. I alla t re  grupperna var  de t  fler 
av de  yngre ä n  av de äldre som gav uttryck för  sådana värderingar."' ' '  
Bland svenskarna och sverigeungrarna fanns också ett  samband mel
lan utbildning och post-materiahstiska synsätt; i den ungerska befolk
ningen fanns  däremot  inte något  nämnvärt  samband mellan utbild
ning och förekomsten av post-materialism."" Däremot  fanns  inte i 
någon av grupperna någon skillnad mellan kvinnor och m ä n  i f råga 

141. Se Pettersson, 1988:68-70, för en diskussion av orsakerna till detta. 
142. Rangkorrelationskoefficienten mellan indexet för post-materialism och ålder 

var för ungrarna -0,19, för svenskarna -0,17 och för sverigeungrarna -0,11,  
signifikansnivå: 0 ,001,  0 ,001 resp. 0,01.  

143.  Rangkorrelationskoefficienten mellan indexet för post-materialism och ålder 
vid avslutad utbildning var 0 ,07 för ungrarna, 0 ,21 för svenskarna och 0 ,13  
för sverigeungrarna (signifikansnivå: 0 ,05,  0 ,001 resp. 0,01). 



o m  andelen post-materialistiska svar; inte heller fanns något  nämn
värt  samband mellan post-materialism och tätortsgrad.' ' ' ' '  

Vilken samhällsutveckling ser man som önskvärd? 
I tabell 7.4 redovisas svaren p å  en fråga o m  vilken framtida utveck
ling av samhället och av människors livsstil m a n  såg som önskvärd.  

Tabell 7.4 
Andelen ungrare, svenskar och sverigeungrare som ansåg att nedan angiv
na samhällsförändringar skulle vara bra. Procent" 

Ansåg att det vore vore bro 
om: 

Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Pengar och tillhörigheter fick 
mindre betydelse 4 3  66 6 5  

Den betydelse arbetet har i 
våra liv minskade 2 4  2 4  3 3  

Man betonade den teknolo
giska utvecklingen mer 7 5  3 6  5 4  

Man betonade individens 
utveckling mer 71  8 9  8 9  

Vi fick större respekt för aok-
toriteter 6 3  2 1  4 5  

Det blev mer betoning av  fa
miljelivet 9 4  8 5  9 0  

Vi fick en enkel och naturlig 
livsstil 8 4  91  81 

* Frågeformuleringen löd »Här är en lista på olika förändringar i vår livsstil, 
som kan tänkas äga rum i den närmaste framtiden. Om dessa skulle inträf
fa, tycker du att det skulle vara bra, dåligt eller skulle du inte bry dig om 
det?« 

Även hä r  gäller givetvis at t  m a n  måste taga hänsyn till a t t  det ungers
ka  samhället i många viktiga avseenden skiljer sig f r ån  det svenska 
och a t t  möjligheterna till meningsfulla jämförelser mellan ungrarna  
och de två övriga grupperna därför  ä r  starkt  begränsade. 

144. Endast bland svenskarna fanns det ett (mycket svagt) samband med tätorts
grad (rangkorrelationskoefficient: 0 ,09,  signifikansnivå: 0,01). 



I vissa fall var sverigeungrarnas svar mycket lika svenskarnas, f ramför  
allt i synen på  det önskvärda i at t  individens utveckling betonas mer 
och a t t  materiella tillgångar får mindre betydelse, uppfattningar som 
kan ses som uttryck för  post-materialistiska värderingar. I de fall då 
det däremot fanns stora skillnader mellan svenskarnas och sverige
ungrarnas svar, låg andelen bland sverigeungrarna, som fann en viss 
utveckling önskvärd, högre än  bland svenskarna men lägre än  bland 
ungrarna. Detta gällde synen på det önskvärda i at t  få en ökad beto
ning av den teknologiska utvecklingen och en ökad respekt för  aukto-
riteter.'' ' ' Det kan noteras at t  en mycket stor majoritet i alla tre grup
perna ansåg det önskvärt att familjelivet skulle betonas mer. 

Frihet eller jämlikhet? 

I det föregående har visats att ungrare och svenskar (inte oväntat) i 
många fall hade mycket olika syn på  frågor som gällde hur det goda 
samhället bör vara beskaffat. Även i synen på den relativa betydelsen 
av frihet och jämlikhet kan stora skillnader mellan ungrarnas och 
svenskarnas uppfattningar iakttagas (tabell 7.5). Medan 64 procent 
av svenskarna svarade att  de skulle välja frihet framför jämlikhet, o m  
de tvingades at t  prioritera ett av dessa mål, var det endast 4 4  procent 
av ungrarna som gjorde denna prioritering. Bland sverigeungrarna var 
andelen, som prioriterade friheten framför jämlikheten, ännu högre 
än  bland svenskarna: tre fjärdelar av dem ansåg friheten vara vikti
gast."*^ I detta fall finns det givetvis en mer trolig förklaring till det 
sverigeungerska svarsmönstret än  at t  sverigeungrarna skulle ha på
verkats av svenska värderingar; bland dem som flydde undan den 
kommunistiska diktaturen i Ungern var sannolikt människor som sat
te högt värde på  friheten starkt överrepresenterade. Detta framstår 

145.  Skillnaderna mellan kvinnors och mäns uppfattningar var i allmänhet obe
tydliga, utom då det gällde synen på den teknologiska utvecklingen: i alla tre 
grupperna var det fler av männen än av kvinnorna s o m  ansåg att det vore 
bra o m  man betonade den teknologiska utvecklingen mer. Eftersom kvin
norna var underrepresenterade i den sverigeungerska gruppen (41 procent), 
borde andelen som ansåg en sådan utveckling önskvärd ha blivit något läg
re bland sverigeungrarna, o m  könsfördelningen hade varit jämnare. 

146.  Skillnaderna mellan kvinnor och män, mellan äldre och yngre och mellan 
personer med olika utbildningsnivå var i alla tre grupperna obetydliga. 



som den mest  sannolika förklaringen till a t t  andelen som värderade 
personlig frihet högt  var så mycket högre bland sverigeungrarna ä n  
bland ungrarna (och även högre än  bland svenskarna). Et t  visst sam
band  fanns  också mellan utbildningsnivån och svaren p å  denna fråga:  
bland svenskar och sverigeungrare var personer med längre utbildning 
i något  högre grad benägna a t t  välja frihet f ramför  jämlikhet/'*^ 

Tabell 7.5 
Synen på frihet och jämlikhet bland ungrare, svenskar och 
sverigeungrare. Procent* 

Ansåg att det vik Ungrare Svenskar Sverigeungrare 
tigaste är; (n=829) (n=772) (n=510) 

Frihet 4 4  6 4  7 3  

Jämlikhet 3 3  2 7  2 0  

Ingetdero 10 5 3 

Vet e j / e j  svar 14  4 3 

Summa 100 100 100 

Frågeformuleringen var » Vilket av dessa påståenden kom
mer närmast din egen åsikt? A säger: Jag menar att både fri
het och jämlikhet är viktigt. Men om jag skulle tvingas att 
bestämma mig för det ena eller andra skulle jag bedöma 
personlig frihet som mer viktig, dvs. att alla kan leva i frihet 
och utvecklas utan hinder. B säger: Visst är både frihet och 
jämlikhet viktigt. Men om jag skulle tvingas bestämma mig 
för det ena eller andra skulle jag bedöma jämlikhet som mer 
viktigt, dvs. att ingen har det sämre ställt än någon annan 
och att inte sociala klasskillnader är sä starka.« 

Individens ansvar och samhällets 

M a n  k a n  vänta a t t  det  bör  finnas ett visst samband mellan synen på  
frihet  kont ra  jämhkhet  och synen på  individens eget ansvar, individu
ell f ramgång,  privat företagande och konkurrens kontra  ekonomisk 

147. Rangkorrelationskoefficienten var för svenskarna 0,17 och för sverigeung
rarna 0 ,14 ,  signifikansnivå 0,001 resp. 0,01.  



jämlikhet och samhällets ansvar för  medborgarna.  Synen på  dessa 
f rågor  avspeglas i de resultat som redovisas i tabell 7.6. 

Det  bör  påpekas  a t t  delfrågorna ä r  av något  olika karaktär .  M e d a n  
m a n  i vissa fall f rågar  o m  vilka förhållanden som  bör råda i samhäl
let, f rågar  m a n  i andra  fall snarare o m  vilka förhållanden som  faktiskt 
råder.  Till den förra  kategorin hör  t.ex. frågorna o m  synen p å  in
komstut jämning och offentligt ägande, till den senare kategorin hör  
f rågan o m  synen på  sambandet  mellan hå r t  arbete och f ramgång.  
M e d a n  svaren p å  den förstnämnda typen av frågor  k a n  väntas av
spegla de  intervjuades syn på  vilken utveckling som ä r  önskvärd,  kan  
svaren på  den sistnämnda typen väntas avspegla deras syn p å  hu r  
världen faktiskt ä r  beskaffad, snarare ä n  synen p å  hur  det borde vara .  

Tabell 7.6 
Synen på individens och samhällets ekonomiska och sociala ansvar bland 
ungrare, svenskar och sverigeungrare. Indexmedelvärden* 

Ställningstaganden till påståen-
den om att: Ungrare Svenskar Sverigeungrare 

Folks inkomster bör bli mer lika 5 ,27  4 ,55  3 ,36  

Offentligt ägande  i näringsliv 
och industri bör öka 4 ,19  4 ,28  3 ,75  
Det allmänna bör ta ansvar för 
att alla hor vad d e  behöver 6 ,20  3 ,14  3 ,23  
Arbetslösa bör e j  tvingas att ta 
ett jobb d e  inte vill ha 5 ,16  3 ,64  3,91 
Konkurrens ä r  skadlig och tor 
fram det sämsta hos människor 3,48 3 ,19 2,81 
Hårt arbete ger inte nödvändigt
vis framgång 4 ,46  4,81 4 ,50  
Människor kan bara  bli rika på  
andras bekostnad 4 ,15  4 ,93 5 ,33  

P.g.a. att antalet personer som svarat varierade avsevärt mellan oli
ka delfrågor, är antalet svar, som respektive indexmedelvärde base
ras på, olika för de olika delfrågorna. Frågan hade följande lydelse 
»Nu vill jag att du berättar om din syn på några olika saker. På det 
här kortet har vi olika skalor om olika förhållanden. Jag kommer 
att läsa upp det som står på var sida om skalan och ber dig tala om 
din uppfattning genom att välja ett tal på skalan.« 



a. Folks inkomster bör bli mer lika. - Individuella insatser bör be
lönas bättre. 

b. Privat ägande i näringsliv och industri bör öka.  - Offentligt 
ägande i näringsliv och industri bör öka. 

c. Människor bör ta större ansvar för  sig själva. - Det allmänna 
bör ta större ansvar för at t  alla har det de behöver. 

d .  Arbetslösa bör vara tvungna att ta de jobb de erbjuds. Annars 
bör de gå miste om arbetslöshetsersättningen. - Arbetslösa bör  
ha rätt  at t  neka att  ta ett jobb de inte vill ha. 

e. Konkurrens är bra. Den stimulerar folk att arbeta hårt  och ut
veckla nya idéer. - Konkurrens är skadlig. Den tar f ram det 
sämsta hos människor. 

f. På lång sikt ger hårt  arbete oftast framgång i livet. - Hå r t  arbete 
ger inte nödvändigtvis framgång. Framgång är mer en fråga o m  
tillfälligheter och förbindelser. 

g. Människor kan bara bU rika på andras bekostnad. - Rikedom 
kan  öka så at t  det finns nog för alla. 

För a t t  göra det lättare at t  jämföra resultaten för de olika delfrågorna 
har  i tabell 7.6 skalorna för delfrågorna a och g vänts, så att för samt
liga delfrågor de alternativ, som står för individens ansvar, individuell 
framgång, privat företagande och konkurrens tilldelas värdet i och de 
alternativ som betonar jämlikhet, samhällets ansvar och den offentliga 
sektorn tilldelas värdet 10. Skalornas utformning är sådan att  ett högt 
indexmedelvärde innebär att de intervjuade i stor utsträckning in
stämt i det påstående som anges i tabellen. Låga indexvärden uttryck
er alltså anslutning till synsätt som betonar individens ansvar och ut
veckling, medan höga indexvärden uttrycker anslutning till synsätt 
som betonar jämhkhet och samhällets ansvar för medborgarna. 

Även i detta fall gäller att det till följd av skillnaderna mellan det un
gerska och det svenska samhället knappast är möjligt att göra me
ningsfulla jämförelser mellan ungrarna och de två övriga grupperna. 



En jämförelse mellan sverigeungrarna och svenskarna visar emellertid 
a t t  sverigeungrarna i större utsträckning ansåg a t t  individuella insat
ser bör  belönas bättre, at t  privat ägande i näringsliv och industri bör  
öka och a t t  konkurrens är  bra/"** Sverigeungrarna skilde sig i sin syn 
p å  dessa frågor inte bara f rån  svenskarna utan även f rån  ungrarna.""  

Politiskt intresse och politiska sympatier 

I EVS-intervjuerna ställdes frågor även o m  politiskt intresse och poli
tiska sympatier. Bland både ungrarna,  svenskarna och sverigeungrar
n a  var det  en betydande grupp,  cirka hälften av de intervjuade, som 
hade litet eller inget intresse för  politik (tabell 7.7). Andelen som var 
mycket intresserade av politik var högst bland sverigeungrarna, 19 
procent.  Den högre andelen i den sverigeungerska gruppen k a n  delvis 
förklaras av a t t  männen där  var överrepresenterade: det var nämligen 
fler bland männen ä n  bland kvinnorna, som sade sig vara mycket in
tresserade av politik. ' '" Det  fanns dessutom (i alla tre grupperna) ett 
samband mellan politiskt intresse och utbildning: personer med längre 
utbildning sade sig i större utsträckning vara intresserade av politik."' '  

148.  I övriga fall var skillnaderna mellan de två grupperna inte statistiskt säker
ställda. 

149.  I alla tre grupperna var personer med längre utbildning mer benägna att 
anse att individuella insatser bör belönas bättre. Bland sverigeungrarna och 
ungrarna fanns även en samvariation mellan längre utbildning och uppfatt
ningen att privat ägande bör öka. I den ungerska befolkningen var dessutom 
åsikterna att konkurrens är bra och att människor bör taga större ansvar för 
sig själva vanligare bland personer med längre utbildning. 

150.  Detta gällde i alla tre grupperna. 
151.  Rangkorrelationskoefficienten mellan politiskt intresse och ålder vid avslu

tad utbildning var 0 , 3 2  för ungrarna, 0,23 för svenskarna och 0 ,16  för sve
rigeungrarna; signifikansnivå i samtliga fall: 0 ,001.  



Tabell 7.7 
Intresse för politik bland ungrare, svenskar och sverigeungrare. Procent 

Politiskt intresse: 
Ungrare 
(n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Mycket intresserad 13 11 19 

Ganska intresserad 3 9  3 9  3 5  

Ej särskilt intresserad 2 5  4 2  31  

Ej intresserad överhuvudtaget 2 3  8 15 

Summa 100 100 100  

EVS-undersökningen innehöll också en fråga dä r  den intervjuade o m 
bads  a t t  ange sina politiska sympatier p å  en lo-gradig skala, dä r  siff
r a n  I angav positionen längst till vänster och siffran l o  positionen 
längst till höger. Eftersom begreppen »vänster« och »höger« sannolikt 
k a n  uppfat tas  mycket olika i länder med  olika samhällsstruktur,  ä r  
det  givetvis inte möjligt a t t  göra meningsfulla jämförelser mellan re
sultaten för  Ungern och Sverige.'''' Däremot  visar tabellen a t t  de t  
fanns  en klar skillnad mellan sverigeungrarna och svenskarna: de  för
r a  var  i större utsträckning benägna at t  välja punkter  p å  skalans övre 
del, dvs. de gav i högre grad ä n  svenskarna uttryck fö r  sympatier å t  
höger o m  mit tpunkten på  den politiska skalan. Även o m  skillnaden ä r  
statistiskt säkerställd, k a n  m a n  dock knappast  säga a t t  det  ä r  f rågan 
o m  något  mycket stor skillnad. Modalvärdet  (dvs. de t  vanligaste vär
det) var  i båda grupperna 5; det  aritmetiska medelvärdet var 5,6 fö r  
svenskarna och 6,7 fö r  sverigeungrarna. 

Et t  visst samband mellan utbildning och politisk inställning fanns  i 
båda  grupperna,  men  sambandet  var  ganska svag t . ' "  I den sverigeun-

152. D e  resultat för Ungern, som redovisas i tabell 7 .8 ,  är (liksom motsvarande 
uppgifter i flera av de övriga tabellerna i detta kapitel) medtagna som in
formation för läsare intresserade av ungerska förhållanden. 

153. Rangkorrelationskoefficienten mellan politisk inställning och ålder vid av
slutad utbildning var för sverigeungrarna 0,13 och för svenskarna 0,12,; sig-
nifikansnivå: 0 ,01.  



gerska gruppen fanns dessutom ett  svagt samband mellan k ö n  och po
litisk inställning: männen  var  i något  högre grad benägna a t t  välja 
punkter  till höger p å  skalan.'^'* 

Tabell 7.8 
Politisk inställning bland ungrare, svenskar och sverigeungrare. Placering 
på skala där i anger positionen längst till vänster och lo positionen längst 
till höger. Procent som valt respektive skalsteg samt skalmedelvärden och 
standardavvikelser* 

Politisk inställning: 
Ungrare 
|n=829) 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Vänster 
1 2 1 0 

2 1 4 1 

3 5 12 3 

4 4 9 4 

5 3 5  21  19  

6 10 12 15 

7 6 n 15 

8 3 12 17  

9 1 5 6 

1 0  
Höger 

2 4 11 

Vet e j / e j  svar 3 0  9 8 

Medelvärde p å  skalan 5 , 3 4  5 ,62  6,71 

Standardavvikelse 1,64 2 ,12  1,96 

* I beräkningarna av medelvärden och standardavvikelser ingår ej 
de personer som valt alternativet Yet ej eller som ej besvarat frågan. 

Grundinställning till det svenska samhället 

Även o m  sverigeungrarna alltså i högre grad ä n  svenskarna gav ut
tryck f ö r  sympatier till höger o m  mittpunkten på  den politiska skalan, 

154. Rangkorrelationskoefficient: 0 ,11,  signifikansnivå: 0,01.  



fanns  det  knappast  någon stor skillnad i politisk inställning mellan 
svenskar och sverigeungrare. Detta avspeglas också i de  resultat som 
redovisas i tabell 7 .9,  som k a n  sägas ge en sammanfat tande bild av 
den politiska grundinställningen till det svenska samhället. 

Tabell 7.9 
Politisk grundinställning till det svenska samhället bland svenskar 
och sverigeungrare. Procent* 

Grundinställning till det svenska 
samhället; 

Svenskar 
(n=772) 

Sverigeungrare 
(n=510) 

Samhället måste radikalt ändras 
genom revolutionära handlingar 5 3 
Samhället måste gradvis förbättras 
genom reformer 7 6  8 2  
Vårt nuvarande samhälle måste 
försvaras mot omstörtande krafter 8 12 
Vet e j / e j  svar 11 3 
Summa 100 100 

* Frågan hade följande lydelse »Pä det här kortet finns tre olika 
rundinställningar mot det samhälle vi lever i. Vilket beskriver 
äst din e^en åsikt? Hela det sätt på vilket vårt samhälle är orga

niserat måste radikalt ändras genom revolutionära handlingar. 
Vårt samhälle måste gradvis förbättras genom reformer. Vårt 
nuvarande samhälle måste tappert försvaras mot alla 
omstörtande krafter«. 

Av tabell 7.9 f ramgår  a t t  det  inte fanns någon nämnvärd skillnad mel
lan svenskar och sverigeungrare i grundinställningen till det svenska 
samhället ."" Endast  en liten minoritet (8 respektive 12 procent) in
s tämde i formuleringen a t t  det  nuvarande samhället måste försvaras 
m o t  omstör tande krafter  och ännu  färre ansåg a t t  samhället radikalt  
måste  ändras  genom revolutionära handlingar. En  stor majori te t  i 
båda  grupperna (76 respektive 82  procent) anslöt sig i stället till upp
fattningen a t t  det  svenska samhället gradvis måste förbät t ras  genom 
reformer.  Sammanfattningsvis kan  därför  sägas a t t  svenskarna och 

155. I den ungerska befolkningen svarade 5 procent att samhället måste föränd
ras genom revolutionära handlingar, 67 procent att det gradvis måste för
bättras och 16 procent att det nuvarande samhället måste försvaras mot  
omstörtande krafter. 12 procent visste inte eller ville inte svara. 



sverigeungrarna i allt väsentligt gav uttryck för en likartad grundsyn 
på  det svenska samhället. 

Samhällssyn — sammanfattning 

Svenskarnä gav i större utsträckning än ungrare och sverigeungrare 
uttryck för  post-materialistiska synsätt; skillnaderna mellan svenskar
na och sverigeungrarna var dock i allmänhet mindre än  skillnaderna 
mellan sverigeungrarna och ungrarna. 

Även o m  sverigeungrarna i högre grad än  svenskarna gav uttryck för  
sympatier till höger om mittpunkten på  den politiska skalan, fanns 
det knappast någon stor skillnad i politisk inställning mellan svenskar 
och sverigeungrare. Någon nämnvärd skillnad mellan svenskarna och 
sverigeungrarna i grundinställningen till samhället fanns inte: i allt 
väsentligt gav svenskar och sverigeungrare uttryck för en likartad 
grundsyn på  det svenska samhället. 



8 .  Sammanfattning och diskussion 

Teoretiska utgångspunkter 
I internationell samhällsvetenskaplig forskning har man  under de se
naste decennierna diskuterat teorier, som skulle innebära at t  grund
läggande värderingar utvecklas tidigt i livet och därefter förblir rela
tivt stabila under återstoden av individens liv. Det har  också hävdats 
a t t  dessa grundläggande värderingar på  ett avgörande sätt påverkas 
av uppväxtvillkoren: o m  en person växer upp i politisk, ekonomisk 
och social trygghet skulle värderingarna bli annorlunda ä n  om upp
växttiden är  otrygg i dessa avseenden (Inglehart, 1977, 1990). 

O m  dessa hypoteser vore riktiga skulle det få viktiga implikationer för  
invandringsländerna. Eftersom det finns skillnader mellan olika län
der i fråga om värderingsstrukturer, skulle man  i så fall få räkna med 
att  invandringsländerna skulle bli allt mindre enhetliga i fråga o m  
grundläggande värderingar och att  djupgående skillnader mellan olika 
befolkningsgrupper i dessa länder kunde komma att  finnas i fråga o m  
värderingar och världsbild, t.ex. i fråga om moraluppfattningar, fa
miljesyn och samhällssyn. 

Även om den hypotes vore korrekt, som hävdar at t  individens värde
ringar/livsåskådningar under »normala« betingelser tenderar a t t  vara 
stabila sedan hon/han väl kommit upp i vuxen ålder, skulle det emel
lertid fortfarande vara en öppen fråga i vilken utsträckning detta även 
gäller i samband med internationell migration. O m  det ä r  så a t t  vär
deringar eller livsåskådningar i allmänhet är ganska resistenta m o t  
förändringar, beror detta sannohkt på  at t  de stöds av en s.k. »plausi-
bilitetsstruktur«, som utgör en förutsättning för  stabilitet i åskådning
en. Ett  byte av livsåskådningsmiljö, t.ex. i samband med internationell 
migration, kan emellertid väntas påverka plausibilitetsstrukturen. Det 
ä r  då rimligt at t  räkna med att  mer omfattande förändringar i grund
läggande värderingar/livsåskådningar skulle vara möjliga i samband 
med internationell migration, oavsett hur vanliga eller ovanliga såda
na förändringar under normala betingelser är .  



Sammanfattning a v  resultaten 
I denna studie har intervjuer med drygt 500 sverigeungrare, bosatta i 
Sverige sedan minst tio år ,  analyserats och jämförts med intervjumate
rial f rån  de internationella värderingsundersökningarna i Ungern och 
Sverige. Syftet var at t  belysa frågan om livsåskådningars/värderingars 
stabilitet eller förändring i samband med internationell migration. 

De resultat som framkommit i undersökningen visar dels a t t  sverige
ungrarna i åtskilliga avseenden skilde sig från den ungerska befolk
ningen, dels a t t  de i åtskilliga avseenden liknade de infödda svenskar
na.  I det följande sammanfattas de viktigaste resultaten. 

Tidigare undersökningar av värderingar/livsåskådningar har  visat a t t  
svenskarna i vissa avseenden skiljer sig f rån  européer i allmänhet. Det
ta  gäller bl.a. i fråga o m  religionens ställning. Även om också det öv
riga Europa under senare år präglats av sekularisering, framstår Sve
rige fortfarande som ett av de mest sekulariserade länderna i västvärl
den. Även i jämförelse med Ungern framstår Sverige i 1990/91 års eu
ropeiska värderingsundersökning som betydligt mer sekulariserat. 

Analysen av olika aspekter av religionens roll i livet, t.ex. reUgiös t ro  
och praxis och kyrkomedlemskap, visade at t  sverigeungrarna i åtskil
liga avseenden befann sig i ett »mellanläge» mellan å ena sidan den 
ungerska befolkningen och å andra sidan den svenska befolkningen. 
De framstod som mer sekulariserade än  ungrarna, samtidigt som de 
framstod som mindre sekulariserade än  svenskarna. En rimlig tolk
ning av resultaten är  a t t  sverigeungrarnas religiösa engagemang och 
religiösa aktivitet i allmänhet hade minskat sedan de lämnade Ungern, 
en förändring som åtminstone delvis kan antagas ha berott p å  a t t  de 
numera lever i ett samhälle där den traditionella kyrkoorienterade re
ligionen intar en mycket undanskymd plats. 

Ett annat  område där svenskarna skiljer sig f rån  européer i allmänhet 
är moralsynen: »genomsnittssvensken« har en strängare syn p å  vad 
som skulle kunna kallas »samhällsmoral« eller »ekonomisk moral« 
än  vad »genomsnittseuropéen« har.  En sådan skillnad framträdde 
också vid jämförelserna mellan den svenska och den ungerska befolk
ningen, där  svenskarnas svar i allmänhet uttryckte en betydligt mer 



restriktiv hållning än  ungrarnas. Sverigeungrarna var i synen på  dessa 
frågor klart strängare än  vad ungrarna i allmänhet var och liknade i 
sina svar den svenska befolkningen. Detta mönster kvarstod även ef
ter kontroller för  skillnader i åldersfördelning, utbildningsnivå och 
befolkningens fördelning på  storstadsbor och övriga. En rimlig tolk
ning av detta är a t t  sverigeungrarna, under påverkan av svenska vär
deringar, kommit at t  inta en strängare hållning i synen på  frågor, som 
sammanhänger med ekonomisk moral och samhällsmoral, än  vad de 
tidigare gjort. 

Då det gäller synen på  hem och familj tydde resultaten på  at t  sverige
ungrarnas syn på  arbetets betydelse för kvinnors självständighet och 
på  makarnas gemensamma ansvar för familjens försörjning har  för
ändrats,  sannolikt under påverkan av svenska synsätt. Frågor o m  sy
nen p å  barnuppfostran visade dels at t  det fanns betydande skillnader 
mellan ungrares och svenskars syn på  vilka egenskaper som det ä r  
viktigt a t t  uppmuntra hos barn, dels at t  sverigeungrarnas uppfatt
ningar i dessa frågor i mycket hög grad liknade svenskarnas. Egen
skaper som svenskarna värdesatte högt, värdesattes högt också av 
sverigeungrarna; egenskaper som svenskarna värderade lågt, värdera
des lågt även av sverigeungrarna. I vissa fall kan skillnaderna mellan 
ungrare och sverigeungrare i synen på  dessa frågor sammanhänga 
med skillnader i utbildningsnivå. Då  det gäller skillnaderna i synen på  
oberoende och självständighet kan detta dock inte vara förklaringen. 
Att sverigeungrarna i betydligt lägre grad än  ungrarna ansåg det vik
tigt a t t  barn får  lära sig oberoende och självständighet beror därför  
sannolikt på  a t t  sverigeungrarnas värderingar har förändrats under 
påverkan av svenska värderingar. Möjligen sammanhänger detta med 
en mer allmän förändring i värderingen av individuell framgång i 
riktning mo t  synsätt som mer liknar de svenska. 

Resultaten tydde också på at t  sverigeungrarnas syn på arbetet i vissa 
avseenden förändrats under påverkan av svenska synsätt. Detta gäller 
exempelvis synen på  vad som är viktigt i ett bra arbete. Det förefaller 
också troligt at t  vissa skillnader mellan ungrarna och sverigeungrarna 
i synen på  olika motiv för at t  arbeta kan ha sammanhängt med a t t  
sverigeungrarnas synsätt påverkats av svenska värderingar. En sådan 



påverkan skulle kunna förklara at t  sverigeungrarna i lägre utsträck
ning ä n  ungrarna såg arbetet enbart som en affärsuppgörelse, medan 
de i högre utsträckning än ungrarna menade att  de alltid gjorde sitt 
bästa oberoende av lönen. Även då det gäller synen på det berättigade 
i at t  alltid-följa överordnades instruktioner, oavsett egen övertygelse, 
tyder resultaten på att sverigeungrarna har  influerats av svenska syn
sätt. 

Då  det gäller samhällssynen gav svenskarna i större utsträckning än  
ungrare och sverigeungrare uttryck för  post-materialistiska synsätt, 
men skillnaderna mellan svenskarna och sverigeungrarna var i all
mänhet mindre än  skillnaderna mellan sverigeungrarna och ungrarna. 

Även o m  sverigeungrarna i högre grad än  svenskarna gav uttryck för  
sympatier till höger om mittpunkten på  den politiska skalan, fanns 
det knappast någon stor skillnad i poHtisk inställning mellan svenskar 
och sverigeungrare. Inte heller i fråga om grundinställningen till det 
svenska samhället fanns någon betydande skillnad. I båda grupperna 
var det endast en liten minoritet, som menade att  det nuvarande sam
hället behöver försvaras mot  omstörtande krafter och ännu färre som 
ansåg a t t  samhället radikalt måste ändras genom revolutionära hand
lingar. En stor majoritet i båda grupperna anslöt sig i stället till 
uppfattningen att  det svenska samhället gradvis måste förbättras 
genom reformer. I allt väsentligt gav svenskar och sverigeungrare ut
tryck för  en likartad grundsyn på det svenska samhället. 

Undersökningen har  alltså visat at t  sverigeungrarna i åtskilliga avse
enden skiljer sig från den ungerska befolkningen, samtidigt som de i 
betydande utsträckning liknar de infödda svenskarna. I många fall 
tycks sverigeungrarnas uppfattningar och värderingar befinna sig i ett 
»mellanläge» mellan den ungerska och den svenska befolkningens. 

Hur skall resultaten tolkas? 
I det föregående har jämförelser gjorts mellan å ena sidan de intervju
svar som givits av sverigeungrarna, och å andra sidan de svar som gi
vits av ungrare och svenskar. I vissa av de fall då sverigeungrarnas 
svar klart skilt sig f rån  ungrarnas men liknat svenskarnas, har  detta 
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troligen sammanhängt med skillnader i sådana bakgrundsvariabler 
som utbildningsnivå, andelen bosatta i storstadsområden etc. I andra 
fall då  sverigeungrarnas svar skilt sig från ungrarnas och liknat svens
karnas, har  detta mönster emellertid kvarstått även efter kontroll för  
olika bakgrundsvariabler. I dessa fall har jag ansett det rimligt a t t  tol
ka  resultaten som stöd för hypotesen att  sverigeungrarnas värdering
ar/livsåskådningar har  förändrats under inflytande av svenska värde
ringar/åskådningar. 

Det bör emellertid betonas at t  det inte ä r  möjligt at t  med denna me
tod  säkert fastställa at t  värderingsförändringar har skett. Teoretiskt 
sett kan  man  nämligen inte utesluta at t  sverigeungrarna hade samma 
värderingar redan under sin tid i Ungern, som de nu hade i Sverige: 
man  kan  med andra ord inte bevisa at t  resultaten verkligen beror på  
a t t  värderingarna har förändrats. En helt bindande »bevisning® skulle 
kräva att  man  hade kunnat  genomföra en longitudinell undersökning 
(en s.k. panelundersökning) av en grupp sverigeungrare, där samma 
personer hade intervjuats vid minst två tillfällen med ett antal års mel
lanrum.' '^ Endast genom en sådan undersökning skulle ett helt säkert 
underlag för slutsatser om livsåskådningars förändring eller stabilitet 
kunna erhållas. Att  genomföra en sådan longitudinell panelundersök
ning med ett stort antal personer ur  en invandrar-Zflyktinggrupp, 
slumpmässigt valda ur  befolkningsregistren, torde dock inte vara möj
ligt. Detta beror inte främst på at t  ett sådant projekt skulle vara för
enat med mycket höga kostnader, utan framför allt på a t t  det av 
forskningsetiska skäl inte skulle vara möjligt a t t  skapa de dataregister 
som skulle krävas. De frågor som ställs i undersökningar om livs
åskådningar, religion och värderingar är av så personlig karaktär a t t  
hänsynen till intervjupersonernas integritet kräver at t  materialet av
identifieras innan det lagras i databaser . ' "  

156.  Se Lundquist och Busch, 1966,  för en undersökning med denna upplägg
ning. 

157.  Det  skulle i princip också vara möjligt att genomföra en longitudinell under
sökning genom att vid tvä eller flera undersökningstillfällen göra ett slump
mässigt urval av intervjupersoner ur en viss invandrargrupp. D e  personer 
s o m  intervjuades skulle då inte vara desamma vid varje undersökningstillfäl-



O m  man  vill studera värderingsförändringar i en invandrargrupp tor
de m a n  därför vara hänvisad till at t  använda en indirekt metod av det 
slag som här  har använts, trots at t  man  med en sådan metod inte med 
fullständig säkerhet kan fastställa om förändringar verkligen skett. 
Med  en rimhg grad av sannolikhet kan man emellertid tolka resulta
ten av denna undersökning som belägg för at t  människors grundläg
gande värderingar och världsbilder inte är så oföränderliga som fors
kare ibland har ansett. I vilken utsträckning sådana förändringar fö
rekommer  mer generellt kan inte bedömas på grundval av denna stu
die, men  åtminstone i samband med internationell migration tycks 
betydande förändringar kunna ske. 

Det finns, som diskuterats i det föregående, goda skäl at t  antaga a t t  
(internationell) migration skapar särskilt gynnsamma betingelser för  
förändring av värderingar/livsåskådningar, bl.a. genom at t  migration 
kan  väntas påverka plausibilitetsstrukturen. Migrationsprocessen i sig 
kan därför vara en viktig förklaring till at t  sådana förändringar sker. 
Teoretiskt sett ä r  det t.o.m. tänkbart at t  sådana genomgripande hän
delser i livet, som exempelvis migration mellan länder utgör, är en 
förutsättning för livsåskådningsförändringar. Detta innebär givetvis 
också att man  inte, genom att  studera människor som flyttat f rån  ett 
land till ett annat,  kan draga mer generella slutsatser om möjligheter
na till förändringar i människors värderingar eller livsåskådningar. 
Att sådana förändringar i betydande utsträckning kan ske i samband 
med internationell migration tyder emellertid resultaten av denna un
dersökning på.  

M a n  kan diskutera i vilken utsträckning resultaten har påverkats av 
undersökningens uppläggning. Som påpekades i kapitel 2 kan det ex
empelvis inte uteslutas at t  bilden i viss utsträckning kunde ha  blivit 

le. Eftersom slumpmässiga variationer får större inverkan på resultaten med 
en sådan metod än vid en panelundersökning, kan det emellertid bli svårt el
ler omöjligt att fastställa o m  eventuella skillnader i resultaten mellan olika 
undersökningstillfällen beror på att det verkligen har skett förändringar i 
den grupp (population) som stickproven dragits från, eller o m  skillnaderna 
endast beror på slumpens inverkan. Detta gäller i synnerhet o m  det är fråga 
o m  relativt små förändringar mellan undersökningstillfällena. 



annorlunda om intervjuerna (eller en del av intervjuerna) hade gjorts 
av ungersktalande personer. Det förefallet t.ex. teoretiskt tänkbart  a t t  
invandrare skulle kunna ha två olika repertoarer av värderingsstruk
turer, som skulle aktualiseras i olika sammanhang (jfr Jeffner, 
1988:12, 42). Det ä r  i så fall möjligt at t  intervjuer på modersmålet 
skulle kunna aktualisera värderingar av ett slag, medan intervjuer på  
invandringslandets språk skulle aktualisera värderingar av annat  slag. 

Av praktiska och ekonomiska skäl har det här  inte varit möjligt a t t  
genomföra en del av intervjuerna på  ungerska, och det ä r  alltså en 
öppen fråga om, och i så fall i vilken utsträckning, resultaten hade 
blivit annorlunda med en sådan uppläggning. Om det hade visat sig 
a t t  intervjuer på  modersmålet givit en helt annan bild ä n  intervjuer på 
svenska, hade det inte heller varit klart hur detta skulle ha  tolkats. 
O m  en person ger olika svar beroende på om frågorna ställs på svens
ka eller på  ungerska skulle detta kunna ha flera orsaker. En möjlighet 
vore a t t  man  faktiskt har två olika repertoarer av värderingar, som 
aktualiseras i olika sammanhang. En annan möjlighet vore a t t  man  
ger de svar, som man tror at t  intervjuaren förväntar sig, något som i 
så fall skulle kunna tänkas inträffa  antingen då  intervjuerna görs på  
svenska eller då de görs på  ungerska (eller eventuellt i båda fallen). 
O m  resultaten hade visat sig bli olika, beroende på vilket intervju
språk som användes, hade man  alltså inte kunnat  utgå från at t  svaren 
i de ungerskspråkiga intervjuerna bättre avspeglade de intervjuades 
faktiska uppfattningar eller värderingar än  svaren i de svenskspråkiga 
intervjuerna. 

Det kan också diskuteras i vilken utsträckning resultaten skulle ha  
blivit annorlunda om även ungrare från områden utanför det nuva
rande Ungern hade ingått i urvalet. Eftersom mycket talar för  at t  de 
sverigeungrare, som före invandringen till Sverige levt i minoritets
ställning utanför Ungern, skiljer sig i fråga om upplevd identitet f rån  
övriga sverigeungrare, ä r  det troligt a t t  åtminstone bilden av identite
ten skulle ha påverkats om undersökningen hade omfattat  även sveri
geungrare f rån  t.ex. Transsylvanien. Som påpekats av Måtyäs Szabo, 
ä r  den ungerska identiteten ofta intensivare och starkare manifesterad 



hos dessa än  hos sverigeungrare från det nuvarande Ungern (Szabo, 
1995. 1997)-

En annan fråga som kan diskuteras är i vilken utsträckning resultaten 
skulle ha blivit annorlunda om undersökningen, i stället för  a t t  omfat
ta personer som varit bosatta i Sverige i tio å r  eller längre, antingen 
hade omfattat  även personer med kortare bosättningstid än  tio år ,  el
ler endast hade omfattat  personer med ännu längre bosättningstid, 
t.ex. femton eller t jugo år. Svaret på  en sådan fråga beror givetvis p å  
hur processerna för livsåskådningsförändringar ser ut. O m  sådana 
förändringar vanhgen sker huvudsakligen under de första åren efter 
invandringen, blir resultatet av en tioårsgräns annorlunda än  o m  för
ändringsprocessen är utdragen över många år ,  kanske flera decennier. 

För at t  i någon mån få en uppfattning om i vilken utsträckning värde
ringsförändringar kan ha ägt rum även efter det at t  man  vistats mer 
än  tio år i Sverige, har  kompletterande analyser gjorts i de fall då de 
analyser, som redovisats i de föregående kapitlen, ledde till slutsatsen 
att  värderingsförändringar i den sverigeungerska gruppen sannolikt 
hade ägt rum. Sverigeungrarna indelades därvid i två grupper, där  den 
ena gruppen bestod av personer som invandrat till Sverige före å r  
i 9 6 0 ,  och den andra gruppen bestod av personer som invandrat i 9 6 0  
eller senare. Analyserna visade emellertid inte några nämnvärda skill
nader i svarsmönster mellan dessa två grupper, vilket skulle kunna 
tyda på  at t  de värderingsförändringar som skett i den sverigeungerska 
gruppen främst hade ägt rum under de tidigare åren i Sverige.''* 

Det måste slutligen framhållas att de resultat som här  framlagts givet
vis endast gäller för  den invandrargrupp som undersökts, dvs sverige
ungrarna. Det är med andra ord inte möjligt a t t  av denna undersök
ning draga generella slutsatser om invandrargrupper i allmänhet. Den 
betydelse som plausibilitetsstrukturen kan väntas ha för  livsåskåd
ningars stabilitet (se diskussionen i kapitlen i och 5) innebär exem
pelvis at t  graden av kulturell eller religiös skillnad (graden av kulturell 
divergens) mellan invandringsland och utvandringsland kan väntas 

158.  Jfr Lundquist och Busch, 1966.  
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inverka på  stabiliteten i invandrares livsåskådning. Till de övriga fak
torer som kan väntas inverka hör  exempelvis utvandringens bak
grund, migrationsmönstret (t.ex. kedjemigration kontra migration av 
enstaka individer), migranternas bosättningsmönster i invandrings
landet samt invandrargruppernas ålderssammansättning, utbildnings
nivå och yrkesstruktur. 

Mycket tyder på a t t  sverigeungrarna i stor utsträckning medvetet 
strävat efter at t  integreras, eller kanske bättre uttryckt inkorporeras, i 
det svenska samhället . '"  Som ett av uttrycken för detta kan man  kan
ske se den starka benägenheten att  på ett tidigt stadium förvärva 
svenskt medborgarskap, även om också andra faktorer sannolikt har  
ha f t  betydelse för beslutet at t  bli svensk medborgare.'^" Ett av skälen 
till a t t  man  i många fall medvetet tycks ha strävat efter at t  inkorpore
ras i det svenska samhället har troligen varit a t t  man  redan f rån  bör
jan varit inställd på a t t  stanna i Sverige.'^' Även ålderssammansätt
ningen och utbildningsnivån bland sverigeungrarna har  sannolikt ha f t  
betydelse för  gruppens anpassning till det svenska samhället: »det var 
en ung ungersk generation som kom hit och den ägde anpassningens 
främsta instrument i form av ett högt utbildningsideal« (Szabo 
( 1 9 8 8 : 4 6 7 ) .  

Därtill kommer en ytterligare faktor som eventuellt kan ha spelat en 
roll för  sverigeungrarnas inkorporering i det svenska samhället. Sveri
geungrare som jag talat med har menat at t  gruppen kännetecknas av 
en hög anpassningsförmåga, något som man ser som en följd av histo
riska omständigheter. Följande citat ur ett brev får exemplifiera denna 
uppfattning: »Enligt min åsikt ä r  vi dessutom mycket anpassningsbara 
till nya situationer (kanske en anledning till at t  nationen överlevt hi
storiens stormar i i i o o  år  i Karpatenbäckenet).« 

159.  Se Lange, 1991:221-228,  för en diskussion av begreppen »integration® och 
»assimilation». Invandrares anpassning, assimilering och integration be
handlas också i Lundquist och Busch, 1966.  

160.  Se Szabö, 1997,  samt kap 4 ovan. 
161 .  Detta har ofta starkt betonats av de sverigeungrare som jag intervjuat. 



I vilken utsträckning etniska grupper skiljer sig å t  i anpassningsför
måga skall inte diskuteras här.  Möjligen kan t.ex. skillnader i förmå
gan a t t  uppfatta och tillägna sig andra värderingar sammanhänga 
med skillnader mellan lågkontextkulturer och högkontextkulturer (se 
Daun,  1989:127-131). En lågkontextkultur kännetecknas av homo
genitet: människor står varandra nära i etniskt, språkligt, religiöst och 
moraliskt avseende. Åke Daun menar t.ex. at t  den svenska kulturen, 
som är  en lågkontextkultur, inte ställer krav på  stor flexibilitet eller 
snabb anpassningsförmåga; detta kan enligt Daun möjligen förklara 
den för  utlänningar påfallande rigiditeten i det svenska samhället 
(Daun, 1989:129). O m  ungrarna i allmänhet har en hög förmåga till 
anpassning, skulle detta alltså kunna sammanhänga med a t t  den un
gerska kulturen är en högkontextkultur, som ställer höga krav på  
flexibilitet och anpassningsförmåga. Den kulturella bakgrunden i 
hemlandet skulle alltså kunna vara en av de faktorer som kan tänkas 
påverka graden av stabilitet eller förändring i invandrares livsåskåd
ningar. 

M a n  kan alltså räkna med att  en rad olika omständigheter påverkar 
graden av stabilitet eller förändring i människors värderingar och 
världsbilder. Det är därför inte möjligt at t  på  grundval av en studie av 
endast en invandrargrupp uttala sig mer generellt o m  livsåskådnings
förändringar bland invandrare. Resultaten av denna undersökning 
tyder emellertid på  at t  betydande förändringar av livsåskådningar, 
religion och värderingar åtminstone under vissa betingelser kan äga 
rum i samband med internationell migration. 
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1 • I en tvärvetenskaplig forsk-
• I H  i I H f l  1 ningsenhet som  1983  inrät-
^ ^ > ^ 1 1  tades vid Stockholms universi-

kultet. Till dess forskningsområde hör internationell 
migration, etnicitet, nationalitet och nationalism, främ
lingsfientlighet och rasism, relationer mellan etniska 
grupper samt migrations- och flyktingpolitik. M e d  jäm
förande internationella utblickar studeras även livsom
ständigheter och integrationsprocesser h o s  olika grup
per av migranter som lever i Sverige. I jämförande per
spektiv undersöks också de aspekter av det svenska 
samhället och den svenska kulturen som uppenbaras i 
mötet med etniska minoriteter. 
CEIFO är en förkortning av Centrum för invandrings
forskning. Den  engelska - och mer adekvata - benäm
ningen är Centre for Research in  International Migra
tion and Ethnic Relations. 
I denna studie analyseras resultaten av forskningspro
jektet »Invandrares livsåskådningar - långsiktig stabili
tet eller förändring.>«. Projektet, s o m  genomförts av 
professor Eva M .  Hamberg vid Lunds universitet och 
finansierats av Socialvetenskapliga forskningsrådet, var 
en komparativ studie av livsåskådningar bland svens
kar, ungrare och sverigeungrare. Undersökningen 
byggde dels på svenskt och ungerskt material från de 
internationella värderingsundersökningarna, dels på 
SIFO-intervjuer med cirka 5 0 0  ungerska flyktingar och 
invandrare bosatta i Sverige sedan minst tio år. Resulta
ten tyder på att betydande förändringar av livsåskåd
ningar, religion och värderingar, åtminstone under vis
sa betingelser, kan ske i samband med internationell 
migration. 
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