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Förord 

Föreliggande studie är den första av tre rapporter som kommer att pub
liceras från projektet "Fördjupade bilder av den toleranta opinionen och 
nischer av intolerans". Utgångspunkten för projektet är den förändring 
till mera negativa förhållningssätt till invandrare och invandring hos den 
yngsta åldersgruppen som konstaterades vid en jämförelse mellan 1987 
och 1981 års riksrepresentativa attitydundersökningar. 

Projektet har två delar. Den första består i en enkätundersökning av 
ungdomar mellan 16 och 21 år (svenska medborgare) i Bromma försam
ling samt Finspångs, Södertäljes och Sundsvalls kommuner. Den andra 
omfattar djupintervjuer med ca 30 av de ungdomar som deltagit i enkät
undersökningen. Vi har ett gemensamt övergripande ansvar för projektet. 
I praktiken har arbetsfördelningen varit sådan att Lange ansvarat för kon
struktion och distribution av enkätformuläret samt analys av resultaten, 
medan Westins ansvar har omfattat djupintervjuerna samt jämförelsen 
mellan 1987 års riksrepresentativa undersökning och enkätresultaten i 
denna studie. Intervjuundersökningen kommer att presenteras i en sepa
rat rapport. Den tredje rapporten kommer att innehålla fördjupade analy
ser av enkätresultaten. 

Projektet har fått ekonomiskt stöd från Kommissionen mot främ
lingsfientlighet och rasism, Deifo/SFR samt Svenska Kommunförbundet. 
Flera personer har hjälpt oss med undersökningen och vi vill rikta ett 
varmt tack till dem alla. Fil. dr. Orlando Mella har hjälpt oss med kod
ningen av enkätdata. Hasse Huss har tillsammans med Eva Kodrou med
verkat vid konstruktionen av enkätformuläret och varit ovärderlig som 
forskningsassistent under större delen av projektet. Cecilia Palmgren och 
Hasse Huss har matat in data i ett databasprogram. Kommunförvaltning
arna i Finspång, Södertälje och Sundsvall har tillställt oss demografiska 
data om respektive kommun. Jiri Kminek vid kommunförvaltningen i 
Södertälje och Jonny Stolpe vid kommunförvaltningen i Sundsvall har 
varit till stor hjälp vid insamlingen av de sista enkätformulären. Statistis
ka centralbyrån i Örebro har tillställt oss demografiska data om Bromma 
församling. 

Sist, men icke minst, vill vi rikta ett hjärtligt tack till de 891 ung
domar som använt en del av sin fritid till att tålmodigt fylla i den ganska 
omfattande enkäten. 

Stockholm i december 1991 

Anders Lange Charles Westin 
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1 EN BAKGRUNDSTECKNING TILL FÖRELIGGANDE STUDIE 

1.1 Invandringen 

Under andra världskrigets slutskede tog Sverige emot tiotusentals flyk
tingar från de baltiska staterna. Främst kom de från Estland. Åren när
mast efter kriget kom också åtskilliga flyktingar från Öst- och Centraleu
ropa till Sverige. Arbete fanns, och för det mesta kom de nyanlända flyk
tingarna snart ut i produktionen. Några år senare började en ström av ar
betskraftsinvandrare anlända. Det var starten på en invandring som kom 
att pågå mer eller mindre i skymundan under två decennier. Det började 
med italienska arbetare kring halvsekelskiftet. De kom att följas av fin
nar och sedan, något tiotal år senare, av jugoslaver och greker. Gott och 
väl tiotusentals personer sökte sig varje år till Sverige. Svenska industri
företag tycktes kunna anställa utländsk arbetskraft i en outsinlig ström, 
detta trots att svenska kvinnor under dessa år sökte sig ut på arbetsmark
naden i en omfattning som aldrig förr. 

Vid mitten av sextiotalet hade denna invandring av arbetskraft 
pågått i närmare tjugo års tid. På den tiden ansvarade Statens utlännings
kommission för invandringsfrågorna. Myndigheten beviljade eller av
slog ansökningar om uppehållstillstånd. Antalet avslag under dessa år 
var sannolikt inte stort. I praktiken hade fri invandring rått sedan andra 
världskrigets slut. 

Någon egentlig invandrarpolitik förelåg inte på femtio- och sextio
talen. Invandringens sociala, ekonomiska och kulturella konsekvenser 
för det svenska samhället diskuterades sällan. Sådana frågor fördes inte 
upp på den politiska dagordningen. Lagar och förordningar reglerade vi-
sering, rätten till uppehållstillstånd och rätten att få anta svenskt medbor
garskap, men det var i stort sett också allt. 

Under sextiotalets första år "upptäckte" emellertid myndigheterna 
att den pågående invandringen till Sverige var någonting att räkna med. 
Utlänningsutredningen tillsattes 1961. Den skulle klargöra konsekven
serna på utlänningslagstiftningen av en eventuell svensk associering till 
den europeiska ekonomiska gemenskapen. Tre år senare ändrades dock 
utredningens inriktning. Dess nya uppgift bestod i att utreda den centrala 
handläggningen av utlänningsärendena. En svensk associering till EEC 
(EG) tedde sig nämligen vid den här tiden inte längre aktuell. Utredning
en lade fram betänkandet "Invandringen" (SOU 1967:18). 

Några viktiga årtal inom den moderna svenska invandringspolitik
ens historia är följande: I början av 1966 bildades Arbetsgruppen för in
vandrarfrågor under ledning av ambassadör Kjell Öberg. År 1967 inför



des bestämmelsen att för utomnordiska medborgare skulle uppehållstill
ståndet knytas till arbetstillståndet. Nordiska medborgare, däremot, kun
de fritt bosätta sig i Sverige och söka arbete här i enlighet med det nor
diska avtalet om en gemensam arbetsmarknad som träffades 1954. De 
största invandringstalen någonsin noterades åren 1969 och 1970. År 
1972 infördes ett stopp för all utomnordisk invandring av arbetskraft. 
Sedan kom oljekrisen, lågkonjunkturer, regeringsskiften och en invand
ring av flyktingar, som i ökande utsträckning kom från stater i tredje 
världen. Sverige var sig inte längre riktigt likt. 

1.2 Några av forskningens insatser 

Svensk samhällsvetenskap var sen att upptäcka invandringen som ett an
geläget föremål för forskning. Några tidiga arbeten som förtjänar att näm
nas är Tomas Hammars "Sverige åt svenskarna" från 1964, den av David 
Schwarz redigerade antologin "Svenska minoriteter" från 1966, samt 
Agne Lundquist och Karin Buschs "Främling i Sverige" från 1967. Först 
med Invandrarutredningen, som tillsattes 1968, kom emellertid en större 
satsning på invandrarforskning till stånd. Forskargrupper bildades vid 
Pedagogiska institutionen i Stockholm och Sociologiska institutionen i 
Lund under ledning av Arne Trankell respektive Harald Swedner. 

Sedan slutet av sextiotalet har invandringspolitiken ständigt varit 
omdebatterad. Massmedias intresse för vissa aspekter av invandringsfrå
gorna beror kanske på att dessa frågor mer eller mindre uttalat lyfter 
fram konflikter kring centrala kulturvärden. Inte sällan omges invand
ringsfrågorna av dramatiska händelser, starka känslor och fängslande 
livsöden. Journalister med sinne för dramaturgi har inte sällan sökt att 
levandegöra sina texter genom att utgå från en grundläggande kategorise-
ring av spelets aktörer i "de goda" och "de onda". Vilka som är de goda 
respektive de onda är emellertid inte en gång för alla givet. I förgrunden 
för debatten har hela tiden funnits frågan om etnisk diskriminering, för
domar och negativa attityder mot invandrarna. 

Både myndigheter och forskare har varit angelägna om att kart
lägga den svenska befolkningens inställning till invandrare. Vid flera till
fällen har myndigheterna befarat att allvarliga konflikter skulle utveckla 
sig mellan den inhemska, eller ska vi säga "ursvenska", delen av befolk
ningen och den del som utgörs av invandrare. Erfarenheter från invand
ringsländer som är jämförbara med Sverige har förefallit stärka farhågor
na. I massmedia påminns vi gång på gång om svåra problem i relationer
na mellan majoritetbefolkning och minoriteter i England, Frankrike, 
Tyska förbundsrepubliken, Nederländerna, Schweiz och inte minst USA. 



Många forskares intresse för studier av det här slaget har därtill 
motiverats av att frågor rörande diskriminering, fördomar, negativa atti
tyder och rasism leder rätt in i det teoretiskt och metodologiskt spännan
de forskningsområdet internationell migration och etniska relationer. 

Men låt oss återvända till historieskrivningen. Åren under sextio
talet, då Sverige höll på att upptäcka sig självt som invandringsland, 
stred de svarta i USA:s sydstater för sin författningsenliga rösträtt. I stor-
stadsgettona i norr protesterade svarta amerikaner mot rasdiskriminering 
och fattigdom. I Watts, Newark och Detroit kulminerade protesterna i 
våldsamma sociala urladdningar. Uttrycket "de heta somrarna", som vi 
minns från åren kring mitten av sextiotalet, kom att symbolisera protes
terna i storstädernas svarta getton mot diskriminering. Men det kom ock
så att stå för mordbränder, plundring och förstörelse av svarta bostads
områden. De svartas kamp för sina rättigheter i USA gjorde ett starkt in
tryck på många svenskar. 

Fram till sextiotalets början var den allmänt omfattade meningen i 
Sverige att invandrare borde smälta in i samhällsgemenskapen. Utlän
ningen väntades "ta seden dit han kom". Indirekt bidrog kanske den väx
ande självmedvetenheten bland USA:s svarta, fångad i slagordet "Black 
is beautiful", på sätt och vis till att den rådande assimilationsideologin så 
småningom kom att ifrågasättas vad beträffar invandrares anpassning i 
Sverige. Även den våg av "etnisk renässans" som svepte över invandrar-
och minoritetsgrupperna i många västländer bidrog till denna ideologiska 
vindkantring. 

Senare delen av sextiotalet kommer säkert att ihågkommas för den 
politiska radikaliseringen bland studenter, kulturarbetare och opinions-
bildare. Det växande motståndet mot USA:s krigföring i Vietnam inne
bar att många etablerade föreställningar och hävdvunna begrepp ställdes 
på ända. I det politiska klimat som då rådde var det knappast märkvär
digt att även invandrarnas villkor i Sverige började synas kritiskt och att 
assimilationsideologin ifrågasattes. Det låg så att säga nästan i tiden. As
similationsideologins första viktiga kritiker i Sverige var David Schwarz 
som debatterade frågan med Michael Wächter i Dagens Nyheter 1965. 

Invandrarutredningens slutbetänkande från 1974 visade att utredar
na hade tagit intryck av debatten. Nya tankar om invandrarpolitikens 
framtida inriktning presenterades. Vi begåvades med de slagordsmässiga 
målformuleringarna jämlikhet, valfrihet och samverkan. Begrepp som 
det mångkulturella samhället och etnisk pluralism introducerades. 

Med snart tjugo års distans i tiden måste Invandrarutredningen be
traktas som en relativt ovanlig utredning. Inte bara stödde och initierade 



den forskning på området. I många väsentliga avseenden lät sig utredar
na påverkas av forskningens resultat och synsätt. 

1.3 Attitydundersökningarna 

Det finns anledning att erinra sig Invandrarutredningen i det här sam
manhanget. Den undersökning som redovisas här spårar delar av sitt ur
sprung till den attitydundersökning som Invandrarutredningen lät genom
föra 1969.1 vår studie har några av de påståenden som formulerades till 
1969 års undersökning ställts till ett stickprov av svenska ungdomar i tre 
kommuner och en Stockholmsförsamling. Surveyen 1969, den första stör
re undersökningen av svenskarnas attityder till invandrare, bearbetades 
och analyserades av Arne Trankell. Resultaten publicerades 1974 under 
titeln "Svenskarnas fördomar mot invandrare" (SOU 1974:70). 

Nästa studie i serien genomfördes 1981 inom ramen för Diskrimi
neringsutredningen. Många av attitydpåståendena från 1969 kom givet
vis till användning. Dessutom formulerades ett stort antal nya frågor av 
varierande slag. Jämförelsen med resultaten från 1969 var en viktig del 
av studien. Resultaten från 1981 års undersökning publicerades i flera 
skrifter av vilka de viktigaste är "Invandrama i svenskarnas ögon" (Wes-
tin 1982), "En flerfaktorteori om etniska relationer i Sverige" (Lange 
1983), "Social kategorisering och upplevt kulturellt avstånd till etniska 
grupper i Sverige" (Lange 1984), samt huvudrapporten "Majoritet om 
minoritet" (Westin 1984). Dessutom diskuteras resultaten i Diskrimine
ringsutredningens slutbetänkande "I rätt riktning" (SOU 1984:55) samt i 
Bergman och Swedins bok "Solidaritet och konflikt" (1986). 

Undersökningen 1981 genomfördes under en tid då myndigheterna 
befarade att relationerna mellan svenskar och invandrare allvarligt hade 
försämrats. Det var också den bild som då, för tio år sedan, förmedlades 
av massmedia. Invandrarorganisationerna gjorde samma bedömning. 
Även i Diskrimineringsutredningens intervjuundersökning bland invand
rare, "Vittnesmål" (Bergman & Swedin, 1982), uttrycktes samma upp
fattning mycket tydligt. 

Resultaten från jämförelsen med 1969 års studie var därför mycket 
överraskande. De visade på en kraftig förskjutning av opinionen i invand-
rarpositiv, eller med ett annat ord tolerant, riktning. Resultaten betrakta
des emellertid med stor skepsis av opinionsbildare verksamma inom 
massmedia, åtminstone av reaktionerna att döma. Intresset att diskutera 
resultaten var svalt minst sagt. Rapporterna från Diskrimineringsutred
ningen stoppades in i bokhyllorna och plockades inte ut igen. 



Framåt 1986 tog diskussionerna om den tilltagande rasismen och 
det hårdnande attitydklimatet gentemot invandrare åter fart. Dåvarande 
invandrarministern, Georg Andersson, gjorde kampen mot rasism till en 
av sina viktigaste uppgifter. Det här året introducerades rörelsen "Rör 
inte min kompis" till Sverige. Dessutom bildades folkrörelsen "Stoppa 
rasismen". År 1987 tillsattes Kommissionen mot främlingsfientlighet och 
rasism. 

Ännu en attitydundersökning genomfördes 1987. Den finansierades 
med medel från Invandrarverket och Deifo och resultaten publicerades i 
rapporten "Den toleranta opinionen" (Westin, 1987). Återigen kom 
attitydpåståendena från 1969 års undersökning att användas, nu tillsam
mans med några av de frågor som hade utarbetats för undersökningen 
1981. För surveyen 1987 utarbetades dock inte nya frågor eller påståen
den. Vid analysen utvecklades däremot några teoretiska spörsmål, bland 
annat frågan om opinionsväxlingens dynamik. 

Några dramatiska förändringar av opinionen syntes inte ha inträffat 
under åren mellan 1981 och 1987. Ett visst stöd fanns för tolkningen att 
opinionen hade fortsatt att utvecklas i en mot invandrare positiv riktning. 
Det kom fram indirekt. Drygt 60% av de svarande 1987 liksom 1981 an
såg att Sverige kunde ta emot flera eller samma antal flyktingar som "nu" 
(då frågan ställdes). Vid båda tillfällena ansåg något över 30% att Sveri
ge skulle ta emot färre flyktingar. Under mellantiden hade flyktingarnas 
antal per år i det närmaste tiodubblats. Men, som sagt, några uppseende
väckande förändringar i svarsfördelningarna var det inte fråga om. 

En detalj i svarsbilden avvek dock från det allmänna mönstret från 
1981 års studie. Det visade sig att den yngsta ålderskohorten som med
verkade i undersökningen 1987 (omfattande personer födda 1964 - 1969) 
var mer negativt inställd till invandrare än de närmast äldre ålderskohort
erna (födda 1952 - 1963 och 1940 - 1951). Skillnaderna var långtifrån 
sensationellt stora. Och det måste tilläggas att den här yngsta åldersgrup
pen var mycket mer positivt inställd till invandrare än personer födda fö
re 1940. 

1.4 Opinioner, värderingar och identitet 

Det finns flera viktiga skäl att vara observant på den unga generationens 
inställning till centrala samhällsfrågor. Unga människor, som ju är i färd 
med att utforma sin vuxenroll, är betydligt mer lyhörda för gångbara 
åsikter i tiden och aktuella modetrender än de som närmar sig eller redan 
har uppnått medelåldern och som för länge sedan har etablerat sin vuxen
identitet med allt vad den innebär av grundläggande samhällsvärdering-



ar. Unga människor, låt oss säga i åren runt myndighetsåldern, borde en
ligt den här teorin med andra ord kunna ge oss en relativt hygglig bild av 
de "modebetonade" och vid den aktuella tidpunkten ofta framförda för
hållningssätten. Dessa behöver dock inte alls sammanfalla med majorite
tens uppfattningar inom hela befolkningen. 

Självfallet ändrar människor sin uppfattning i en rad politiska frå
gor under årens lopp under intryck av sina erfarenheter och ibland kan
hända under intryck av sakargument i en debatt. Det demokratiska styrel
seskicket bygger på detta. Vi föreställer oss dock att när det gäller vissa 
grundläggande värderingar så är vuxna människor i allmänhet obenägna 
att byta ståndpunkt. De sveps inte med av rådande moden och tillfälliga 
trender när det exempelvis gäller sådana grundfrågor som rättvisa, jämlik
het, solidaritet och demokrati. Den grundläggande politiska uppfattning 
som de ger uttryck åt är en redan väletablerad del av själva vuxeniden
titeten. 

Unga personer, som under intryck av sin egen tid i sin vuxenidenti
tet kommer att införliva en tolerant inställning till minoriteter av varje
handa slag, kommer senare i livet knappast att svänga om till en högst in
tolerant inställning. På motsvarande sätt är det ganska osannolikt att en 
person som under ungdomen har kommit att inta en mycket intolerant, 
för att inte säga främlingsfientlig, inställning slår om senare i livet till ett 
alltigenom generöst och tolerant förhållningssätt till minoriteter. 

Tolerans, öppenhet och en tillåtande inställning till mångfald och 
dess motsats - intolerans, snålhet och en restriktiv hållning till pluralism 
- är viktiga inslag i människors vuxenidentitet. De är faktiskt viktigare än 
vad man i förstone kan tro. På ett plan rör frågor som gäller inställningen 
till minoriteter maktfördelningen i samhället och förändringar av denna. 
På ett annat plan handlar tolerans och intolerans i grund och botten om 
grundläggande identitetsbestämningar i termer av kön, samhällsklass och 
etnicitet. Människans könsidentitet och etnicitet är tidigt internaliserade 
och de är sällsynt starka källor till identifikation. 

Låt oss sammanfatta resonemanget så här: Om de yngsta ålders
klasserna har en mera negativ uppfattning om invandrare än vad de när
mast äldre har, kan detta vara ett tidigt tecken på en svängning till ett 
mera kyligt attitydklimat vad invandrare och etniska minoriteter be
träffar. Att den yngsta åldersgruppen i 1987 års studie faktiskt uppvisade 
en något mer negativ inställning till invandrare än de två närmast föregå
ende var den direkta upprinnelsen till att den här redovisade undersök
ningen av svenska ungdomars attityder till invandrare kom till stånd. 



2 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

2.1 Syfte och problemställning 

Syftet med föreliggande studie är att presentera en fördjupad bild av sven
ska ungdomars inställning till invandrare och flyktingar och till invand-
rarpolitiska och flyktingpolitiska frågor. 

Frågor som vi söker besvara är bland annat följande: Hur ser unga 
människor på invandrarna i Sverige, på rasism och främlingsfientlighet, 
och på flyktingarna som Sverige tar emot? Vad betyder olika uppväxt
miljöer såsom de bestäms av familjeförhållanden, utbildning, samhälls
klass och bosättningsort för inställningen till invandrarna i vårt samhäl
le? Vad betyder urbana miljöer och glesbygdsmiljöer (olika socialekolo
giska förhållanden) för ungdomars syn på invandrare? Vad betyder kon
takten med invandrare i invandrartäta eller invandrarglesa bostadsområ
den? Vilken betydelse har massmedia för ungdomsopinionen? Hur spelar 
fritidsintressen, musik- och filmpreferenser in när det gäller attityderna? 

Stämmer det att ungdomar år 1990 har en mer negativ inställning 
till invandrare än vad som har kommit fram i de tidigare undersökning
arna? Man kan tänka sig att unga människor, låt oss säga 16-, 17-, 18-
åringar, generellt sett alltid uttrycker sig mera negativt om minoriteter, 
av vilket slag de än må vara, än personer som är en fem, tio år äldre. Det 
skulle kunna vara attityder och förhållningssätt som hör till själva åldern, 
till processen att forma en egen identitet och politisk grunduppfattning. 
Hur sammanhänger för övrigt ungdomars syn på invandrare med deras 
politiska värderingar, och med deras livsstil och intressen? 

Vi behövde ställa frågor som skulle möjliggöra vissa jämförelser 
med tidigare undersökningar. Minst lika viktigt var emellertid att ställa 
frågor som är specifikt utformade att fånga ungdomars erfarenhetsvärld. 
Överväganden som dessa styrde arbetet med att utforma ett frågeformu
lär. 

Olika datainsamlingsmetoder har sina för- och nackdelar. Med post
enkäter är risken för stora bortfall större än vid besöksintervjuer. Å andra 
sidan talar all erfarenhet för att svaren är ärligare vid en enkät. I vilket 
fall som helst saknade vi ekonomiska möjligheter att administrera en da
tainsamling medelst besöksintervjuer. Undersökningen bygger därför på 
data som har insamlats med en enkät. Ursprungligen räknade vi med att 
medarbetare inom projektet personligen skulle distribuera och samla in 
enkäterna genom att söka upp de svarande i deras hem. Snart visade sig 
emellertid arbetssättet vara alltför tids- och kostnadskrävande. Datain
samlingen genomfördes därför till större delen i form av en postenkät. 



Utöver enkätundersökningen genomför vi ett trettiotal psykologis
ka intervjuer med personer som representerar extremståndpunkter. De 
har valts ut med hjälp av fyra index för beskrivning av förhållningssätt 
till invandrare och invandring. Dessa mått har tagits fram vid den statis
tiska bearbetningen av data och de beskrivs längre fram i texten. Resulta
ten från intervjuundersökningen redovisas i en senare rapport. 

Den här föreliggande rapporten redovisar en översiktlig samman
ställning av data från enkätundersökningen. Vi jämför även svaren på 
vissa frågor i den här enkäten med svaren på samma frågor från den yng
sta kohorten i intervjuundersökningen 1987. Men vi avser också att för
djupa den statistiska analysen av enkätmaterialet. Resultaten härav kom
mer att redovisas i en utförlig rapport som publiceras senare. 

2.2 Urval 

Med hänsyn till det uttalade syftet att fördjupa analysen av ungdomars 
attityder till invandrare och invandring beslöt vi att inte arbeta med ett 
riksrepresentativt urval. Genom att koncentrera urvalet till fyra kommu
ner räknade vi med att genomföra socialekologiska analyser över olika 
slags bostadsområden, lokala kulturer och "invandrartäthet". 

Urvalsramen definieras på följande sätt: Svenska medborgare födda 
åren 1969-1974 och mantalsskrivna våren 1990 i Finspångs, Sundsvalls 
och Södertälje kommuner samt i Bromma församling i Stockholms kom
mun. Ett obundet slumpmässigt urval om 1 200 personer beställdes från 
SPARregistret hos DAFA. 

Kommuner: Vi fördelade urvalet på de olika orterna i grova drag 
efter befolkningsstorleken. Både Sundsvall och Södertälje är stora kom
muner. Sundsvall har över 90 000 invånare (varav knappt 50 000 i tät
orten) och Södertälje har omkring 80 000 invånare (med närmare 60 000 
i tätorten). Vårt urval bestämdes till 350 personer i vardera kommun. 
Bromma församling och Finspångs kommun har båda cirka 25 000 invå
nare. Här bestämdes urvalet till 250 personer i respektive kommun. 
Bromma är helt och hållet tätort. I Finspång bor drygt 15 000 invånare i 
själva tätorten. 

Valet av just dessa kommuner (och kommundelen) motiveras så 
här: Livsvillkoren för ungdomar, i all synnerhet deras erfarenheter av in-
teretniska möten och kontakter, skiljer sig väsentligt mellan storstäder 
och vissa större syd- och mellansvenska industristäder å ena sidan och 
mindre tätorter på landsbygden å den andra. Geografisk spridning är där
för ett viktigt kriterium. En Norrlands- och en Götalandskommun utgör 
en motvikt till Södertälje och Bromma, de senare båda inom Stockholms 



län. Därtill eftersträvade vi att ta hänsyn till kommunernas skilda erfaren
heter av invandring och bosättning av etniska minoriteter. 

Bromma församling i Stockholms stad valdes att representera stor
stadens vidsträckta förortsområden med dess blandning av villaområden 
och hyreshusområden. Till skillnad från utpräglade sovstäder finns i 
Bromma också många industrier och kontor. Pressen uppmärksammade 
för några år sedan allvarliga trakasserier av personal, huvudsakligen in
vandrare, som pågått en längre tid på spårvagnslinje 12 genom villaom
rådena i den angränsande församlingen Västerled. Förövarna var lokala 
ungdomsgäng. 

Finspång, med anor som brukssamhälle, är en industriort nordväst 
om Norrköping. Här har invandrare funnits vid industrierna sedan lång 
tid tillbaka. Kommunen har under senare tid tagit emot flyktingar, bland 
annat en hel del polacker. Finspångs kommun omfattar också en stor 
landsbygd i norra Östergötland. Här är det intressant att se om motstån
det i det angränsande Kimstad mot Invandrarverkets planerade flykting
förläggning där har avsatt spår i Finspångungdomarnas inställning. 

Sundsvall är en stor norrländsk industristad. Kommunen har inte 
någon längre tids erfarenhet av invandring från sydeuropeiska eller utom
europeiska länder. Cirka fyrtiotusen av Sundsvalls invånare bor utanför 
tätorten. De representerar en landsbygdsbefolkning vars åsikter vi är in
tresserade av att kartlägga. I den angränsande kommunen, Ånge, före
kom omfattande protester mot upprättandet av Invandrarverkets flykting
förläggning vid Ljungaverk. Både Sundsvall och Finspång ingick för öv
rigt i det projekt om det kommunala flyktingmottagandet som bedrevs 
inom Ceifo åren 1986-1989. Från detta projekt har vi ingående kunskap
er om dessa kommuner. 

Efter svenska förhållanden har Södertälje en unik sammansättning 
av etniska grupper med en stark koncentration av assyrier/syrianer och 
finska invandrare. Kommunen har dessutom en lång erfarenhet av in
vandrare som redan i slutet av fyrtiotalet värvades till stadens många sto
ra industrier. Stor uppmärksamhet fick slagsmålen mellan svenska och 
assyriska ungdomar under slutet av sjuttiotalet. 

Nationalitet: De svarande ska vara svenska medborgare. Det bety
der ändå att ganska många respondenter kan räknas som invandrar
ungdomar i kraft av att de själva eller någon av deras föräldrar är födda 
utanför Sverige. De sistnämnda är huvudsakligen bosatta i Bromma och 
Södertälje. Oavsett invandrarbakgrunden har dessa ungdomar kvalifice
rat sig för medverkan i enkäten genom sitt svenska medborgskap. Var 
skulle gränsen annars dras? 



Ålder: Urvalet omfattar ungdomar födda åren 1969-1974. Vid 
undersökningens genomförande var de 16-21 år gamla. Frågeformuläret 
är av en sådan komplexitet att det förmodligen inte skulle vara menings
fullt att vända sig till yngre personer. Som det nu är har de svarande i 
flertalet fall gått ut den obligatoriska grundskolan. Den övre åldersgrän
sen valdes med tanke dels på att koncentrera urvalet till den period av 
ungdomsåren då vuxenlivets rättigheter och förpliktelser blir en realitet 
för de flesta, dels för att inom kohorten ändå få  en viss spridning av 
födelseår. 

2.3 Datainsamling och bortfallsanalys 

Datainsamlingen ägde rum under perioden maj 1990 till januari 1991. 
Att insamlingen av enkäterna drog ut så länge på tiden berodde på att vi 
var ytterligt angelägna om att uppnå en svarsfrekvens på minst 75%. Vi 
lyckades uppnå 77.9%. I Bromma, Finspång och Södertälje fick vi in 
mer än 80% av de utsända enkäterna. Många påminnelser fordrades 
dock. I Sundsvall blev resultatet sämre med en svarsfrekvens på cirka 
68%. 

Enkäten omfattar ett stort antal frågor och för många tog det nog 
längre tid än en timme att besvara den. Fria kommentarer om enkäten fö
rekommer hos många svarande. De är huvudsakligen uppskattande: "In
tressanta frågor", "viktigt att fråga ungdomar", "bra att ta upp frågor om 
rasism" osv. Många enskilda svarande har också meddelat att de gärna 
blir intervjuade. Av kommentarerna att döma, och av det faktum att vi 
till slut uppnådde en tillfredsställande svarsfrekvens, tycks motivationen 
att medverka i undersökningen ha varit någorlunda god. 

Givetvis är det viktigt att analysera bortfallet så långt det går för att 
utröna om undersökningsresultaten ger en snedvriden bild av de verkliga 
förhållandena. Den information vi har om bortfallet är namnet på de ut
valda personerna och deras senast (våren 1990) kända adress. Av forsk
ningsetiska och, om man så vill, undersökningsstrategiska skäl avstod vi 
från information om de utvalda individernas personnummer. Av person
ens förnamn kan vi i de allra flesta fall sluta oss till hennes kön. Av bo
stadsadressen kan vi säga något om den lokala kontexten, dvs om den 
utvalda svarspersonen bor i tätort eller glesbygd, i ett invandrartätt eller 
invandrarglest bostadsområde. 

De som inte besvarat enkäten kan indelas i två grupper: de som har 
förblivit oanträffbara trots intensiva efterforskningar från vår sida, och 
de som av olika skäl inte ville medverka i undersökningen. Sammanlagt 
56 personer hör till den första kategorin. Flertalet av dem har flyttat utan 



Tabell 1. Bortfallets (vägrarnas) och de svarandes andelar (%) av stick
provet per kommun per kön (P = pojkar; F = flickor). 

Södertälje Bromma Finspång Sundsvall 

P F P F P F P F 

Bortfall 19.7 19.3 19.6 17.7 18.8 19.8 34.2 28.5 

Svarande 80.3 80.7 80.4 82.3 81.2 80.2 65.8 71.5 

att meddela adressförändringen hos posten. Ett mindre antal har visat sig 
vara helt omöjliga att spåra och har enligt grannar aldrig bott på den an
givna adressen. Några ungdomar bodde utomlands under datainsamlings
perioden och en person hade avlidit efter det att urvalet drogs. (I bilagans 
tabell 1 redovisas dessa uppgifter). De här 56 personerna räknas bort från 
urvalsramen. De utgick ur undersökningen av skäl som inte var beroende 
av våra insatser att erhålla deras medverkan. Det egentliga urvalet består 
alltså av 1144 personer. 

Bortfallet består till den allt övervägande delen av vägrare. Flertalet 
har inte uppgivit något skäl till sin vägran. Mer än en tredjedel är dock 
uttalade vägrare av principiella skäl. I bilagans tabell 2 redovisas vägrar-
na kommunvis samt per kön. 

Tabell 1 ovan visar att bortfallet fördelar sig relativt jämnt över Sö
dertälje, Bromma och Finspång med något under 20% medan tendensen 
är annorlunda i Sundsvall. Av olika skäl var möjligheterna större att sam
la in enkäter från de nödbedda i de tre förstnämnda kommunerna. I Sö
dertälje fick vi hjälp av anställda vid Socialförvaltningen i ett sista försök 
att få in svar. I Sundsvall var det svårare fastän personal vid Invandrar-
kontoret och även en skolklass hjälpte till att samla in de sista enkäterna. 
Tabellen visar att könen inte skiljer sig nämnvärt åt när det gäller bered
villigheten att delta i undersökningen med undantag återigen för Sunds
vall där vägramas antal är större bland pojkarna än bland flickorna. 

Av resultaten som presenteras längre fram i texten framgår att mar
kanta och signifikanta skillnader mellan kommunerna inte föreligger vad 
beträffar fyra mått på tolerans/intolerans. Bortfallet är större i Sundsvall 
än annorstädes, men det är knappast den lokala kontexten Sundsvall "i 
sig" som har någon snedvridande effekt på undersökningsresultaten. 



Som kommer att framgå visar undersökningsresultaten helt odisku
tabelt på markanta skillnader mellan könen. Pojkar står genomgående för 
en lägre grad av tolerans än flickor. Att pojkarnas andel av bortfallet är 
större än flickornas i Sundsvall kan bidra till att undersökningsresultaten 
ger en något "förskönad" bild av de verkliga förhållandena. Vår bedöm
ning är att ungdomsopinionen i de undersökta områdena är mindre tole
rant till invandrare och står för en ännu mera restriktiv syn på invandring 
än vad resultaten visar. 

Jämfört med de svarande är bortfallet relativt sett större i glesbygd 
än i tätort. (Bilagans tabell 3 visar bortfallets fördelning över urbanise
rings variabeln). Även beträffande invandrartäthet skiljer sig bortfallets 
fördelning från de svarandes. Tendensen är dock oklar. (Bilagans tabell 4 
redovisar bortfallet i förhållande till invandrartäthet). Sammantaget tyder 
bortfallets fördelning över de här variablerna återigen på att de mindre 
toleranta uppfattningarna kan vara underrepresenterade bland dem som 
besvarat enkäten. 

Vi har ytterligare en möjlighet att bedöma den eventuella inverkan 
på undersökningsresultaten som bortfallet kan ha haft. Den bygger på an
tagandet att en sorts mellanläge existerar mellan en principiell vägran att 
medverka och en omedelbar villighet att delta i undersökningen då avise-
ringsbrevet anländer. Mellanläget motsvaras alltså av personer som del
tar i undersökningen men först efter någon tvekan. Det handlar alltså om 
dem som låtit sig övertalas, eller dem som har varit allmänt svåranträff
bara. Man kan utnyttja de tidsgränser som anges av det första, andra, tred
je påminnelsebrevet för att analysera trender som skiljer grupper med oli
ka grad av villighet att medverka. 

Här skiljer vi mellan enkäter som kom oss tillhanda under perioden 
den 1/6 - 20/11 1990 (tidigt inkomna enkäter) och de som returnerades 
under perioden 21/11 1990 - 31/1 1991 (sent inkomna enkäter). Den för
ra kategorin omfattar 679 personer (77% av de svarande) medan den se
nare kategorin omfattar 207 personer (23% av de svarande). Vi utgår 
från att en större andel personer som har varit svåranträffbara och kanske 
tveksamma till att besvara enkäten finns inom den senare gruppen än 
inom den förra. Vidar antar vi att bortfallet mera liknar den senare grup
pen i ett antal väsentliga hänseenden än den förra gruppen. Om främst 
personer med en invandrarfientlig inställning har vägrat att besvara enkät
en väntar vi oss att den invandrarfientliga inställningen förekommer i 
större utsträckning bland dem som sände in sin enkät under den sena 
perioden än bland dem som gjorde det under den tidiga. 



Inställningen till invandrare mättes med fyra index på tolerans samt 
två index för etnisk respektive social distans. För ett av måtten föreligger 
en statistiskt signifikant skillnad mellan de tidigt och de sent inkomna 
enkäterna. De som har svarat sent står för en lägre grad av tolerans. I öv
rigt är det ingen skillnad. Flickorna överväger bland de tidigt svarande, 
medan pojkarna överväger bland de sent svarande (se tabellerna 5 och 6 i 
bilagan). Sammantaget synes någon väsentlig och avgörande skillnad in
te föreligga mellan svarande från den tidiga respektive sena perioden. 
Det ger ett visst stöd för antagandet att bortfallet av svarande inte på nå
got avgörande sätt förändrar våra slutsatser i undersökningen. 

Om bortfallet trots allt innebär att vissa åsikter och synsätt är sys
tematiskt underrepresenterade är det i så fall intoleranta åsikter. De är det 
i kraft av ett större bortfall av pojkar i Sundsvall. 

2.4 Frågeformuläret 

Enkäten omfattar skilda slags frågor och uppgifter. Den inleds med tret
ton allmänna bakgrundsfrågor. Sexton frågor rör den svarandes inställ
ning till invandrare och invandring. I fem av dessa ombeds respondenten 
att göra skilda slags ställningstaganden med avseende på olika namngiv
na nationaliteter och etniska grupper. Tio frågor söker pejla den svaran
des värderingar, intressen och livsstil. Fem frågor avser att fånga hennes 
självuppfattning. Därtill omfattar enkäten tjugotre stycken Likertpåståen-
den varav tjugoen är avsedda att behandla respondentens inställning till 
invandrare och invandring. Fyra avivfrågorna i enkäten är s k öppna frå
gor. Därtill kommer öppna följdfrågor till fyra huvudfrågor med fasta 
svarsalternativ. Till sist finns utrymme för den svarandes personliga kom
mentarer till enkäten och undersökningen. Enkäten återfinns i bilagan. 





3 UNGDOMARNA I UNDERSÖKNINGEN 

3.1 Bakgrundsvariabler 

Kön och ålder: Innan vi redovisar resultaten måste stickprovet beskrivas 
i några väsentliga avseenden. Sammanlagt 891 personer besvarade enkät
en. Pojkarnas antal är något större än flickornas (51% respektive 49%). 
Stickprovet omfattar sex årskullar födda åren 1969 till och med 1974. 
Något fler är födda år 1972 och något färre är födda år 1970 än väntat. 
För de övriga är fördelningen ungefär den väntade (se tabell 2). 

Tabell 2. Kön och åldersfördelning i procent. 

Kön 1969 1970 
Födelseår 

1971 1972 1973 1974 totalt 

flickor 8 6 7 12 8 8 49 

pojkar 8 8 10 9 8 7 51 

totalt 16 14 17 21 16 15 100 

Urvalet gjordes på så sätt att könsfördelningen är representativ för 
befolkningen i det totala stickprovet. Däremot slår det snett i några av 
kommunerna. I Bromma är flickorna något överrepresenterade medan 
pojkarna är överrepresenterade i Finspång. 

Utländsk bakgrund: De utvalda ungdomarna är svenska medbor
gare. Bland dem finns givetvis åtskilliga som har s k invandrarbakgrund, 
antingen genom att själva vara födda utomlands eller genom att minst en 
förälder är född utomlands. Sjutton procent av de svarande har en bak
grund som invandrare i denna vidare mening. Det innebär samtidigt att 
83% av de svarande är födda i Sverige till föräldrar som också båda är 
födda i Sverige. Endast 3.5% av ungdomarna är själva födda utomlands. 
Samtidigt har vi att 4.5% av de svarande är födda i Sverige av föräldrar 
som båda är födda utomlands. Invandrarungdomar av andra generationen 
i denna strängare mening utgör alltså 8%. De 9% av ungdomarna med en 
förälder född i Sverige och en förälder född utomlands bör vi nog i första 
hand betrakta som svenskar. 

Socialgrupp: Indelningen i tre socialgrupper baseras på faderns 
yrke, och i ett tjugotal fall där någon fader inte anges, på moderns yrke. 



Tabell 3. Socialgrupper per kommun i procent. 

Kommun 
Södertälje Bromma Finspång Sundsvall 

socialgrupp 1 11 29 5 8 
socialgrupp 2 57 57 66 59 
socialgrupp 3 30 14 29 32 

totalt 100 100 100 100 

Svarande vars fäder har postgymnasial utbildning klassificeras som so
cialgrupp 1. Likaså räknas högre (ledande) yrken inom offentlig och pri
vat sektor hos fäderna som en indikation på tillhörighet till socialgrupp 
1. Socialgrupp 2 i den här studien omfattar väsentligen de svarande vars 
fäder är tjänstemän på mellannivå, lärare, företagare, och i princip flerta
let yrken på en "social mellannivå". Till socialgrupp 3 räknas svarande 
vars fäder har manuellt arbete inom service och tillverkning. 

Medan kriterierna för tillhörighet till socialgrupp 1 och 3 har fung
erat någorlunda väl är det svårare att definiera karakteristiska kriterier 
för socialgrupp 2. Detta återspeglas delvis i fördelningen. Socialgrupp 1 
(högre yrken) omfattar 12.9% av de svarande, socialgrupp 2 motsvarar 
59.7% och socialgrupp 3, slutligen, omfattar 26.6% av de svarande. Del
vis kan den höga andelen svarande i socialgrupp 2 vara en följdverkan av 
svårigheterna att entydigt tillämpa klassifikationskriterierna. Det går 
emellertid inte att utesluta att den höga andelen faktiskt återspeglar för
ändringar i klasstrukturen där de manuella yrkena minskar sedan många 
år samtidigt som de håller på att övertas av invandrare. 
Vissa skillnader i fördelningen över socialgrupper finns mellan kommu
nerna (se tabell 3). 

Utbildning: Variabeln utbildning har främst klassificerats efter 
gymnasielinjen. En stor majoritet av ungdomarna går på eller har gått ut 
gymnasiet (84%). De övriga är så unga att de ännu inte påbörjat gymna
siestudier (16%). Gymnasielinjerna har klassificerats på följande sätt: I. 
Naturvetenskapliga och tekniskt teoretiska linjer; II. Estetiska, ekono
miska, samhällsvetenskapliga och humanistiska linjer med teoretisk in
riktning; III. Tekniskt praktiska linjer; IV. Vårdlinjer av skilda slag; 
samt V. Handels-, kontors- och serviceinriktade linjer. Kategorierna I 



och II som väl närmast motsvarar äldre tiders gymnasieutbildning med 
en klar teoretisk inriktning har samlat nästan hälften av gymnasisterna. 

Sysselsättning: Ungdomar som var 19, 20 och 21 år gamla när 
undersökningen genomfördes hade då gymnasieskolan bakom sig. Av de 
37% som anger att de arbetar hör huvuddelen till de tre äldsta ålders
grupperna. Vi har också att 53% svarar att de studerar. Huvudsakligen 
hör de till de tre yngsta åldergrupperna tillsammans med några av de äld
re som påbörjat högskolestudier. Fem procent är inkallade till militär
tjänsten. När den här enkäten samlades in hösten 1990 var bara 1% av de 
svarande arbetslösa eller i färd med att söka arbete. 

Boendeförhållanden: En majoritet av de svarande (66%) har bott 
hela sitt liv i den kommun där de nu bor. Ytterligare ett stort antal (25%) 
har bott mer än fem år i kommunen i fråga. Flertalet av de svarande har 
varit med om att flytta inom kommunen, antingen själva från föräldra
hemmet till eget hushåll eller med föräldrarna då dessa har flyttat till an
nan bostad. Att många av de svarande har bott länge inom den kommun 
där de nu är bosatta sammanhänger givetvis med att ett ännu större fler
tal (75%) alltjämt bor hos föräldrarna. Och det är rimligt att anta att de 
medelålders föräldrarna är mindre benägna att flytta än unga människor 
som gått ut skolan. Av de övriga har 14% av de svarande egen lägenhet 
medan ett mindre antal bor inneboende, har andrahandslägenhet eller stu
dentrum, eller bor tillsammans med kamrater. Många av ungdomarna 
som kommer till tals i studien befinner sig ganska nära åldern då ett upp
brott från föräldrahemmet är aktuellt, eller också har de redan brutit upp 
med allt vad det innebär av eget ansvar för försörjning och hushåll. För 
unga människor idag är bostadsmarknaden svår. Tillgången till små lä
genheter med låga hyror är begränsad. 

Ett skäl till att undersökningen inte genomfördes på ett riksrepre-
sentativt sampel var möjligheten att kunna genomföra socialekologiska 
analyser. Två variabler är därvid av särskild betydelse, urbaniseringsgrad 
respektive "invandrartäthet". 

Urbaniseringsgrad\ Vad gäller urbaniseringen arbetar vi med två 
värden: hög urbaniseringsgrad (i huvudsak den centrala tätorten) och låg 
urbaniseringsgrad (huvudsakligen områden utanför centralorten). Hela 
Bromma församling i Stockholm betraktas av naturliga skäl som högt 
urbaniserad. De tre övriga kommunerna omfattar en central högt urbani
serad tätort och en vidsträckt lågt urbaniserad landsbygd. Indelningen i 
de två urbaniseringskategorierna bygger på postnummerområden inom 



kommunen. Vi har rådgjort med tjänstemän vid kommunförvaltningarna 
om hur olika områden lämpligen bör klassificeras. Från Södertälje kom
mun fick vi tillgång till rikhaltiga demografiska data över kommunen. 
Även från Finspång och Sundsvall fick vi vissa demografiska data. Att 
indela områden i urbaniseringsgrader är mycket en fråga om att studera 
kartor. Den största delen av Södertäljes invånare (78%) bor i områden 
som är högt urbaniserade. I Finspång och Sundsvall är siffoma något läg
re (62% respektive 75%). 

Invandrartäthet: Den andra demografisk-ekologiska variabeln är 
invandrartäthet. Till saken hör naturligtvis att andelen invandrare i olika 
kommundelar skiljer sig åt. Det problem som vi framför allt har haft att 
brottas med är att skillnaderna i "invandrartäthet" är betydande mellan de 
olika kommunerna. En hög grad av invandrartäthet i Sundsvall motsva
rar en låg grad i Södertälje. Därför är det inte meningsfullt att arbeta med 
en för alla kommuner gemensam indelning. När vi talar om invandrartät
het i tre kategorier är det hela tiden en fråga om kommunspecifika gräns
värden. I Södertälje, den mest invandrartäta kommunen i vår undersök
ning, behövs fyra kategorier. Indelningarna bygger på demografiska data 
från Statistiska centralbyrån för 1989 och 1990, samt på muntlig infor
mation från tjänstemän vid kommunförvaltningarna i fråga. Postnummer
områden har visat sig vara en alltför grov indelningsgrund i de flesta sam
manhang. Indelningen är relaterad till gatuadresser och kvarter. I bilagan 
redovisas gränserna för de olika kategorierna av invandrartäthet i de fyra 
undersökningsområdena. 

Politiska sympatier: Något oegentligt redovisar vi också de sva
randes politiska sympatier här bland bakgrundsvariablerna. Den första 
viktiga iakttagelsen är att elva procent har överhuvudtaget inte besvarat 
frågan och 29% har "röstat" blankt. Återstår 60% av de svarande. Om vi 
räknar bort dem som inte besvarat frågan finner vi att rösterna har förde
lats med 38% på de fyra borgerliga regeringspartierna där moderaterna 
svarar för 22%, och med 18% på de två socialistiska partierna. Ytterlig
hetspartierna på högerkanten (sverigedemokraterna, ny demokrati, fram
stegspartiet m fl) har endast fångat tre procent av de "röstande". 

3.2 Index 

I detta avsnitt redogör vi för ett antal olika index. En indexvariabel är ett 
sammanfattande mått som bildas av svaren på flera frågor i enkäten. De 
bildas för att göra datamängden överskådlig och hanterbar vid analysen. 
Indexkonstruktion förutsätter i det här fallet att de aktuella frågorna mä



ter en och samma (bakomliggande) dimension. För att avgöra vilka frå
gor och attitydpåståenden som kan bilda skilda indexvariabler genom
fördes faktoranalyser. Särskilt för de centrala måtten på förhållningssätt 
till invandrare och invandring gjordes upprepade faktoranalyser i olika 
steg. Det kan antas att detta förhållningssätt är ett komplext fenomen 
med föreställningsmässigt, känslomässigt och ideologiskt innehåll. Vi vil
le vara säkra på att nå fram till statistiskt hållbara, logiskt rimliga och 
psykologiskt meningsfulla variabler. Vid en faktoranalys undersöker 
man korrelationssambanden mellan ett antal mått (frågor, item, påståen
den etc) och representerar sambanden i form av ett mindre antal hypote
tiska faktorer. Hur en sådan hypotetisk faktor ska förstås och vad den 
står för psykologiskt är inte alltid självklart givet - innebörden i faktorn 
är en tolkningsfråga. Nedan presenterar vi först kortfattat hur de olika 
indexen är konstruerade. Därefter presenteras i en sammanfattande tabell 
de procentuella fördelningarna över värden på de olika indexen. De fyra 
centrala indexen för förhållningssätt till invandrare och invandring pre
senteras separat i nästa avsnitt. 

Social distans: Indexvariabeln social distans har bildats genom 
sammanslagning av individens svar på fråga 10 i enkäten. (Hela enkäten 
återges först i bilagan). Fråga 10 är en modifierad Bogardusskala som 
mäter graden av villighet hos den svarande att acceptera skilda kategori
er av personer (här olika nationaliteter) i mer eller mindre centralt beläg
na delar av den egna livsvärlden. I frågan har den svarande att ta ställ
ning till femton skilda nationaliteter. Vårt index för social distans repre
senteras av en femgradig skala som avser ställningstagande till elva av 
de femton grupperna (de fyra som bedömts som mycket nära har uteslu
tits ur indexet). 

Index för upplevd olikhet utgår från summan av individens skatt
ningar av olikhet mellan sig själv och 24 angivna nationaliteter och et
niska grupper i fråga 33. Den så erhållna summafördelningen över hela 
stickprovets skattningar indelas i en fyrgradig (efter transformation från 
frågans sjugradiga) skala från liten till stor total upplevd olikhet. 

Subjektivt bedömd kunskap om etniska!nationella grupper är 
uppbyggt på liknande sätt. Detta index bygger på summan av individens 
skattningar av sin kunskap om samma 24 nationaliteter och etniska grup
per (fråga 34). Summafördelningen indelas i en fyrgradig skala från liten 
till stor subjektivt bedömd total kunskap. 

Fråga 11 syftar till att fånga den svarandes oro för invandringens 
konsekvenser. Faktoranalys visade att två tydliga kluster framträdde på 



vilka två fyrgradiga index har bildats. Indexet oro för konsekvenser som 
är negativa för invandrare tar fasta på dem som oroas av att invandrare 
kan bli andra klassens medborgare; på dem som oroas av rasism mot in
vandrare; och på dem som oroas av att utvandringsländerna förlorar vär
defull arbetskraft. De som oroar sig för konsevenser som kan vara nega
tiva för invandrare oroar sig i första hand för rasism. Det andra indexet, 
oro för konsekvenser som är negativa för svenskarna, tar fasta på dem 
som oroas av att det blir för många invandrare i Sverige; att den svenska 
kulturen hotas; och att det blir stora kostnader för det svenska samhället. 
De som oroar sig oroar sig i första hand för att det blir för många invand
rare i Sverige och att kostnaderna för samhället blir för stora. 

Kontakt med invandrare: Detta index bygger på fråga 19 i formu
läret som presenterar ett antal kontaktmöjligheter: kompisar, klasskam
rater, grannar, flick/pojkvän, idrottskamrater, arbetskamrater, föräldrars 
bekanta, och ingen kontakt alls. Det har konstruerats så att flick/pojkvän 
har vägts in med ett värde som är fyra gånger större än värdena för övri
ga items. Individens poäng har sedan adderats. Den så uppkomna för
delningen har transformerats till en fyrgradig skala, där det första skal
steget står för praktiskt taget ingen kontakt alls och det fjärde skalsteget 
står för dem som har en flick/pojkvän som är invandrare. 

Variabeln svenskhet bygger på fråga 17 enbart. Denna fråga ställ
des ursprungligen i undersökningen 1981 och upprepades 1987. Frågan 
presenteras som en skala med polerna "känner stor samhörighet med Sve
rige, mycket svensk" och "känner ingen samhörighet med Sverige, inte 
särskilt svensk". Liksom i de tidigare undersökningarna differentierar frå
gan dåligt, dvs skalans hela spännvidd utnyttjas inte. De allra flesta kän
ner stor samhörighet med Sverige. Detta index transformerar data till en 
tregradig skala, där skalsteg 3 motsvarar 6 och 7 på den ursprungliga ska
lan, skalsteg 2 motsvarar 3, 4 och 5 på den ursprungliga skalan, och skal
steg 1 motsvarar 1 och 2 på den ursprungliga skalan. 

Självvärdering är sammansatt av frågorna 14 och 15 i formuläret. 
Den ena frågan har omkodats så att svaren på båda frågorna går i samma 
riktning. Därefter har ett index med fyra steg bildats. 

Vid faktoranalys av svaren på fråga 18, som pejlar den svarandes 
inställning till några grundläggande livsmål, framträdde två distinkta 
kluster som ligger till grund för två index: "altruistiska" värderingar 
och "egoistiska" värderingar. Det förra är tvågradigt och är sammansatt 
av följande item: Det är viktigt (för den svarande) att arbeta för jämlikhet 



och rättvisa; att arbeta för fred; att arbeta mot miljöförstöring; och att 
hjälpa svaga och sjuka människor. Det senare indexet som är tregradigt 
är sammansatt av dessa item: Det är viktigt (för den svarande) att ha mån
ga ägodelar; att bli en högt uppsatt person i samhället; att göra karriär i 
yrket; och att ha makt och kunna bestämma över andra. 

Utlandsresor (utlandsvistelse) är ett index med fyra skalsteg som 
utgår från svaren på fråga 22. Skalsteg 1 motsvarar liten beresenhet (en
dast inom Norden), medan skalsteg 4 avser stor beresenhet (Norden, Eu
ropa, utanför Europa). 

Konsumtion av nyheter i massmedia: Indexet bygger på en kom
bination av fråga 27 i enkäten, som rör den svarandes konsumtion av ny
heter i olika massmedia, samt fråga 31, där respondenten ombeds att an
ge hur ofta han/hon tittar på olika typer av TV-program (9 fasta svarsal
ternativ samt ett öppet gavs). Både faktoranalyser och separata korrela
tionsanalyser visar att konsumtion av nyhetsprogram har ett (svagt till 
medelstarkt och signifikant) positivt samband med konsumtion av sam-
hällsinriktade program, program om andra länder och kulturer samt poli
tiska program i TV. Indexet kombinerar således fråga 27 med dessa tre 
programtyper från fråga 31 (som även ingår i indexet "samhällsinriktade 
program", se nedan). Skalan är fyrgradig, från liten till stor konsumtion. 

Videokonsumtion (total), fråga 29, har fem skalsteg: ingen kon
sumtion alls/saknar tillgång till video; hyr videofilm några gånger per år; 
någon gång i månaden; någon gång i veckan; och hyr videofilm flera 
gånger i veckan. Uppföljningsfrågan, nr 30 i formuläret, har givit upp
hov till två index, konsumtion av "okontroversiella" filmer och kon
sumtion av "våldsfilmer". Indexen är multiplikativa, dvs val av olika 
typer av filmer multipliceras med "konsumtionsintensiteten" enligt fråga 
29. Det förstnämnda indexet tar fasta på dem som gillar kärleksfilmer, 
komedier och klassiker. Det senare indexet lyfter fram dem som gärna 
ser actionfilmer, skräckfilmer och karatefilmer. Skalan är fyrgradig för 
det förstnämnda indexet och femgradig för det senare. Ju högre poäng, 
desto oftare hyr den svarande just denna typ av videofilmer. 

Tre index för TV-konsumtion av skilda programtyper konstruera
des på grundval av faktoranalys av svaren på fråga 31. Alla tre index är 
transformerade till tregradiga skalor från liten till stor konsumtion av just 
den här programtypen: ungdomsprogram, samhällsinriktade program 
samt sportprogram. 



Tabell 4. Fördelningar över indexvården i procent. Talen anger således 
hur många procent av respondenterna som fått ett visst indexvärde. An
talet procenttal i raden för ett visst index anger hur många skalsteg in
dexet har. 

Skalsteg 
Index 1 2 3 4 5 

Total social distans 18 22 29 22 9 
Total upplevd olikhet 29 27 30 14 
Subjektiv kunskap om etniska grupper 23 27 26 24 
Oro för konsekvenser av invandringen: 

negativa för invandrare * 16 16 30 38 
negativa för svenskarna * 23 37 29 11 

Kontakt med invandrare 14 31 47 8 
Identifikation med Sverige ("svenskhet") 8 18 74 
Självvärdering 25 29 28 18 
"Altruistiska" värderingar 25 75 
"Egoistiska" värderingar 26 59 16 
Utlandsresor 17 27 29 27 
Konsumtion av nyheter i massmedia 29 21 30 20 
Videokonsumtion (total) * 12 22 46 17 3 

Konsumtion av "okontroversiella" filmer 38 25 21 15 
Konsumtion av "våldsfilmer" 39 23 12 12 13 

Konsumtion av olika TV-program: 
Ungdomsprogram 17 48 35 
Samhällsinriktade program 22 48 30 
Sportprogram 19 59 22 

* Dessa index har i verkligheten något annorlunda värden på skalstegen. För att inte komp
licera tabellen har vi döpt om dem till samma skala. 

Förutom ovan redovisade bakgrundsvariabler och index använder vi sva
ren på vissa enskilda frågor. För svarsfördelningarna på de här frågorna 
hänvisar vi till bilaga 1 där enkäten återges. I tabell 4 presenterar vi frek
venser för de ovan redovisade indexen. För att förenkla tabellen anger vi 
en enda femgradig skala överst i tabellen, trots att antalet steg i de olika 
indexen varierar från två till fem. I stället indikerar de i tabellen angivna 
procentsatserna hur många skalsteg respektive index har. Om t ex en
dast tre procenttal anges för ett index innebär detta att indexet i fråga en
dast har tre skalsteg. För de flesta av indexen har transformationerna till 
de i tabellen angivna skalorna gjorts så att fördelningsformen hos den ur
sprungliga variabeln/variablerna är någorlunda bevarad. 



3.3 Mått på förhållningssätt till invandrare och invandring 

De beroende variablerna i den här undersökningen mäts med alla de frå
gor och attitydpåståenden som pejlar den svarandes föreställningar om 
och inställning till invandringen till Sverige, invandrares förhållanden i 
det svenska samhället och relationerna mellan svenskar och invandrare i 
olika avseenden. I frågeformuläret rör det sig om tio frågor och tjugoen 
attitydpåståenden. Vid kodningen har de tio frågorna blivit trettio varia
bler. I flera av frågorna ombeds den svarande att göra ett ställningstagan
de till ett antal olika nationaliteter eller förhållanden i samhället. Varje 
nationalitet eller förhållande bildar då en egen variabel. 

Vid några tillfällen i analysen använder vi oss av svaren på enskil
da frågor och attitydpåståenden. För att göra materialet hanterligt och 
överskådligt har det emellertid varit av vikt att bilda några centrala, kom
plexa indexvariabler för mätning av förhållningssätt till invandrare och 
invandring. 

Indexkonstruktionen har genomförts i olika steg. Flera faktoranaly
ser ligger till grund för den version av ett index som vi slutligen har an
sett uppfyller såväl de statistiska som de logiska och psykologiska krite
rierna. De ovannämnda trettio variablerna (tio frågor i formuläret) och de 
tjugoen Likertpåståendena faktoranalyserades. Alla Likertpåståenden är 
kodade i två varianter: i den ena varianten ger svarsalternativet "instäm
mer helt och hållet" 4 poäng och svarsalternativet "tar avstånd helt och 
hållet" 1 poäng (de två mellanliggande svarsalternativen ger 3 och 2 po
äng respektive); i den andra varianten är poängsättningen omkastad. Det
ta gör det möjligt att använda samma påståenden (i olika kodningsver
sioner) i olika index. Till exempel kan instämmande i ett negativt påstå
ende ge hög poäng i ett index, medan avståndstagande från samma på
stående kan ge hög poäng i ett annat. Även vissa av de övriga variabler 
som ingår i indexen är kodade på samma "dubbla" sätt. 

Innan indexen bildades kodades alla "ej svar" på varje variabel om 
till medelvärden för variabeln i fråga. Detta tillvägagångssätt möjliggör 
inkludering av alla de individer i analyserna som i annat fall skulle falla 
bort på grund av uteblivet svar, samtidigt som fördelningarna på indexen 
inte påverkas. Därefter summerades värdena för varje individ på alla i ett 
visst index ingående variabler och summan dividerades med antalet va
riabler i indexet. I nästa steg transformerades indexvärdena till en fem-
gradig och ibland sjugradig skala som väsentligen bevarar formen i ur
sprungsfördelningen. 

Faktoranalyserna visar att tre relativt klart åtskilda kluster kan ur



skiljas. Våra index har bildats utifrån dessa kluster. Ett av dessa kluster 
kunde omgående identifieras i termer av en psykologiskt och logiskt me
ningsfull dimension. Det var svårare att fånga innebörden av de två öv
riga indexen, som dock statistiskt sett är ganska tydligt åtskilda. Efter 
upprepade statistiska prövningar och åtskilliga diskussioner av de be
greppsliga innebörderna har tre index bestämts. Dessutom bildade vi ett 
fjärde index av delvis samma item som ingår i de tre övriga. Dessa index 
får tills vidare ingen förenklad "innehållsetikett". Vi kallar dem helt en
kelt för dimension 1, 2, 3 och 4. Närmast återger vi de item som ingår i 
respektive index. I anslutning därtill diskuterar vi vår tolkning av dimen
sionens innebörd och omfattning. 

Några reservationer måste dock göras härvidlag. Att tolka resulta
ten från explorativa faktoranalyser är en vansklig uppgift, eftersom det i 
grund och botten rör sig om intolkning av hypotetiska innebörder. De 
variabler som faktoranalysen grupperar kring en viss faktor kan, förenk
lat sett, sägas uppvisa signifikant samvariation i materialet. Det innebär 
att de personer som svarar på ett visst sätt på en variabel tenderar också 
att svara på ett motsvarande sätt på de övriga variabler som har höga 
laddningar på faktorn i fråga. Forskaren tittar på innehållet i dessa va
riabler och försöker finna en gemensam innehållslig nämnare för dem, 
varvid en avsevärd semantisk fantasi lätt kan utvecklas. 

Hur en sådan gemensam nämnare än formuleras, måste den emel
lertid kunna antas ha psykologisk realitet hos de respondenter vilkas svar 
ligger till grund för analysen. Denna psykologiska realitet är långtifrån 
lätt att visa, inte minst på grund av att tillägg eller borttagande av varia
bler i faktoranalysen ändrar faktormönstret (och därmed även de möjliga 
tolkningarna). Att forskaren tycker sig se en innebördsdimension i en 
uppsättning interkorrelerade variabler behöver inte innebära att respon-
denterna också har gjort det. Vi menar emellertid inte att det som är psy
kologiskt reellt hos respondenterna måste nödvändigtvis vara medvetet 
hos dem. Det är nästintill en truism att säga att människor inte behöver 
vara medvetna om de djupare faktorer - vare sig dessa är innebörder eller 
något annat - som styr deras ställningstaganden till olika frågor. Det skul
le således inte vara tillräckligt om vi frågade våra respondenter vad de 
menar med det ena eller andra svaret - forskaren måste ha möjlighet att 
göra tolkningar som inte omedelbart kan återfinnas i respondenternas 
självförståelse. 

Detta innebär å andra sidan inte att forskaren kan stipulera inne
bördsdimensioner endast utifrån sina egna intuitioner och hugskott. Mot 
denna bakgrund har vi, för att så gott det går förankra tolkningarna, i någ
ra faktoranalyser i "diagnostiskt" syfte lagt till vissa variabler som inte 



ingår i indexen och undersökt på vilket sätt de samvarierar med variab
lerna i indexen. I de intervjuer vi håller på att genomföra med en del av 
våra unga respondenter får vi vissa möjligheter att informellt kontrollera 
rimligheten av våra tolkningar, som även kommer att prövas ytterligare i 
fortsatta analyser av enkätmaterialet. Tills vidare måste de tolkningar vi 
presenterar nedan uppfattas med vederbörliga reservationer. 

Dimension 1 är uppbyggd av följande frågor: 
* Om Du tänker på den betydelse som invandringen haft för Sverige, 

tror Du att det blivit sämre eller bättre på grund av invandringen 
när det gäller kulturlivet? Mycket bättre, bättre, varken eller, nå
got sämre, mycket sämre. (Fråga 8) 

* Samma som ovan men tillgången till bostäder. (Fråga 8) 
* Samma igen men tillgången till jobb. (Fråga 8) 

och följande Likertpåståenden: 
* Vi har fått ökad arbetslöshet i Sverige därför att invandrarna har 

tagit svenskarnas arbeten! 
* Bostadsbristen i Sverige beror till stor del på invandringen! 
* Om det blir ökad arbetslöshet i Sverige bör en del av utlänning

arna tvingas att lämna landet! 
* Svenskarna känner ett större ansvar för sitt arbete än de utlänning

ar som har kommit hit! 
* Många invandrarkillar kommer hit och snor svenska tjejer! 

De som anser att kulturlivet, tillgången till bostäder och tillgången 
till jobb har blivit något eller mycket försämrade på grund av invandrin
gen, samt de som instämmer helt och hållet eller med tvekan i Likertpå-
ståendena får höga poäng på detta index. Reliabiliteten prövades med 
Cronbachs alpha-koefficient. Värdet 0.80 är tillfredsställande. 

Vad som tycks vara något av en gemensam nämnare för flera av de 
item som bygger upp detta index är en underliggande föreställningsdi
mension där i den ena extremen invandrare ses som medskapare i den 
samhälleliga och kulturella processen och i den andra extremen som kon
kurrenter om begränsade resurser. Frågan om kulturlivet är den enda som 
egentligen visar hän mot föreställningen om invandrare som medskapare. 
Den kommer annars fram genom avståndstagande till övriga item. En 
fråga och två påståenden riktar in sig på invandrare som konkurrenter på 
arbetsmarknaden. Och en fråga och ett påstående hävdar att invandrare 
kan vara konkurrenter på bostadsmarknaden. Det sista påståendet rör den 
manliga konkurrensen om svenska flickor. Påståendet "Svenskarna kän



ner ett större ansvar för sitt arbete än de utlänningar som kommer hit!" 
tycks i förstone inte alls ha med saken att göra. Men djupare sett har det 
kanhända ändå med ett konkurrensförhållande att göra. Påståendet lyfter 
fram det som för vissa åsiktsriktningar måste te sig som ett uppenbart 
(men förbisett?) konkurrensargument till svenskarnas fördel. Det kan 
nämnas att de ungdomar som har låga poäng på detta index tenderar 
även att anse att vi utan invandrarna inte hade fått den höga levnadsstan
dard vi har samt vara oroade för att invandrama drabbas av rasism. 

Dimension 2 är uppbyggd av följande frågor: 
* Om Du tänker på den betydelse som invandringen haft för Sverige, 

tror Du att det blivit sämre eller bättre på grund av invandringen 
när det gäller ekonomi? Mycket bättre, bättre, varken eller, något 
sämre, mycket sämre. (Fråga 8) 

* En del människor oroar sig för invandringens konsekvenser. Nedan 
följer ett antal möjliga konsekvenser. Ange vilka Du eventuellt kän
ner Dig oroad för genom att sätta kryss i rutan "ja". Kryssa för 
"nej" om Du inte känner Dig oroad: Alternativet För många in
vandrare. (Fråga 11) 

* Samma som ovan men svarsalternativet Stora kostnader för sam
hället. (Fråga 11) 
och följande Likertpåståenden: 

* Det gäller framför allt att se till att landets egen befolkning har ar
bete! 

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

* Vi bör inte släppa in några fler invandrare i Sverige! 
* Det har varit fel att släppa in så många invandrare till Sverige som 

man har gjort! 
* Många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra 

sociala förmåner! 
* Ju mindre man märker av alla utlänningar desto bättre är det! 

De som anser att ekonomin har blivit något eller mycket försämrad 
på grund av invandringen, de som oroar sig för att det blir för många in
vandrare och för stora kostnader för samhället, samt de som instämmer 
helt och hållet eller med tvekan i attitydpåståendena får höga poäng på 
detta index. Det står för den mindre toleranta och mot invandring restrik
tiva polen. Reliabiliteten prövades med Cronbachs alpha-koefficient. 
Värdet 0.87 är tillfredsställande. 



Flertalet av dessa item rör direkt eller indirekt invandringens kon
sekvenser. Två av frågorna går direkt på de samhällsekonomiska konsek
venserna. Den tredje frågan pekar på konsekvensen att det blir "för mån
ga invandrare". Innebörden av att invandrama blir "för många" kan givet
vis tolkas på flera sätt. Två påståenden tar fasta på uttrycket "släppa in 
invandrare i Sverige" vilket ju är en negativ omskrivning av ordet invand
ring. Indirekt åtminstone rör tre påståenden vid invandringens tänkbara 
konsekvenser på arbetsmarknaden och de ekonomiska skyddsnät för in
dividen som den svenska socialvården har byggt upp. Ett påstående - "Ju 
mindre man märker av alla utlänningar desto bättre är det!" - tyder på 
att detta index inte bara är en fråga om inställning till invandring. Snara
re bör vi tolka det så att en restriktiv hållning till invandring faktiskt är 
förbunden med en allmän aspekt av främlingsfientlighet. 

Ett av de yttersta uttrycken för främlingsfientlighet är uppfattning
en att invandrare till Sverige ska kastas ut. Ett mildare uttryck för samma 
grundinställning är att utlänningar över huvud taget inte ska "släppas in" 
i Sverige. Vårt index för  dimension 2 tycks röra vid djupt liggande 
föreställningar om rättvisa och rättmätighet. De som får höga poäng hål
ler fram det orättvisa i att invandrare till Sverige belastar samhällsekono
min och drar nytta av allt det som skapats av tidigare generationers sven
skar. De som får låga poäng på detta index tycks snarare se det orättvisa i 
att människor inte behandlas lika bara för att de råkar vara födda i ett an
nat land än Sverige. Den förra kategorin synes knyta an till en psykolo
giskt sett mera primitiv (och om man vill egoistisk) rättvisesyn medan 
den senare kategorin tycks företräda en mera abstrakt (och kanske al-
truistisk) syn på rättvisa. 

För att kontrollera rimligheten av denna tolkning gjorde vi ytterli
gare några faktoranalyser i vilka vi inkluderade fem variabler som inte 
ingår i något index. Två av variablerna hänför sig till fråga 4 och handlar 
om respondentens/ö>es/ä//«z>zgar om huruvida invandrare har det sämre 
eller bättre än, respektive likadant som, svenskarna i fråga om ekonomi 
och jobb. Ytterligare två variabler hör ihop med frågorna 6 och 9, som 
pejlar respondentens uppfattningar om invandringsbestämmelserna, när
mare bestämt om dessa borde bli strängare, oförändrade eller lättas upp 
respektive om myndigheter tillämpar dem alltför strängt, alltför generöst 
eller om det är bra som det är. Den femte variabeln var indexet för social 
distans. 

Dessa fem variabler föreföll ha starkast samband med den faktor 
som vi ovan kallat dimension 2. Detta innebär att de ungdomar som an
ser allt det som dimensionen syftar på (se ovan) även tenderar att tro att 



invandrarna har det bättre än svenskarna när det gäller ekonomi och 
jobb, anse att bestämmelserna om invandring till Sverige borde bli sträng
are och att de gällande bestämmelserna tillämpas alltför generöst samt 
uppleva ganska stor social distans till invandrare. Vi anser att detta stö
der vår tolkning att dimension 2 har att göra med en egoistisk rättvisesyn 
kombinerad med en aspekt av avvisande, för att inte säga fientlig, håll
ning gentemot invandrare. Ytterligare stöd för denna uppfattning fick vi 
genom att plocka ut den lilla grupp individer (n = 21) som ansett att in
vandrarna har det mycket bättre än svenskarna i fråga om ekonomi och 
jobb (två av våra tre "diagnostiska" variabler ovan). Dessa individers 
medelvärden på de tre "negativa" indexen var högre än hos någon annan 
subkategori i materialet; deras medelvärde på det komplementära "positi
va" indexet var på motsvarande sätt lägre än hos någon annan subkatego
ri. Hos dessa ungdomar - som lyckligtvis endast utgör ca 2,5 % av ma
terialet - tycks den egoistiska rättvisesyn vi nämnt ovan sammanhänga 
med en djupgående och allmän fientlighet mot invandrare. 

Dimension 3 är uppbyggd av följande frågor: 
* En del människor oroar sig för invandringens konsekvenser. Nedan 

följer ett antal möjliga konsekvenser. Ange vilka Du eventuellt kän
ner Dig oroad för genom att sätta kryss i rutan "ja". Kryssa för 
"nej" om Du inte känner Dig oroad: Alternativet Den svenska kul
turen hotas. (Fråga 11) 

och följande Likertpåståenden: 
* Invandrare som tänker stanna i Sverige bör i sitt eget intresse bli 

så lika svenskarna som möjligt! 
* Alla invandrarbarn i Sverige borde från början få lära sig att sven

ska är deras modersmål! 
* Endast invandrare som talar svenska i sina familjer och uppfostrar 

sina barn på svenska borde få bli svenska medborgare! 
* Samhället bör skapa möjligheter för invandrare, som själva önskar 

det, att bevara sitt språk och sina kulturella traditioner! 
* Det är bra om invandrarna som kommit till Sverige behåller sitt 

modersmål och lär sina barn det! 
De som oroar sig för att den svenska kulturen hotas av invandring

en, de som instämmer helt och hållet eller med tvekan i de tre första Li-
kertpåståendena, samt de som tar avstånd helt och hållet eller med tve
kan på de två sista påståendena får höga poäng på detta index. Höga 
poäng står för det restriktiva eller negativa förhållningssättet. Reliabilite-



ten prövades med Cronbachs alpha-koefficient. Värdet 0.83 är tillfreds
ställande. 

Den föreställningsdimension som är gemensam för de items som 
ingår i detta index har uppenbarligen med kulturbevarande att göra. Frå
ga 11 och de tre första påståendena har (indirekt) att göra med den sven
ska kulturens bevarande och det hot den står inför genom invandringen. 
De båda sista påståendena talar om bevarandet av invandrarnas egna kul
turer i Sverige. Man skulle kunna uttrycka det så att indexet fångar di
mensionen mellan assimilation som den ena extremen och kulturell 
mångfald som den andra. 

Dimension 4 är uppbyggd av följande frågor: 
* Under de senaste 30-40 åren har många personer från andra 

länder invandrat till Sverige. Tycker Du på det hela taget att det 
varit bra eller dåligt? Mycket bra, ganska bra, varken eller, ganska 
dåligt, mycket dåligt. (Fråga 1) 

* Om Du tänker på den betydelse som invandringen haft för Sverige, 
tror Du att det blivit sämre eller bättre på grund av invandringen 
när det gäller kulturlivet? Mycket bättre, bättre, varken eller, nå
got sämre, mycket sämre. (Fråga 8) 

* En del människor oroar sig för invandringens konsekvenser. Nedan 
följer ett antal möjliga konsekvenser. Ange vilka Du eventuellt kän
ner Dig oroad för genom att sätta kryss i rutan "ja". Kryssa för 
"nej" om Du inte känner Dig oroad: Alternativet rasism mot in
vandrarna. (Fråga 11) 

och följande Likertpåståenden: 
* Alla som vill komma till Sverige och bo och arbeta här bör få göra 

det! 
* Utan den invandring till Sverige vi har haft hade vi inte kunnat få 

en så hög levnadsstandard som vi nu har! 
* Samhället bör skapa möjligheter för invandrare, som själva önskar 

det, att bevara sitt språk och sina kulturella traditioner! 
* Vi kan mycket väl ta emot ett större antal kurder i Sverige! 
* Det är bra om invandrarna som kommit till Sverige behåller sitt 

modersmål och lär sina barn det! 
* Det är bra om vi får fler äktenskap mellan invandrare och sven

skar! 
* Ju mindre man märker av alla utlänningar desto bättre är det! 
* Vi bör inte släppa in några fler invandrare i Sverige! 



* Det har varit fel att släppa in så många invandrare till Sverige som 
man har gjort! 

* Många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra 
sociala förmåner! 

* Alla utlänningar som begår brott i Sverige bör tvingas att lämna 
landet! 

De som anser att det på det hela taget har varit bra eller mycket bra 
att många personer från andra länder har invandrat till Sverige, de som 
anser att kulturlivet har blivit något eller mycket bättre på grund av in
vandringen, de som oroar sig för att invandrare i Sverige kan drabbas av 
rasism, de som instämmer helt och hållet eller med tvekan med de sex 
första attitydpåståendena, samt de som tar avstånd helt och hållet eller 
delvis från de fem sista påståendena får höga poäng på detta index, vilket 
står för ett negativt förhållningssätt. Reliabiliteten prövades med Cron-
bachs alpha-koefficient. Värdet 0.87 är tillfredsställande. 

Den uppmärksamme läsaren har kanske redan märkt att en av frå
gorna (fråga 8) samt fem av attitydpåståendena redan ingår i de tre tidi
gare redovisade toleransindexen. Vi fann det meningsfullt att bilda ett 
komplementärt, sammanfattande index där höga poäng representerar ett 
positivt förhållningssätt. Vi tolkar innebörden av detta index som en me
ra generell dimension av etnisk tolerans. 

Fördelningarna för ungdomamas värden på våra fyra index presen
teras i figur 1. Läsaren märker att formen på fördelningarna är ganska 
olika. För dimension 1 lutar fördelningen åt vänster, vilket innebär att 
majoriteten av våra unga respondenter har indexvärden lika med eller 
mindre än 4. För dimension 2 är bilden omvänd - mer än 70% av respon-
denterna har indexvärden lika med eller större än 4. För dimension 3 är 
fördelningens form nästan "rektangulär", dvs en i grova drag lika stor 
andel av respondenterna ligger på varje steg på indexskalan. Detta inne
bär att de uppfattningar detta index fångar - de om "kulturbevarande" - är 
ganska likformigt fördelade i stickprovet. För dimension 4, som är det 
"omvända" indexet för positivt totalt förhållningssätt, är fördelningsfor
men nästan en spegelbild av den för dimension 2. 

Eftersom dessa index är unika för vår undersökning har vi inga 
referenspunkter för att bedöma vad dessa diagram egentligen säger om 
opinionsklimatet bland de ungdomar vi undersökt. Kanske kan svarsför
delningar på enskilda frågor, som vi kommer att presentera senare, ge ett 
bättre underlag för sådana bedömningar. Å andra sidan måste man un
derstryka att vi inte har tillgång till någon "mall" för vad som vore "nor-



Dimension 1 Dimension 2 

Dimension 4 Dimension 3 

Figur 1. Fördelningar över indexvärden för de fyra dimensionerna av 
förhållningssätt till invandrare och invandring. Den horisontella axeln 
anger de sjugradiga indexskalorna. Observera att procentskalan på den 
vertikala axeln slutar vid 50%. 

malt" eller önskvärt när det gäller svar på de frågor vi ställt i vår enkät, 
vilket även gäller för de index vi byggt på dessa frågor. Vi kan därför 
inte säga att ett "normalt" eller "lagom" opinionsklimat vore om de flesta 
respondenter hade värdet fyra (eller tre, eller två) på indexet för dimen
sion 4, och samtidigt vissa andra värden på de övriga indexen. Det vi 



emellertid kan göra är att undersöka olika delkategorier bland ungdo
marna, framförallt sådana som uppvisar extrema förhållningssätt, och 
mot denna bakgrund beskriva vilka förhållningssätt som är de vanligast 
förekommande i vårt material. Dessutom kommer vi att relatera skill
nader mellan indexmedelvärden för olika delkategorier bland ungdomar
na till deras svar på vissa andra frågor som inte ingår i indexen. På så sätt 
hoppas vi att ett slags "tolkningsstruktur" växer fram som så småningom 
gör det lättare för oss att presentera en sammanfattande bedömning av 
resultaten. 



4 JÄMFÖRELSEN MED DATA FRÅN UNDERSÖKNINGEN 1987 

4.1 Jämförbarheten mellan undersökningarna 

Det generella syftet med vår undersökning är att studera ungdomars in
ställning till invandrare och etniska grupper och att söka relatera ställ
ningstagandena till ungdomars villkor i samhället. Syftet är inte i första 
hand att jämföra resultaten med data från den tidigare omnämnda riksre
presentativa undersökningen från 1987. Den sistnämnda utgör dock nå
got av en utgångspunkt. Resultaten som presenterades i den var den di
rekta anledningen till att vår ungdomsundersökning kom till stånd. Gi
vetvis är det inte ointressant att jämföra resultaten. 

De två undersökningarna är emellertid inte helt jämförbara. Den 
här studien baseras på data insamlade 1990 i fyra kommuner medan un
dersökningen 1987 byggde på ett riksrepresentativt stickprov. Den aktu
ella undersökningen omfattar kohorten som föddes åren 1969-1974 (per
soner som var 16-21 år gamla vid undersökningstillfället) medan de yng
sta intervjupersonerna i den förra studien föddes åren 1964-1969 (vid det 
undersökningstillfället var de 18-23 år gamla). Den här undersökningen 
genomfördes som en postenkät medan data insamlades 1987 genom per
sonliga intervjuer i respondenternas hem. Med så skilda förutsättningar 
för de båda studierna är det minst sagt vanskligt att dra långtgående slut
satser om opinionsutvecklingen genom att jämföra svarsfördelningarna 
från de båda undersökningarna. Möjligen får vi en antydan om vartåt vin
den blåser. Vi vill understryka att flera tungt vägande reservationer kring
gärdar de slutsatser som baseras på en jämförelse av svarsfördelningarna. 

Jämförelsen omfattar i första hand nitton Likertpåståenden, ur
sprungligen formulerade 1969, vilka syftar till att pejla den svarandes in
ställning till invandrare och invandring. Vi förfogar också över ett påstå
ende från 1981 som rör inställningen till solidaritet. Vidare omfattar jäm
förelsen fem frågor med fasta svarsalternativ från surveyen 1981. De syf
tar till att fånga den svarandes inställning till invandringspolitik i vid 
mening. Slutligen har vi en fråga från 1981 som mäter upplevd kulturell 
(eller etnisk) distans till olika nationaliteter och etniska grupper. Jämfö
relsen med data från 1987 omfattar tjugo sådana grupper. 

4.2 Nitton påståenden 

I en rad diagram i figurerna 2 och 3 jämförs svaren för de Likertpåstå
enden som unga intervjupersoner i undersökningar 1987 och 1990 har 
fått ta ställning till. Varje påstående är formulerat så, att ett instämmande 
antingen motsvarar en negativ och intolerant inställning, eller motsvarar 



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

Säkerställd negativ 
förändring 

"Det gäller framför allt att se till att landets 
egen befolkning har art>ete!" 

Ingen säkerställd 
förändring 
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helt delvis delvis 
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"Det har varit fel att släppa in så många 
invandrare till Sverige som man har 
gjort!" 

Säkerställd negativ 
förändring 

mud 
instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 

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

Ingen säkerställd 
förändring 

instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 
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"Många utlänningar kommer till Sverige 
bara för att utnyttja våra sociala förmåner!' 

Säkerställd negativ 
förändring 

1 11 1 i il J 
instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 

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

Ingen säkerställd 
förändring 

ULL I i  
instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 

3 1 1987 EHD 1990 2 I 1987 r r n  1 9 9 0  

Figur 2. Negativt formulerade Likertpåståenden 1987 (ålder 18-23, n = 
147) och 1990 (ålder 16-21, n = 891). Svarsfrekvenser i procent. Figuren 
fortsätter på nästa sida. 
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"Alla invandrarbarn i Sverige borde från 
böljan få lära sig att svenska är deras 
modersmål!" 

Ingen säkerställd 
förändring 
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helt delvis delvis 
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"Bostadsbristen i Sverige beror till stor del 
på invandringen!" 

Säkerställd negativ 
förändring 
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"Vi bör inte släppa in några fler invandrare 
i Sverige!" 

1001 

Säkerställd negativ 
förändring 

instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 
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"Ju mindre man märker av alla utlänningar 
i Sverige, desto bättre är det!" 

Säkerställd negativ 
förändring 

instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 
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"Endast invandrare som talar svenska i sim 
familjer och uppfostrar sina barn på sven
ska borde få bli svenska medborgare!" 

Ingen säkerställd 
förändring 

instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 
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"Vi har fått en ökad arbetslöshet i Sverige 
därför att invandrama har tagit svenskamas 
arbeten!" 

Ingen säkerställd 
förändring 

instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 
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Figuren fortsätter på nästa sida. 



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

Säkerställd negativ 
förändring 
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"Om det blir ökad arbetslöshet i Sverige 
bör en del av utlänningarna tvingas att 
lämna landet!" 

Ingen säkerställd 
förändring 

1 Ml f l  
I 1987 EZD 1990 

instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 
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100* 
"Samhället bör skapa möjligheter för 
invandrare, som själva önskar det, att 
bevara sitt språk och sina kulturella 
traditioner!" 

Ingen säkerställd 
förändring 

instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 

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

Ingen säkerställd 
förändring 
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"Det är bra om invandrare som kommit 
till Sverige behåller sitt modersmål och 
lär sina bam det!" 

Ingen säkerställd 
förändring 

instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 

"Alla som vill komma till Sverige och bo 
och arbeta här bör få göra det!" 

Ingen säkerställd 
förändring 

LM instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 
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Figur 3. Positivt formulerade Likertpåståenden 1987 (ålder 18-23, n = 147) 
och 1990 (ålder 16-21, n = 891). Svarsfrekvenser i procent. Figuren fort
sätter på nästa sida. 



"Vi kan mycket väl ta emot ett större 
antal zigenare (1987) / kurder (1990) 
i Sverige!" 

Ingen säkerställd 
förändring 

instämmer instämmer tar avstånd tar avstånd helt 
helt delvis delvis 

I 1987 EHD 1990 

en positiv och tolerant inställning. En del påståenden är alltså negativt 
formulerade, de övriga positivt formulerade. 

Alla de påståenden som återfinns i figur 2 är negativt formulerade. 
Låt oss anta att undersökningsbetingelserna är jämförbara (vilket de allt
så inte är men låt oss ändå anta det). Om en större andel personer instäm
mer helt och hållet vid det första tillfället än vid det andra tillfället, bety
der det att opinionen vad detta påstående beträffar var mera negativ till 
invandrare vid det första tillfället än vid det andra. 

Alla påståenden i figur 3 är positivt formulerade. På motsvarande 
sätt - och med samma antagande om jämförbara undersökningsbetingel
ser - gäller att om en större andel personer instämmer helt och hållet 
med ett positivt påstående vid det första tillfället än vid det andra, så var 
opinionen mera positiv i förhållande till detta påstående vid det första till
fället än vid det andra. I enkäten är de positivt och negativt formulerade 
påståendena blandade om varandra. 

Inför varje påstående har den svarande kunnat välja mellan fyra 
svarsalternativ: instämmer helt och hållet, instämmer med tvekan, tar av
stånd med tvekan, tar avstånd helt och hållet. 

Hur folk har svarat på de fyra svarsalternativen till varje påstående 
anges i procentuella andelar, som illustreras av staplarna i diagrammen. I 
påståendet "Det gäller framför allt att se till att landets egen befolkning 
har arbete!" instämde 65% av de tillfrågade ungdomarna helt och hållet 
1987 medan andelen som instämde helt och hållet var 1990 53% . Vi har 
prövat om skillnaderna i svarsfördelningarna vid de båda tillfällena är 



statistiskt säkerställda. När vi i diagrammen anger att de är säkerställda 
betyder det, att det endast är en chans på hundra att de uppmätta skill
naderna inte skulle motsvara faktiska skillnader mellan de två undersök
ningstillfällena. Om vi antar att jämförbarhet råder mellan undersökning
arna betyder det att skillnaderna i sådana fall med nittionio procents san
nolikhet motsvarar en verklig förändring i ungdomarnas inställning. Det 
totala stickprovet 1987 var 1015, men för den här jämförelsen är det sva
ren från 129 personer (genom vägning 147) i åldrarna 18-23 år som an
vänds. Stickprovet 1990 omfattar 891 personer och svaren från samtliga 
används vid jämförelsen. Det betydligt mindre antalet svarande i den akt
uella åldersgruppen 1987 försvårar något möjligheterna att uppnå statis
tiskt signifikanta skillnader vid chi-2 prövning. Vi har använt chi-2 testet 
då datanivån rimligen endast kan betraktas som ordinal. 

Jämförelsen mellan 1987 och 1990 kan sammanfattas så här: För 
de nitton påståendena finner vi i tolv fall icke säkerställda skillnader me
dan vi i sju fall finner klart säkerställda skillnader i svarsfördelningarna. 

Av de sju påståendena med säkerställda skillnader rör det sig i 
samtliga fall om förändringar i en negativ riktning, dvs om en förändring 
av ungdomsopinionen mot större intolerans. Trots att vi för närmare två 
tredjedelar av påståendena inte ser några tecken på en förändring av in
ställningen är utfallet trots allt en smula oroande. Låt oss se närmare på 
ordalydelsen i de här påståendena. 

4. "Vi bör inte släppa in några fler invandrare till Sverige!" 
7. "Det har varit fel att släppa in så många invandrare till Sverige som 

man har gjort!" 
8. "Bostadsbristen i Sverige beror till stor del på invandringen!" 

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

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

13. "Ju mindre man märker av alla utlänningar i Sverige, desto bättre är 
det!" 

15. "Svenskarna känner ett större ansvar för sitt arbete än de utlänning
ar som har kommit till Sverige!" 
De två första påståendena på den här listan rör invandringen till 

Sverige. Svaren på påstående nummer 4 ligger i nivå med svaren från det 
riksrepresentativa stickprovet 1969 för alla åldrar mellan 16 och 67 år. 
Det här motsvarar alltså en väsentlig förändring av ungdomsopinionen 



sedan 1987 i riktning mot ett kraftigt avståndstagande från invandring. 
Detsamma gäller påstående nummer 7 där 1969 års siffror till och med 
överträffas vad gäller just motståndet mot invandring. 

Påståendena nummer 8 och 12 relaterar invandringsfrågorna till två 
för närvarande aktuella samhällsfrågor - bostadsbristen och invandrares 
kriminalitet. För påstående nummer 8 överträffas inte bara 1987 års siff
ror med god marginal utan också 1969 års siffror. Förändringen är också 
stor vad gäller påstående 12 utan att 1969 års allmänna siffror riktigt upp
nås. 

Påstående nummer 8, som gör gällande att invandringen har fram
kallat en akut bostadsbrist, är knepig i den bemärkelsen att tillgången till 
bostäder, särskilt för unga människor, har varierat under perioden sedan 
1969 då påståendet formulerades. Tillgången till bostäder i storstäderna 
och de större städerna år 1990 var sämre än vad den hade varit på många 
år. I den allmänna debatten om bostadsmarknaden talas det om bygg
kostnader, hyror, priser och subventioner. Knappheten på tillgängliga 
bostäder har inte officiellt relaterats till invandringen. Men många män
niskor drar snabbt sina egna slutsatser. Kan det vara så för unga männi
skor att problemen med det kommunala mottagandet av flyktingar, 
uppförandet av flyktingförläggningar och inrättandet av flyktingslussar 
långt ute i skogen, på vinterstängda semesteranläggningar, på fartyg i 
hamnarna och i tält på den skånska slätten kan uppfattas som tecken på 
en bostadsbrist? 

Även svaren på påstående nummer 12 tyder på en stor förändring 
av inställningen under de år som gått sedan 1987. Frågan om brottslighet 
bland invandrare har på senare tid varit föremål för debatt. Det har talats 
om invandrares kriminalitet på ett öppnare sätt än förr. Statistik åberopas 
som uppges visa på en högre brottsfrekvens bland invandrare än bland 
svenskar. Andra menar dock att statistiken är bristfällig. Den har inte ana
lyserats mot bakgrund av variabler som ålder och samhällsklass, och 
man har inte tagit hänsyn till faktorer som upptäcktsrisk, anmälningsbe
nägenhet och diskriminering. Under senare år har uppståndelsen varit 
stor kring en liten grupp kriminellt svårt belastade och våldsbenägna ung
domar av vilka många har visat sig ha invandrarbakgrund. Det är inte för
vånande att vi har fått en signifikant förändring av svarsfördelningarna 
för påstående nummer 12. 

Låt oss nu se på påstående nummer 15 som hävdar att svenskar kän
ner ett större ansvar för sitt arbete än de utlänningar som har kommit till 
Sverige. Det är en aning överraskande att vi här får en signifikant skill
nad mellan svarsfördelningarna 1987 och 1990. Möjligen ser vi här ett 



utslag av det missnöje som åtskilliga svenskar känner över att asylsökan
de går sysslolösa under den tid som asylutrédningen pågår. Endast en 
mindre del av ungdomarna som har besvarat enkäten har stadigvarande 
arbete. Många har givetvis erfarenheter av tillfälliga arbeten och som
marvikariat. De som nu har arbete har inte mer än ett par tre års yrkeser
farenhet. Det är för kort tid för att de ska ha hunnit bilda sig en god upp
fattning om olika gruppers ansvarskänsla för sitt arbete. Nu är det förhål
landevis få som instämmer helt och hållet i det här påståendet. Därför 
lämnar vi det därhän. 

Större förändringar, och framför allt betydligt flera som instämmer 
helt och hållet, finner vi för påståendena nummer 11 och 13. Vi kan inte 
uppfatta ett fullständigt instämmande i dessa påståenden som annat än 
uttryck för en starkt negativ inställning till invandrare. Påstående num
mer 11 ger i själva verket ord åt en av de traditionella fördomarna mot 
främmande människor (jfr "Inställningen till zigenare vid en affärsgata i 
Stockholm", Landén 1971). Möjligen har föreställningen fått näring av 
de långa handläggningstiderna då asylsökande på grund av de svenska 
bestämmelserna är hänvisade till att leva av socialbidrag. De får ju inte 
arbeta innan de har fått uppehållstillstånd. Samtidigt har man i massme
dia även uppmärksammat en del svårförklarligt slöseri med medel till 
flyktingar som vissa instanser inom socialtjänsten gjort sig skyldiga till. 

Hur ska utfallet tolkas så här långt? 
Trots att vi för tolv påståenden, dvs flertalet, inte har kunnat uppmä

ta statistiskt säkerställda fördelningsskillnader är resultatet ändå bekym
rande. Det ser ut som om en negativ inställning till invandrare och flyk
tingar håller på att få fotfäste inom den unga generationen. Om iakttagel
sen är riktig, och vi måste återigen påminna om den stora osäkerhet som 
vidlåder en jämförelse mellan undersökningar genomförda under så pass 
olika betingelser, måste vi ställa oss frågan: Hur kan det komma sig? 

Innan vi kan ge något svar på den frågan bör vi se hur svaren ser ut 
på de övriga frågorna där en jämförelse är möjlig med 1987 års studie. 
Och vi måste ta ställning till hypotesen att en, åtfhimtoneiifl*y»es* mind
re tolerant hållning är något som hör till själva åldersstadiet innan vuxen
identiteten har etablerats. Vi måste givetvis också relatera toleranta res
pektive intoleranta svarsmönster till variabler som samhällsklass, yrkes
livserfarenhet, utbildning, kommun och urbaniseringsgrad. 

Låt oss ändå kasta fram en möjlig tolkning av den ändrade opinion
en hos de unga. Den bild som framträder av mätningar som gjordes som
maren 1989, bland annat av SIFO (Opinioner och Trender, nr 5, 1989), 
överensstämmer i stort sett med de slutsatser som rapporterades i "Den 



toleranta opinionen" från 1987. SIFO bygger sina slutsatser på endast ett 
fåtal frågor. Givetvis är det vanskligt att dra generella slutsatser. SIFO 
gjorde emellertid samtidigt en något större undersökning i Trollhättan på 
uppdrag av en lokaltidning. Det framkom att Trollhätteborna var positivt 
inställda till flyktingmottagning i Sverige. Särskilt positiva var de till 
flyktingmottagning i Trollhättans kommun. Nu är Trollhättan knappast 
representativt för Sverige som helhet. Möjligen kan vi tala om en repre
sentativitet för större och medelstora svenska industristäder i mellersta 
och södra Sverige - med vana av invandrare. 

Sedan kom regeringsbeslutet i december 1989. Regeringen tillkän
nagav att regler och bestämmelser gällande politisk asyl skulle tillämpas 
mera restriktivt än vad fallet ditintills hade varit. Asyl på humanitära 
grunder blev i praktiken utesluten. Det drastiska beslutet fattades för att 
få bukt med det snabbt stigande antalet asylsökande flyktingar under 
1989. Den komplicerade mottagningsapparaten hade dimensionerats för 
ett avsevärt lägre antal flyktingar. 

Regeringsbeslutet var tänkt som ett budskap till alla presumtiva 
asylsökande flyktingar att Sveriges gränser nu hade stängts. Men beslutet 
fungerade också som ett budskap till allehanda främlingsfientliga och 
flyktingfientliga grupper. Regeringen medgav så att säga i praktiken att 
"Det har varit fel att släppa in så många flyktingar (invandrare) till Sveri
ge som man har gjort". Beslutet kan av somliga ha tolkats som ett uttryck 
åt tanken att "Vi bör inte släppa in några fler flyktingar (invandrare) till 
Sverige". 

Har regeringen lyhört anpassat sig till en opinion som plötsligt 
svängde eller är det regeringen som genom sitt handlande har skapat opi
nion? 

Regeringen och riksdagen måste betraktas som våra kanske allra 
viktigaste opinionsbildare. Vi kan med andra ord inte utesluta att reger
ingsbeslutet kom att få en stark opinionsbildande effekt. Som många kri
tiker redan har påpekat kom regeringen inte bara att genomföra en politik 
som orsakat ett sådant rabalder i Sjöbo. Genom beslutet att begränsa flyk
tinginvandringen kom regeringen indirekt och oavsiktligt samtidigt att 
legitimera andra attityder som det är betydligt svårare att försvara. 

Under våren och försommaren 1990 utfördes ett flertal attentat mot 
flyktingförläggningar runt om i landet. Stor uppmärksamhet i massmedia 
fick Kimstadbornas protester mot inrättandet av en flyktingförläggning 
på orten. Nästan omgående kunde olika opinionsmätningar som genom
förts av SIFO och TEMO under försommaren 1990 visa att människor 
var mycket mera ovilliga att ta emot flyktingar än på många år. 



4.3 Frågor om invandring och tillämpning av regler 

Fem frågor, som ingick i undersökningarna 1981 och 1987, ställdes i en
käten. Givetvis gäller samma reservationer som tidigare i fråga om under-
sökningsbetingelsernas jämförbarhet. Enligt en strikt metodologisk upp
fattning måste undersökningsbetingelserna vara helt identiska för att 
jämförelser ska vara möjliga. Det innebär exempelvis att ordalydelsen i 
frågan måste vara precis densamma. Så var fallet ifråga om Likertpåstå-
endena (med ett undantag). Detta antagande förutsätter att språket är ett 
exakt och oföränderligt instrument. Vi vet emellertid att språkbruket 
inom loppet av några år kan undergå stora förändringar. Modeord dyker 
upp och blir var mans egendom. Andra ord utmönstras och försvinner i 
vardagligt tal. Ibland kan den här språkliga processen vara uttryck för en 
medveten politik, som när ordet "invandrare" lanserades i mitten av sex
tiotalet för att ersätta ordet "utlänning" som ansågs ha en negativ klang. 
För det mesta är de språkliga förändringarna ifråga om vokabulär resulta
tet av en komplex process som vi inte kan gå närmare in på i det här sam
manhanget. 

Språklig förändring ställer till vissa problem när det gäller attityd
undersökningar som genomförs vid olika tidpunkter. Om språkbruket 
ändras så ändras faktiskt också våra mätinstrument. Hur ska vi kunna va
ra säkra på att vi mäter samma sak vid tidpunkt 2 som vi gjorde vid tid
punkt 1? Kan det t o m vara så att eventuella förändringar som kommer 
fram snarare uttrycker förändringar av språkbruket än av attityderna? 

När det gäller de fem frågor som hämtats från undersökningen 
1987 ändrade vi själva ordalydelsen på två av frågorna. Vi anser dock att 
meningen med frågan inte har förändrats. I stället har vi sökt förtydliga 
den. När frågan om det vore önskvärt med en befolkningsökning genom 
invandring eller genom att svenskar föder fler barn formulerades 1981 
var födelsetalen låga i Sverige. Sedan några år tillbaka är situationen 
emellertid annorlunda. Födelsetalen i Sverige hör till de högsta i Europa. 
Denna förändring av verkligheten måste vi på något sätt ta hänsyn till. 
För en av frågorna differentierade vi svarsalternativen. Två av frågorna 
ställdes med samma formuleringar som 1987. 

Förändringar av opinionen har säkerställts i fyra fall (se diagram
men i figur 4). Av svaren på två av frågorna framgår det tydligt att en 
majoritet av ungdomarna anser att bestämmelserna om invandring till 
Sverige borde bli strängare och att gällande regler borde tillämpas mera 
strängt än hittills. Det rör sig om stora förändringar. Vid första anblick 
kan man tänka sig att vår hypotes att regeringsbeslutet 1989 kan ha bi-



De infödda svenskarna får så få barn att den svenska befolkning
en knappast ökar alls och periodvis minskar. Tycker Du att det är 

f
bättre att svenskar föder fler barn eller kan 
befolkningen lika gärna öka genom 
invandring? 

Säkerställd förändring: färre 1990 
anser att svenskar bör föda fler barn. 

Svenskar föder fler bam Befolkningen ökar Spelar ingen roll 
genom invandring 1987 [fp) 1990~ 

Har Du personligen märkt någon förändring under de senaste 
åren i förhållandet mellan invandrare och svenskar - till det 
bättre, till det sämre eller är det ingen skillnad? 

Säkerställd förändring: 
färre 1990 uppfattar 
förändring till det bättre; 
fler 1990 ser ingen 
skillnad. 

I I 
Till det bättre Till det sämre Ingen skillnad Tveksam, vet ej 

B 1987 1990 

Figur 4. Värderingar av och föreställningar om invandringspolitiska 
frågor 1987 (ålder 18-23 är, n = 147) och 1990 (ålder 16-21, n = 891). 
Figuren fortsätter på nästa sida. 
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Vad anser Du om myndigheternas sätt att tillämpa gällande 
bestämmelser i fråga om flyktingar? Tycker Du att bestäm
melserna tillämpas... 

Säkerställd förändring: 
fler 1990 anser tillämp
ningen alltför generös. 

Alltför generöst Alltför strängt Bra som det är Tveksam, vet ej 
M 1987 [Hill 1990~ 
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Under de senaste 30-40 åren har många personer från 
andra länder invandrat tiil Sverige. Tycker Du på det 
hela taget att det varit bra eller dåligt? 

Ingen säkerställd 
förändring 

Dåligt Varken eller Tveksam, vet ej 

Figuren fortsätter på nästa sida. 
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Anser Du att bestämmelserna om invandring till Sverige 
borde bli strängare, oförändrade eller lättas upp? 

Säkerställd förändring: flera 
1990 anser bestämmelserna 
borde bli strängare. 

Strängare Oförändrade Lättas upp Tveksam, vet ej 
• 1987 f i l  1990 

dragit till att förstärka en invandringsnegativ opinion får visst stöd. Detta 
är dock inte helt oproblematiskt, eftersom det skulle innebära att ungdo
marna anser att de redan skärpta bestämmelserna borde skärpas ytterli
gare. Man kan alternativt föreställa sig att de borde vara nöjda med den 
skärpning som redan ägt rum. Detta förutsätter å andra sidan att ungdo
marna känner till förändringen i bestämmelserna. Vi återkommer till det
ta i slutet av detta avsnitt. 

Vad gäller frågan om relationer mellan invandrare och svenskar 
består förändringarna främst i att allt flera anser att förhållandet mellan 
invandrare och svenskar inte har förändrats under de senaste åren. Sam
tidigt är det betydligt färre 1990 än 1987 som anser att en förändring har 
skett till det bättre. På just den här frågan måste vi räkna med att person
er svarar exempelvis "till det sämre" på skilda grunder. Några menar all
deles säkert att det har blivit sämre därför att det har blivit sämre för 
svenskarna. Andra kan välja samma svarsalternativ men utifrån uppfatt
ningen att det har blivit sämre för invandrarna, sympatierna kan syfta på 
helt olika parter. Vad förändringen står för när det gäller den här frågan 
är svårt att säga. Betydligt färre tycker dock att en förändring har skett 
till det bättre i förhållandet mellan invandrare och svenskar. Samtidigt 
har ingen ökning skett av antalet personer som tycker att förändringen är 
till det sämre. Det är inte helt klart hur detta skall tolkas. Eftersom 
människors uppfattningar om relationer mellan etniska grupper (i detta 



fall relationer mellan majoritetsbefolkningen och ett antal invandrar
grupper) utgör en viktig beståndsdel i det som kallas etniska relationer, 
återkommer vi till detta spörsmål i nästa kapitel. 

På frågan om det har varit bra eller dåligt att många har invandrat 
till Sverige har det visserligen skett en ökning av andelen svarande som 
tycker att det på det hela taget är dåligt. Förändringen är dock inte till
räckligt stor för att bli statistiskt signifikant. Alltjämt tycker en något stör
re andel av de svarande att invandringen på det hela taget har varit bra. 
Vår undersökning innehåller emellertid ytterligare en fråga rörande vär
dering av invandringens konsekvenser, i vilken fyra aspekter på dessa 
konsekvenser specificeras. Vi presenterar och diskuterar svaren på denna 
fråga längre fram i nästa kapitel. För att gå vidare i jämförelsen fick vi på 
frågan om befolkningsökning en säkerställd förändring av ungdomsopin
ionen som inte går ihop med hypotesen om en tilltagande rasism och na
tionell chauvinism. Frågan har inte riktigt samma ordalydelse i enkäten 
som den hade i intervjuerna 1987. Det kan ha spelat in. Likaså var 
enkätens respondenter två år yngre vid undersökningstillfället än mots
varande intervjupersoner var 1987. Det vill säga, frågan om barn och 
familjebildning ligger också längre in i framtiden för deras del. 

Vi har ett Likertpåstående som vi inte har redovisat utfallet på 
ännu. Det lyder "Solidaritet med de svaga är viktigt för mig!" En något 
mindre andel av de svarande 1990 instämmer helt och hållet i det påstå
endet jämfört med fördelningen 1987. Någon statistiskt säkerställd för
ändring av ungdomsopinionen föreligger dock inte. Från undersökningen 
1987 framgår att solidariteten är långt viktigare för de äldre generation
erna. Kanske är det viktigt för gamla människor generellt. Det kan tänkas 
vara särskilt viktigt för dem som är födda från 1910- till 1940-talet men 
mindre betydelsefullt för dem födda på 1960- och 1970-talen. Något 
starkt stöd för tesen om en tilltagande rasism får vi knappast. 

En uppföljande minienkät 

För att få åtminstone en minimal möjlighet att bilda oss en bättre grun
dad uppfattning om hur regeringsbeslutet från december 1989 kan ha in
verkat på ungdomarnas attityder gjorde vi i oktober 1991 en extra "mini
enkät", i vilken vi frågade följande: "Har det under perioden 1989-1990 
ägt rum någon väsentlig förändring i de svenska bestämmelserna röran
de flyktinginvandring?". Svarsalternativen var "ja", "nej" och "vet ej". 
Om respondenten svarade "ja", var följdfrågan "vilken?" (förändring). 
Enkäten skickades till 306 personer, slumpmässigt uttagna bland de 891 
ungdomar som tidigare besvarat vår huvudenkät. Tjugofem brev returne-



rades med noteringar som "avflyttad till okänd adress" och "eftersänd-
ning upphört". Det egentliga "stickprovet" utgjordes således av 281 indi
vider. Uppenbarligen var våra ungdomar trötta på att besvara enkäter 
(trots att uppföljningsenkäten endast innehöll en fråga), eftersom bortfal
let blev mycket stort - i genomsnitt hela 48%. Bortfallet var störst i Sö
dertälje (60%) och minst i Finspång (43%). Av det skälet är det mycket 
svårt att dra några bestämda slutsatser från denna extra enkät. En bort
fallsanalys visar emellertid att de 147 ungdomar som har besvarat vår 
fråga i stora drag (dvs med avseende på bakgrundsvariabler samt medel
värden på indexen för dimensionerna 1-4) liknar de 891 som besvarat 
huvudenkäten; på motsvarande sätt liknar de som inte besvarat frågan 
bortfallet i huvudundersökningen (se tidigare bortfallsanalys). Med myck
et stora förbehåll vill vi därför trots allt redovisa svarsfördelningen på 
denna uppföljningsfråga. 

Totalt svarade 70% "nej/vet ej" och, följaktligen, 30% "ja" (det sist
nämnda var det korrekta svaret). Kommunvis är fördelningen för svarsal
ternativet "nej/vet ej" följande: Södertälje 79%, Bromma 49%, Finspång 
75% och Sundsvall 78%. Om svarsalternativen "nej/vet ej" tolkas som 
uttryck för okunnighet om den faktiska förändring som skett i december 
1989, var okunnigheten således störst i Södertälje och minst i Bromma. 
Av dem som svarat "ja" ger de flesta grovt sett en korrekt beskrivning av 
den inträffade förändringen. Den första (försiktiga) slutsatsen vi kan dra 
från dessa procenttal är att drygt två tredjedelar av ungdomarna (nästan 
70%) inte kände till regeringsbeslutet från 1989. Den andra slutsatsen är 
att okunnigheten om beslutet är relaterad till socialgruppstillhörighet: so
cialgrupp 1 är något överrepresenterad bland dem som svarat korrekt på 
frågan, socialgrupp 3 något underrepresenterad. Detta förklarar även re
sultatet i Bromma, som hade den lägsta andelen av sådana som svarat 
"nej/vet ej" - i Bromma är socialgrupp 1 överrepresenterad (och social
grupp 3 underrepresenterad) jämfört med de övriga kommunerna. 

För att få reda på huruvida okunnighet respektive kännedom om 
skärpningen av bestämmelserna för flyktinginvandring sammanhänger 
med ungdomarnas inställning till invandrare i allmänhet och till invand
ring i synnerhet undersökte vi svarsmönster på vissa andra frågor i huvud
enkäten bland dem som svarat korrekt respektive inkorrekt (samt "vet 
ej") på vår uppföljningsfråga. Det vi undersökte var dels de två under
kategoriernas medelvärden på de sammanfattande indexen för dimension 
1-4, dels deras svarsfrekvenser respektive medelvärden på de 6 frågor i 
enkäten som explicit handlar om invandrmg (fråga 6, fråga 9 samt 4 
Likertpåståenden). Resultaten är en aning oklara, samtidigt som materia-



lets statistiskt sett osäkra karaktär (det stora bortfallet) inte tillåter några 
signifikansprövningar av skillnader mellan de två underkategorierna. 
Icke desto mindre pekar resultaten i en viss riktning, som vi trots allt vill 
sammanfatta i stora drag, givetvis med vederbörliga reservationer. 

När det gäller indexen för de fyra dimensionerna är bilden mest 
oklar. De som svarat korrekt på uppföljningsfrågan (dvs "ja") är något 
mera intoleranta än de som svarat "nej/vet ej" enligt de tre negativa in
dexen. Däremot är de något mer toleranta enligt det fjärde indexet (di
mension 4), som är ett sammanfattande mått på positivt förhållningssätt. 
I fråga om de sex frågor/påståenden som direkt syftar på invandring är 
bilden något klarare. De som svarat "nej/vet ej" tenderar att vara något 
mera restriktiva i sin inställning till invandring än de som svarat "ja", 
med undantag av Likertpåståendet "Vi kan mycket väl ta emot ett större 
antal kurder i Sverige", där förhållandet var omvänt. 

Hur skall man tolka dessa (mycket osäkra) tendenser? Det är rim
ligt att anta att de som känner till regeringsbeslutet från december 1989 
är sådana individer som följer med i samhällsskeendet och är samtidigt 
ganska toleranta gentemot invandrare och positiva till invandring, vilket 
delvis sammanhänger med deras socialgruppstillhörighet. Att de upp
märksammar ett sådant beslut kan kanske förklaras av deras positiva 
inställning till invandrare och deras intresse för invandringspolitik. Den 
något mindre restriktiva inställningen till invandring (på de sex frågor
na/påståendena i huvudenkäten) kan sammanhänga med att de vet att be
stämmelserna har skärpts och därför inte i samma utsträckning som de 
som svarat "nej/vet ej" anser att de borde skärpas ytterligare. Detta utes
luter givetvis inte att även de som är markant intoleranta intresserar sig 
för invandringspolitiska frågor, låt vara att vår uppföljningsenkät inte ger 
underlag för en sådan hypotes. 

På samma sätt kan man tänka sig att den mera restriktiva hållning
en hos dem som svarat "nej/vet ej" på uppföljningsfrågan sammanhänger 
med att de inte känner till skärpningen av bestämmelserna, anser att de 
gällande bestämmelserna tillämpas alltför generöst och tycker följakt
ligen att de bör skärpas. Man bör även understryka att vår lilla "uppfölj
ningsenkät" varken stöder eller motsäger den tidigare framförda hypote
sen att regeringsbeslutet haft en negativ inverkan på ungdomamas inställ
ning till invandring. Det bör dock påpekas att hypotesen kräver en teori 
om hur ett sådant invandringspolitiskt beslut kan få en opinionsbildande 
inverkan utan att de vilkas inställning påverkas behöver känna till be
slutet som sådant. Detta är inte så osannolikt som det kanske ser ut i 
somligas ögon. 



Ett invandringspolitiskt beslut kan förändra opinionsklimatet ge
nom diffus påverkan, förmedlad av särskilt "potenta" opinionsbildande 
aktörer, vare sig dessa utgörs av individer eller institutioner. De enskilda 
ungdomarna behöver inte känna till beslutet, men kan ändå uppfatta 
"vindriktningen" indirekt genom signaler från förmedlare i sina respek
tive närmiljöer. Dessa "proximala" signaler behöver inte nämna rege
ringsbeslutet som argument - deras verkan är indirekt och kan snarare an
tas bestå i en "riktningsangivelse" för aktuellt gångbara attityder. Det är 
troligt att förändringar i invandringspolitiken har en opinionsbildande ef
fekt, men det ovan sagda implicerar att denna oerhört viktiga fråga måste 
belysas med särskilda undersökningar. I annat fall kan något spekulativa 
hypoteser genom den vanliga förenklingsprocessen bli till - åtminstone i 
vissa skikt - allmänt accepterade "förklaringar", vilkas förklaringskraft är 
förtöjd i moralisk övertygelse eller politisk strategi snarare än i fakta. 
4.4 Upplevd/kulturell distans 

En fråga som ursprungligen formulerades för attitydundersökningen 
1981 har visat sig vara ovanligt fruktbar. Respondenten ombeds att skat
ta likheten mellan sina egna (underförstått svenska) värderingar och mot
svarande värderingar hos ett antal namngivna nationella och etniska grup
per. I undersökningen 1981 fick intervjupersonerna skatta denna "värde
ringslikhet" för arton grupper. I undersökningen 1987 tillkom två grup
per utöver de tidigare arton (iranier och kurder). I föreliggande undersök
ning av ungdomar tillkom ytterligare fyra grupper (ryssar, assyrier, indi
er och rumäner). 

Det måste emellertid påpekas att en icke obetydlig skillnad förelig
ger mellan den instruktion som användes i 1981 och 1987 års undersök
ningar och den som formulerades för föreliggande undersökning. I de ti
digare undersökningarna instruerades respondenterna att skatta likhet (el
ler olikhet) i fråga om kulturella värderingar. I vår undersökning av ung
domar blev instruktionen avsiktligt mera ospecifik: ungdomarna ombads 
att spontant och utan närmare eftertanke skatta hur lika!nära respektive 
olika/avlägsna de specificerade etniska/nationella grupperna kändes i 
förhållande till dem själva. Någon närmare specifikation av innehållet i 
dessa olikhetsupplevelser gjordes således inte. En av anledningarna till 
denna förändring var tanken att en mindre specificerad instruktion skulle 
ge mera spelrum åt olika kriterier som individerna använder i sina skatt
ningar, vilket i sin tur skulle förbättra förutsättningarna för en analys av 
de hypotetiska "komponenter" som skattningarna kan antas bestå av (se 
Lange 1984; Westin 1984; Lange 1989, 1990; se rapportförteckningen 



på bakre omslaget). Själva formatet för skattningarna var identiskt med de 
tidigare undersökningarnas, dvs en sjugradig grafisk skala som present
erades på följande sätt: 

jag chilenare 
(1 2 3 4 5 6 7) 

Respondenten ombads att sätta kryss på skalan alltefter hur gruppen till 
höger om skalan känns - ju mer lika gruppen känns, desto närmare "jag" 
skall krysset placeras. Siffrorna inom parentes under skalan anger hur 
skattningarna kodades vid bearbetningen; de var däremot inte utsatta i 
enkäten. 

Uppgiften tillåter olika slags analyser. Man kan till exempel beräk
na medelvärden (över alla respondenter) för vaije grupp som de svarande 
har skattat. Grupperna låter sig då rangordnas med hänsyn till den upp
fattade olikheten i förhållande till respondenterna. Det som undersöks i ett 
sådant fall kan kallas kollektiva föreställningar visavi olika grupper. 

En helt annan analysmöjlighet ger en summering av den enskilda 
respondentens skattningar av varje nationalitet och etnisk grupp över alla 
skalor, varvid man erhåller en summapoäng för vaije individ. Summapo
ängen kan kallas "total upplevd olikhet" (i detta fall till 24 etniska/natio
nella grupper; se beskrivningen av indexet för upplevd olikhet i avsnitt 
3.2). Ett sådant förfaringssätt är intressant eftersom två personer kan gö
ra exakt samma rangordning av de etniska grupperna men skilja sig i hur 
skattningarna placeras, dvs i genomsnittlig nivå på skattningarna. Denna 
genomsnittliga nivå kan i sin tur studeras med avseende på dels skillnad
er mellan individer, dels skillnader mellan kategorier av individer samt 
korreleras med andra aspekter på individernas förhållningssätt till invand
rare och invandring. I figur 5 presenteras i diagramform medelvärden 
(över alla respondenter) för skattningar av upplevd olikhet i 1987 och 
1990 års undersökningar (1987 handlade skattningarna om "upplevd vär
deringslikhet"). 

Vid en första anblick visar medelvärdena för 1990 god överensstäm
melse med medelvärdena från 1987 med avseende på rangordningen av 
målgrupperna - med några undantag är rangordningen densamma. Avvi
kelserna gäller engelsmän som nu bytt plats med vita amerikaner (för 
den här åldersgruppen), judar (eller, som de rubricerades i 1990-års un
dersökning, svenska judar) som har fått en högre placering, samer som 
har fått en klart lägre placering, jugoslaver som fått en högre placering, 
samt latinamerikaner eller som de kallades i den här enkäten chilenare, 
som har fått en lägre placering. 
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Figur 5. Jämförelse mellan skattningar av upplevd olikhet gjorda 1987 
och 1990.1987: riksrepresentativt stickprov (n totalt = 1018); här pre
senteras data från ungdomar i åldrarna 18-23 i stickprovet (n = 147); 
1990: svenska ungdomar i åldrarna 16-21 år i Bromma församling samt 
Finspångs kommun, Södertälje kommun och Sundsvalls kommun (n = 
891). Målgrupperna ordnade efter ökande olikhet enligt 1990-års data. 
För fyra av målgrupperna finns inga data från 1987. Observera att min
sta möjliga värdet på denna skala är 1. 



Den högre placeringen som judarna har fått hänför sig troligen till 
att de har kvalificerats som "svenska judar" här. Det utesluter tanken på 
israeler, ortodoxa östjudar eller jemenitiska judar. De svenska judarna är 
visserligen judar men de är också svenskar som är välintegrerade i sam
hället. För jämförelsens skull var det kanske olyckligt att ändra på benäm
ningen. Å andra sidan leder den mera generella beteckningen "judar" till 
att respondenterna kan tänka på en rad sinsemellan ganska olika grupper 
med judisk bakgrund, vilket medför en ökning av svårtolkad variation i 
skattningarna. På motsvarande sätt är det möjligt att förändringen av be
teckningen "latinamerikaner" till "chilenare" kan ha bidragit till den rela
tivt stora positionsförändringen. 

Samerna har sjunkit åtskilliga placeringar. Till det finns ingen själv
klar förklaring. Å andra sidan ryckte samerna fram till en fjärdeposition 
vid undersökningen 1987 från att ha legat på en betydligt blygsammare 
plats i undersökningen 1981. För de övriga grupperna är det endast fråga 
om smärre positionsförändringar. Så långt rangplaceringarna. 

Om vi i stället synar medelvärdena för 1987 och 1990 finner vi att 
ungdomarna i undersökningen 1990 för de arton av målgrupperna som 
varit gemensamma för de båda studierna, konsekvent har avgivit högre 
skattningar än vad fallet var 1987. Det är fråga om relativt stora skiftning
ar, i genomsnitt 0.4 skalsteg. Det är emellertid svårt att tolka denna för
skjutning om man inte vet vilka psykologiska komponenter skattningar
na innehåller. Det kan möjligtvis indikera en tilltagande motvilja mot in
vandrare, vilka de än är och vilket land de än kommer ifrån. Det kan ock
så vara en effekt av de skilda undersökningsmetoderna (intervjuer 1987, 
postenkäter 1990), av skillnaden i instruktioner till respondenterna vid de 
två undersökningstillfällena, liksom av den tvååriga åldersskillnaden mel
lan ungdomsgrupperna. 

En mycket försiktig tolkning av skillnaderna mellan 1987 och 1990 
års skattningar av upplevd distans till etniska/nationella grupper är att de 
indikerar en förändring av inställningen till andra folkgrupper. Denna för
ändring bör dock inte utan vidare ses som tecken på tilltagande rasism. 
Vi tror att en av flera hypotetiska komponenter i dessa skattningar består 
i ett främlingsfientligt förhållningssätt, som hos somliga individer till 
och med kan förtjäna benämningen rasism. Vi återkommer till denna 
frågeställning i nästa kapitel. I en följande rapport från denna undersök
ning, som kommer att innehålla fördjupade analyser av enkätmaterialet, 
kommer vi att ägna en hel del uppmärksamhet åt frågan. 



5 ANALYS AV VISSA SAMBAND 

5.1 Ålder 

I detta kapitel ska vi undersöka sambanden mellan ett antal skilda bak
grundsvariabler eller oberoende variabler som de också kan kallas, och 
de beroende variablerna i undersökningen, våra indexmått i olika dimen
sioner. Vi kommer även att undersöka relationer mellan vissa andra va
riabler som rör ungdomarnas föreställningar, värderingar mm och se hur 
dessa förhåller sig dels till bakgrundsvariablerna, dels till varandra. Sta
tistiska signifikansprövningar har huvudsakligen genomförts med t-test 
av medelvärden (teknisk anmärkning: testet inkluderar Cochrans metod 
för prövning av antagandet om lika varians i fördelningarna). På några 
ställen har chi-2 prövningar gjorts. 

Tidigare undersökningar visar att åldersskillnaderna är stora när det 
rör inställningen till invandrare. Men då talar vi om grova indelningar av 
åldersgrupperna i kategorier som omfattar minst sex och som regel tolv 
åldersklassser, kategorier som spänner över större delen av livsloppet. 
Vid kohortanalyser använder vi oss av objektivt stora tidsintervall för att 
avgränsa kohorter och åldersgrupper över hela åldersstegen. Av egen livs
erfarenhet vet emellertid var och en att den subjektivt upplevda tiden är 
annorlunda. En logaritmisk indelning vore förmodligen mera adekvat för 
att spegla den subjektiva känslan av lika långa eller lika innehållsrika 
tidsperioder. 

Ungdomsåren är en period av dynamisk förändring. Sextonåringar 
går i eller har precis gått ut den obligatoriska grundskolans nionde och 
sista klass. Tjugoettåringar kan ha förvärvsarbetat i flera års tid. De kan 
ha bildat familj och skaffat sig egen bostad. Det kan därför mycket väl 
tänkas att inställningen till viktiga samhällsfrågor som invandringspoli
tiken och flyktingpolitiken varierar stort mellan de yngsta och de äldsta 
ungdomarna i vår undersökning. Det är tänkbart att de äldsta ungdomar
na har ett mer genomtänkt och kanske moget ställningstagande. Flertalet 
har redan röstat i 1988 års riksdagsval. Vidare kan det tänkas att de yng
sta åldersklasserna i undersökningen hävdar intoleranta uppfattningar, 
inte av några genomtänkta skäl utan för att att väcka uppmärksamhet och 
markera särprägel gentemot vuxna. 

Men skillnader mellan vart och ett av våra indexmedelvärden för 
olika par av åldersgrupper bland våra ungdomar visar sig inte vara statis
tiskt signifikanta. Ålder i den här begränsade räckvidden tycks inte ha 
något samband med inställningen till invandrare. Sextonåringarna, som 
visserligen uttrycker en mot invandrare mer negativ syn än de övriga ål



dersklasserna i termer av högre medelvärden på tre av måtten, skiljer sig 
i det här avseendet inte från tjugoettåringarna. Det är inte tjugoettåring-
ama som ger uttryck för den mest positiva uppfattningen. Vi har även 
kontrollerat skillnaderna mellan de olika åldersklasserna med avseende 
på vissa andra variabler: uppfattningar om hur invandrarna har det jäm
fört med svenskarna i olika avseenden (fråga 4), inställning till invand
ringsreglerna i Sverige (fråga 6), värderingar av invandringens konsek
venser i olika avseenden (fråga 8), social distans (fråga 10), vilka konsek
venser av invandringen man oroar sig för (fråga 11), i vilken utsträck
ning man tror att man kommer att kunna utforma sitt liv efter egna önske
mål (fråga 16), identifikation med Sverige (index för "svenskhet") samt 
hur man uppfattar sin situation jämfört med andra i samma ålder (fråga 
21). 

I vissa fall fann vi signifikanta skillnader mellan vissa åldersgrup
per - antalet individer i varje ålderskategori är så pass stort att även gan
ska små skillnader blir statistiskt signifikanta (under förutsättning att va
riationen inom varje ålderskategori inte är alltför stor). Skillnaderna är 
som sagt små och förefaller inte följa något mönster. Denna bild föränd
ras inte nämnvärt när vi använder olika indelningar av åldersintervall för 
jämförelserna (16+17 -18+19 - 20+21 samt 16+17+18 -19+20+21). Det 
är således omöjligt att "peka ut" någon särskild ålderskategori bland våra 
ungdomar som särskilt avvikande från de övriga när det gäller inställning 
till invandrare och invandring. 

5.2 Utländsk bakgrund 

Vi har också undersökt hur ungdomar med utländsk bakgrund (mest all
mänt definierade som de med minst en förälder född utomlands) har sva
rat jämfört med - om uttrycket tillåts -"helsvenskarna", alltså personer 
med båda föräldarna födda i Sverige. Resultatet är knappast oväntat. Ung
domar med minst en förälder född utomlands är mer positivt inställda till 
invandrare och till invandring på våra fyra sammanfattande indexmått. 
Skillnaderna är avsevärda på tre av måtten. På ett mått (dimension 1, 
"invandrare som samarbetspartner eller konkurrenter") är skillnaderna 
något mindre men alltjämt signifikanta (se figur 6). Det förtjänar dock att 
påpekas att det bland ungdomar med utländsk bakgrund finns en viss 
överrepresentation av flickor. 

I jämförelsen i figur 6 definieras "ungdomar med utländsk bak
grund" med det mest inklusiva kriteriet, dvs minst en förälder född utom
lands. Ett sådant kriterium kan självfallet dölja mycket olika bakgrunder. 
I vårt material har vi emellertid en annan variabel som tillåter oss att me-
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Figur 6. Indexmedelvärden för de fyra dimensionerna av förhållningssätt 
till invandrare och invandring för "helsvenskar" (n = 723) och ungdo
mar med utländsk bakgrund (= minst en förälder född utomlands; n = 
148). Observera att dimensionerna 1-3 är "negativa" index (ju högre vär
de desto mera negativ inställning), medan dimension 4 är ett sammanfat
tande mått på positivt förhållningssätt. Den vertikala axeln avser index
skalornas steg från 1 till 7. Skillnaderna mellan de två kategorierna av 
ungdomar är signifikanta (t-test, p < 0.01). 

ra detaljerat urskilja olika kategorier av utländskt ursprung. Det kan vara 
intressant att jämföra dessa olika kategorier med varandra trots att antalet 
individer i vissa av dem blir ganska litet. I detta sammanhang görs dessa 
jämförelser med avseende på våra fyra sammanfattande index samt varia
beln "identifikation med Sverige" (den ursprungliga sjugradiga skalan). 
Resultaten presenteras i tabell 5 på nästa sida. 

För enkelhetens skull använder vi förkortningar i våra kommentar
er till tabellen. De tolv ungdomarna i kategorin USS avviker något från 
det mönster man annars lätt ser i tabellen - deras medelvärden på de fyra 
indexdimensionerna borde egentligen rendera dem en plats strax ovanför 
kategorin UUU längst ned. Tolv individer är ett alldeles för litet antal för 
att medelvärdena skall äga statistisk stabilitet. Det är mest sannolikt frå
ga om ungdomar som föddes under (de i Sverige födda) föräldrarnas ut
landsvistelse och vi kan utelämna dem från vidare diskussion. 



Tabell 5. Medelvärden för de fyra sammanfattande indexen för förhåll
ningssätt till invandrare och invandring samt "identifikation med Sveri
ge" för olika kategorier av svensk/utländsk bakgrund. Förkortningar: 
Resp. = respondenten; S =född i Sverige; U =född i utlandet. Två kate
gorier av utländsk bakgrund ("USU" och "UUS") har utelämnats på 
grund av alltför få individer (2 resp. 1) i kategorierna. Både de fyra in
dexdimensionernas skalor och skalanför "svenskhet" varierar från 1 till 
7. Observera att dimensionerna 1 -3 är invandrar negativa index medan 
dimension 4 är ett invandrarpositivt index. 

Typ av bakgrund Attityddimension "Svenskhet" Antal 
Resp. fadem modern 1 2 3 4 n 

S S S 3.5 4.7 4.1 3.4 6.2 723 
S S u 3.3 4.2 4.1 3.8 5.8 35 
S u s 3.2 4.3 3.5 3.9 5.6 43 
U S s 2.9 4.0 2.7 4.7 5.7 12 
S U u 3.4 4.4 3.2 3.9 5.0 39 
U U u 2.7 3.1 2.4 4.8 4.0 28 

Inte alla medelvärdes skillnader mellan par av kategorier är statis
tiskt signifikanta, men flera är det. Som exempel kan vi nämna att skill
nader mellan alla par av medelvärden för kategorierna SUU och UUU är 
signifikanta (t-test; p = < 0.02) trots det relativt låga antalet individer i 
respektive kategori. I stora drag minskar medelvärdena för de tre "nega
tiva" indexen (dimensionerna 1-3) med ökande grad av utländsk bak
grund samtidigt som medelvärdena för det "positiva" indexet (dimension 
4) ökar. Medelvärdet för "identifikation med Sverige" är - inte oväntat -
högst i kategorin SSS och lägst i kategorin UUU. Rent matematiskt kan 
man emellertid säga att den sistnämnda kategorin är "medelsvensk". Det 
är intressant att observera att skillnaden i "svenskhet" mellan kategorier
na SUU och UUU är statistiskt signifikant - omständigheten att vara född 
i Sverige (medan båda föräldrarna är födda i utlandet) har tydligen en 
viss genomslagskraft för denna identifikation. 

En annan intressant iakttagelse är skillnaden mellan kategorierna 
SSU och SUS i fråga om medelvärdena för dimension 3 ("assimilativt" 
eller kulturbevarande förhållningssätt). Skillnaden mellan medelvärdena 
4.1 och 3.5 är statistiskt signifikant (t-test, p < 0.05). I båda fallen är re
spondenten född i Sverige, men omständigheten att pappan är född utom
lands ger ett tydligt utslag just i fråga om detta index. På grund av det 



begränsade antalet individer i båda kategorierna bör man dock inte dra 
alltför stora växlar på utfallet. Detsamma gäller även tabellen som hel
het. De låga antalen individer i alla kategorierna utom SSS omöjliggör 
nedbrytning av tabellen för kontroll av de effekter som socialgruppstill
hörighet och kön eventuellt får på dessa skillnader mellan medelvärden. 
Å andra sidan är mönstret i tabellen meningsfullt och utsäger förmodli
gen någonting om de verkliga förhållandena. 

Det är knappast förvånande att ungdomar med invandrarbakgrund 
känner en större solidaritet med invandrare än vad flertalet svenskar kan 
väntas göra. Denna solidaritet kan å andra sidan tänkas variera beroende 
av föräldrarnas ursprungsland - inte alla invandrare anser att de tillhör 
"typiska invandrare" (se Lange: "Flyktingskap, boende och agens", Ceifo 
1991). Eftersom vi i vår enkät inte frågade om föräldrarnas ursprungs
land - vi försökte undvika alltför "närgångna" bakgrundsfrågor - kan vi 
inte närmare belysa detta spörsmål. Av tabell 4 framgår dock att ju högre 
graden av utländskt ursprung är, desto mera positiva är våra respondenter 
i fråga om förhållningssätt till invandrare och invandring. Även om gra
den av identifikation med Sverige varierar, känner sig de flesta ungdo
mar med utländsk bakgrund ganska, eller ganska mycket, svenska. Dessa 
ungdomar utgör en viktig brygga för ömsesidig förståelse mellan invan
drare och svenskar. 

Ytterligare en intressant infallsvinkel på förhållningssätt hos ung
domar med utländsk bakgrund har att göra med upplevelser av likhet/dis
tans till olika nationella och etniska grupper. I samband med jämförelsen 
mellan 1987 och 1990 års undersökningar i föregående kapitel diskuteras 
svenskarnas upplevelser av likhet/distans till ett antal grupper. Man får 
dock inte dra slutsatsen att det endast är svenskar som upplever vissa 
grupper som lika och nära och andra grupper som olika och avlägsna. 
Sådana upplevelser är i högsta grad ömsesidiga och ingår som en vä
sentlig aspekt i de etniska relationerna, åtminstone när dessa studeras på 
aggregerad nivå. Vi kommer att diskutera detta närmare i ett avsnitt läng
re fram. Här är det på sin plats att nämna något om hur ungdomar med 
utländsk bakgrund uppfattar kulturella (och andra) skillnader mellan sig 
själva och andra grupper. 

För att förenkla presentationen har vi på grundval av skattningar 
gjorda av alla ungdomarna (oavsett bakgrund) urskilt tre kategorier av 
"målgrupper", dvs de etniska/nationella grupper som skattas. Kategori 1 
omfattar de grupper som skattas som lika och nära (medelvärden upp till 
3.0 på den sjugradiga skalan). Kategori 2 omfattar de grupper som skat
tas som "medellika" (medelvärden i intervallet 3.1 - 4.9 på skalan). Kate-



Tabell 6. Medelvärden för upplevd olikhet samt subjektivt skattad kun
skap om samma gruppers levnadssätt och kultur för olika kategorier av 
svensk!utländsk bakgrund. Förkortningar: Resp. = respondenten; S = 
född i Sverige; U - född i utlandet. Kat.l = de etniska!nationella grup
per som i hela materialet upplevs som lika; kat.2 = de grupper som upp
levs som medellika; kat.3 = de grupper som upplevs som mycket olika. 
Tre kategorier av utländsk bakgrund ("USS", "USU" och "UUS") har ute
lämnats på grund av alltför få individer. Skalanför subjektivt skattad 
kunskap har följande steg: 1 = känner inte alls till; 2 = känner till nå
got; 3 = känner till ganska väl; 4 = känner till mycket väl. 

Typ av utländsk Upplevd olikhet Subjektiv kunskap 
bakgrund (skala 1-7) (skala 1-4) 
Resp. fadern modern kat.l kat.2 kat.3 kat.l kat.2 kat.3 

gori 3 till sist omfattar de grupper som skattas som mycket olika (medel
värden mellan 5.0 och 7.0 på skalan). För varje kategori av "målgrupper" 
har vi sedan räknat ut medelvärden för skattningar (summan av skattning
ar av de grupper som ingår i kategorin dividerad med antalet grupper) 
separat för varje typ av utländsk bakgrund hos respondenterna. Dess
utom har vi för samma tre kategorier av målgrupper räknat ut medelvär
den för subjektivt skattad kunskap om grupperna i fråga, återigen separat 
för olika typer av utländsk bakgrund hos respondenterna. Resultaten pre
senteras i tabell 6. 

Kategori 1 omfattar de nordiska grupperna samt vita amerikaner 
och engelsmän. Här ser vi att medelvärden för upplevd olikhet grovt sett 
ökar med ökande grad av utländsk bakgrund hos respondenterna. Den 
mest markanta skillnaden finns mellan dem med bakgrunden SUU och 
dem vilkas bakgrund är UUU. Det kan vara intressant att påpeka att av 
de 28 ungdomarna i den sistnämnda kategorin bor 27 i Södertälje, varav 
drygt hälften förefaller ha assyrisk bakgrund, om man som indikator an
vänder deras skattningar av upplevd likhet med och subjektiv kunskap 
om gruppen "assyrier". När det gäller medelvärden för subjektivt skattad 

s s s 
S S U  
S U S  
S U U  
U U U  

2.3 4.4 6.0 3.3 2.2 1.8 
2.5 4.3 5.8 3.4 2.2 1.8 
2.9 4.4 5.7 3.3 2.3 1.8 
2.9 4.5 6.0 3.2 2.2 1.9 
4.6 4.8 5.1 2.3 1.9 2.0 



kunskap inom kategori 1 går skillnaderna grovt sett i motsatt riktning - ju 
"mera" utländsk bakgrund man har desto mindre tycker man sig veta om 
de nordiska/anglo-sachsiska gruppemas levnadssätt och kulturer. 

Kategori 2 omfattar greker, italienare, polacker, tyskar, samer, 
svenska judar, jugoslaver, ester och ryssar. I fråga om upplevd olikhet 
ser vi att nivån på medelvärdena är högre jämfört med kategori 1 och 
skillnaden mellan den översta och den nedersta typen av utländsk bak
grund är mindre än i kategori 1. Samma förhållanden kännetecknar me
delvärden för subjektivt skattad kunskap. 

Kategori 3 omfattar turkar, kurder, zigenare, chilenare, kineser, 
svarta afrikaner, iranier, assyrier, indier och rumäner. Här ser vi att ni
vån på medelvärdena för upplevd olikhet är - som väntat - ännu högre än 
för kategori 2, samtidigt som riktningen för skillnaderna är spegelvänd 
jämfört med kategori 1. Observera att medelvärdena för "helsvenskarna" 
(SSS) och ungdomarna med bakgrunden SUU är identiska. I fråga om 
subjektiv kunskap är nivån på medelvärdena ännu lägre än för kategori 
2. Detta sammanhänger med att det i hela materialet föreligger en signifi
kant negativ korrelation mellan upplevd olikhet och subjektivt skattad 
kunskap. Ingen av skillnaderna (mellan olika typer av utländsk bak
grund) är statistiskt signifikant. 

Vad säger nu dessa jämförelser? Först och främst måste man un
derstryka att det här rör sig om grova, stereotypa bedömningar som inte 
behöver (men i vissa fall kan) ha några konsekvenser för personliga rela
tioner mellan människor i vardagslivet. Efter att ha påpekat detta kan 
man konstatera att de nationella/etniska grupper, som av "helsvenskarna" 
upplevs som lika och nära, av ungdomar med "maximal" utländsk bak
grund (UUU) upplevs som markant mera olika. De sistnämnda ungdo
marnas subjektivt skattade kunskaper om dessa grupper är markant min
dre än "helsvenskarnas". För den heterogena kategori av grupper som av 
"helsvenskarna" upplevs som "medellika" är mönstret liknande, men 
skillnaderna är mindre. För kategori 3 - de som upplevs som mest olika -
är riktningen hos skillnaderna mellan upplevd olikhet omkastad och det 
finns i stort sett inga skillnader i subjektivt skattad kunskap mellan de 
olika typerna av utländsk bakgrund. 

Det förtjänar emellertid att påpekas att även ungdomar med 
utländsk bakgrund upplever stor olikhet mellan sig själva och flertalet av 
de etniska/nationella grupper som finns i kategori 3. Detta behöver inte 
vara förvånande. Även om dessa ungdomar i vår undersökning ter sig 
som mera positivt inställda till invandrare och invandring, behöver inte 
detta medföra att de förnekar de kulturella (och andra) skillnader som 



konstituerar de olika nationella/etniska gruppernas särpräglade identitet
er. För att något mera belysa detta har vi tagit fram medelvärden för upp
levd olikhet (till alla 24 grupper) för de 28 ungdomar för vilka det gäller 
att både de själva och föräldrarna är födda i utlandet (UUU). Som vi 
påpekat tidigare bor nästan alla av dessa ungdomar i Södertälje och mån
ga förefaller ha assyrisk/syriansk bakgrund. 

Vi presenterar bara ett axplock ur den långa listan över 24 medel
värden. Medelvärdena för "danskar", "norrmän" och "finländare" är 4.9, 
5.0 och 5.1 respektive, vilket är av samma storleksordning som "helsven
skarnas" skattningar av grupperna "polacker", "rumäner" och "greker". 
Intressant nog skattas "vita amerikaner" av dessa ungdomar som mera li
ka dem själva (medelvärde = 3.8) än de tre skandinaviska grupperna. 
Överlag ligger medelvärdena högt - endast en grupp (assyrier) har ett 
medelvärde som unders tiger 3.0. Förutom vita amerikaner ligger endast 
två grupper - greker och italienare - mellan 3.0 och 4.0. Alla andra medel
värden överstiger 4.0, de flesta av dem är dessutom högre än 5.0. Zige
narna har medelvärdet 6.0, vilket med endast 0.5 skalsteg understiger 
"helsvenskarnas" medelvärde för samma grupp. 

Vi har även undersökt skillnaderna i skattad social distans (fråga 
10) mellan ungdomar med olika slags svensk/utländsk bakgrund. I figur 
7 (se nästa sida) presenteras medelvärden för social distans till 15 etnis
ka/nationella grupper för  "helsvenskar" och ungdomar med minst 1 
förälder född utomlands. De 15 skattade grupperna utgör ett urval bland 
de 24 som använts i skattningar av upplevd olikhet. Vi ser att ungdomar 
med utländsk bakgrund skattar något större social distans till de grupper 
som av "helsvenskarna" tilldelats de lägsta distansvärdena. Samtidigt an
ger de en något mindre distans till de grupper (framförallt greker, chile-
nare, turkar och assyrier) som av "helsvenskama" placerats på största av
stånd. Detta är inte särskilt förvånande, eftersom många av ungdomarna 
har sitt ursprung i just dessa grupper. 

Figur 7 visar medelvärden för social distans till specificerade "mål
grupper". Vårt index för social distans utgör å andra sidan ett sammanfat
tande mått på ett slags "total" social distans, baserat på 11 av de 15 mål
grupperna. Om medelvärden på detta index korstabuleras mot den mera 
detaljerade uppdelningen på olika typer av utländsk bakgrund, visar det 
sig att ungdomar med bakgrunden UUU (se tabell 6 ovan) har ett medel
värde på vårt index för social distans som är signifikant (t-test, p = 0.05) 
högre än medelvärdet för "helsvenskama". Observera att de fyra målgrup
per som uteslutits ur indexet (på grund av att de i hela materialet har låga 
medelvärden) är finländare, norrmän, engelsmän och vita amerikaner. 
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Figur 7. Medelvärden för skattningar av social distans till 15 etnis
ka/nationella grupper (fråga 10 i enkäten). Skattningar utförda av "hel
svenska" ungdomar (n = 723) samt ungdomar med utländsk bakgrund 
(dvs med minst en förälder född utomlands; n = 148). 

Om dessa hade inkluderats i indexet hade av allt att döma medelvärdet 
för ungdomar med bakgrunden UUU blivit ännu högre. 

Kontentan av detta blir att de upplevelser av likhet/olikhet samt när
het/avstånd som våra skalor fångar inte är ett fenomen förbehållet majori
tetsbefolkningen. Ett av de kända officiella slagorden i svensk invandrar
politik är "inte lika men jämlika". På en mera jordnära nivå utgörs emel
lertid det stora problemet av det faktum att etniska olikheter alltför sällan 
är värdeneutrala. I dessa dagar, då en eller flera galningar beskjuter män
niskor som bor och arbetar i Sverige, men vilkas utseende åtminstone i 
somligas ögon inte sammanfaller med den stereotypa normbilden av 
"svenskhet", är det kanske inte särskilt viktigt eller fruktbart att diskutera 



de skillnader och likheter som olika etniska/nationella grupper upplever 
gentemot varandra. Vi anser å andra sidan att man inte heller får blunda 
för dessa upplevelser. Det är viktigt att förstå när och varför föreställ
ningar om (mer eller mindre faktiska) skillnader i kultur och utseende 
transformeras till en ideologi (eller individuell psykopatologi) som gör 
"den olike" till ett lovligt byte. 

5.3 Socialgruppstillhörighet 

En central bakgrundsvariabel utgörs givetvis av socialgrupp/samhälls
klass. Tidigare undersökningar visar helt otvetydigt att de "lägre" klas
serna i samhället står för en större intolerans gentemot invandrare än de 
"högre" samhällsklasserna. Många olika förklaringar har anförts. En för
klaring som figurerar i debatten är att arbetare fruktar en större konkur
rens på arbetsmarknaden från invandrare. En annan förklaring pekar på 
bildningens och utbildningens betydelse att främja toleranta hållningar. 
Åter en annan förklaring riktar uppmärksamheten på känslan av trygghet 
och kontroll över livssituationen där de "lägre" klasserna är mindre gyn
nade än de "högre". En mera pessimistisk tolkning som framförts är att 
de med högre utbildning håller bättre reda på vilka åsikter som är "rums
rena" när samhällsforskare undersöker attityder till invandrare och in
vandring. Detta med "social önskvärdhet" i svaren torde dock göra sig 
mindre gällande när man - som i vårt fall - använder postenkäter jämfört 
med undersökningar som genomförs med hjälp av besöksintervjuer. 

På de fyra indexen visar sig skillnaderna mellan socialgrupp 3 
(motsvarande arbetarklassen) och de övriga socialgrupperna (medel- och 
övre medelklassen) vara ganska stora (se figur 8). De är statistiskt 
signifikanta. Socialgrupp 3 är markant mera negativt inställd till invand
ring och till invandrare än de övriga socialgrupperna. I fråga om denna 
variabel har mönster från tidigare undersökningar upprepat sig. 

För att ytterligare belysa skillnaderna mellan samhällsklasser i frå
ga om de sammanfattande indexen undersökte vi medelvärden per so
cialgrupp för några relevanta enskilda frågor i enkäten som inte ingår i 
våra attitydindex (dvs dimension 1-4). Fråga 4 i enkäten har följande ly
delse: Hur tror Du att invandrare i allmänhet har det jämfört med sven
skar när det gäller ekonomi, arbete och jobb?. Varje aspekt bedömdes 
separat på en "skala" med fem steg, från "mycket sämre" till "mycket 
bättre". Frågan handlar således om perceptioner av invandrarnas situa
tion i Sverige. Det är rimligt att anta att ju mindre information man har 
om invandrarnas faktiska förhållanden, desto större utrymme lämnas åt 
projektioner styrda dels av individens allmänna inställning till invand-
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Figur 8. Indexmedelvärden för de fyra dimensionerna av förhållningssätt 
till invandrare och invandring per samhällsklass. Socialgrupp 1: n = 
114; socialgrupp 2: n = 529; socialgrupp 3: n = 236. Observera att di
mensionerna 1-3 är "negativa" index (ju högre värde desto mera negativ 
inställning), medan dimension 4 är ett sammanfattande mått på positivt 
förhållningssätt. Den vertikala axeln avser indexskalornas steg från 1 till 
7. Skillnaderna mellan socialgrupp 1 och socialgrupp 3 samt mellan so
cialgrupp 2 och socialgrupp 3 är signifikanta (t-test, p < 0.01). 

rare, dels av hans uppfattning om den egna situationen. 
Vi fann klara och statistiskt högsignifikanta skillnader mellan ung

domar från de tre socialgrupperna i fråga om deras perceptioner av de tre 
aspekterna på invandrarnas situation. I fråga om aspekterna "ekonomi" 
och "bostäder" är resultaten följande: ungdomar från socialgrupp 3 ten
derar klart att uppfatta invandrarnas situation som bättre än svenskamas, 
ungdomar från socialgrupp 2 som i stort sett likadan som svenskamas 
och ungdomar från socialgrupp 1 som sämre än svenskamas. När det gäl
ler aspekten "jobb" är det genomsnittliga omdömet i hela materialet att 
invandrama har det sämre än svenskarna. Även här framträder emellertid 
en skillnad mellan socialgrupperna: ungdomarna från socialgrupp 3 
tycker att invandramas arbetssituation är mindre dålig än vad den ter sig 
för ungdomar från socialgrupp 1 och 2. 

En nära till hands liggande tolkning av dessa skillnader är att ung
domarna bedömer invandramas situation (respektive konstruerar en upp



fattning om denna) med den egna samhällsklassen som referensgrupp, 
trots att frågan i enkäten endast handlar om den ospecificerade kategorin 
"svenskar". En sådan tolkning förutsätter dock att de som tillhör social
grupp 1 anser att de har det bättre ställt än de flesta andra, samtidigt som 
de som tillhör socialgrupp 3 anser att deras situation är sämre än de flesta 
andras. Fråga 21 i enkäten är relevant för att pröva denna tolkning. Frå
gan har följande lydelse: "Tycker Du att Du har det bättre, sämre eller 
lika bra ställt som de flesta andra människor i Din ålder i Sverige?" De 
fem fasta svarsalternativen går från "mycket sämre" till "mycket bättre". 
I hela materialet tycker endast 4.4% av ungdomarna att de har det något 
eller mycket sämre än de flesta andra; 59% tycker att de har det lika bra 
och 33.3% att deras situation är något eller mycket bättre än de flesta and
ras. 

Man kan således inte hävda att våra respondenter representerar en 
grupp drabbad av höggradig relativ deprivation. När medelvärden (vi 
använde både medianer och aritmetiska medelvärden) för denna fråga 
beräknades per socialgrupp framträde följande bild: ungdomar från so
cialgrupp 1 anser i större utsträckning än de från socialgrupp 2 och 3 att 
deras situation är något eller mycket bättre än de flesta andras (det sist
nämnda gäller endast ett fåtal). Skillnaderna mellan alla par av social
grupper är statistiskt signifikanta (t-test, p < 0.01). Det måste emellertid 
påpekas att skillnaderna inte är särskilt stora samt att även medelvärdet 
för socialgrupp 3 ligger något över alternativet "likadant". 

Man skulle givetvis kunna hävda att uttrycket "de flesta andra män
niskor i din ålder" i frågan ovan av ungdomarna tolkas om till "de flesta 
andra i den samhällsklass Du själv tillhör", dvs att de även i denna fråga 
använder den egna samhällsklassen som referensram. Om detta vore fal
let skulle inte bedömningarna handla om jämförelser med ett slags "riks
genomsnitt" utan snarare om hur man tror att man har det jämfört med de 
flesta andra inom samma samhällskategori. För att pröva denna hypotes 
bör man veta explicit vilken grupp ungdomarna använder som referens
grupp vid sådana bedömningar. Någon sådan fråga ingick inte i enkäten. 

Ett hyggligt substitut utgörs emellertid av följande fråga, som ger 
information om ungdomarnas självdefinierade klasstillhörighet: "Man ta
lar ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhällsgrupper. 
Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp som Du brukar räkna 
Dig till?" Genom att kombinera denna självdefinierade klasstillhörighet 
med den av oss gjorda indelningen i socialgrupper (i fortsättningen kal
lad "forskardefinierad") kan man urskilja de ungdomar för vilka dessa 
två tillhörigheter sammanfaller (se tabell 7). För att detta skall ha någon 



Tabell 7. Självdefinierad och for skar definierad klasstillhörighet. Tabel
len utgår från den sistnämnda (kolumner) och talen anger i procent hur 
många inom varje forskardefinierad socialgrupp som anser sig tillhöra 
de olika samhällsklasserna respektive har valt de övriga två svarsalter
nativen. De procenttal som anges med fet stil markerar andelen klassmäs
sigt "kongruenta" individer (se texten). 

Självdefinierad Forskardefinierad klasstillhörighet 
klasstillhörighet socialgrupp 1 socialgrupp 2 socialgrupp 3 

överklass 8.0 1.0 0.4 
övre medelklass 38.1 23.5 3.9 
lägre medelklass 3.5 7.8 6.4 
arbetarklass 0.9 13.1 39.7 
samhällsklasser finns inte 4.4 8.1 5.6 
jag räknar mig inte 
till någon 38.1 41.7 37.2 

Antal totalt 113 528 234 

relevans för diskussionen måste man givetvis anta att de ungdomar, som 
anser sig tillhöra samma socialgrupp som den vi tilldelat dem utifrån fa
derns yrke, i högre grad än de övriga använder den egna samhällsklassen 
som referensgrupp vid bedömningar av både sin egen och invandrarnas 
situation. Ett sådant antagande är inte helt orimligt. 

En sådan kombination av själv- och forskardefinierad klasstillhörig
het försvåras av det faktum att svarsalternativen på ovanstående fråga 
specificerade fyra samhällsklasser: arbetarklass, lägre medelklass, övre 
medelklass och överklass. Med hänsyn till svarsfrekvenserna blev vi 
tvungna att matcha "övre medelklass" och "överklass" tillsammans mot 
den forskardefinierade socialgrupp 1, varefter "lägre medelklass" match
ades mot den forskardefinierade socialgrupp 2. "Arbetarklass" matchades 
mot den forskardefinierade socialgrupp 3. Därefter plockades de individ
er ut för vilka dessa klassifikationer sammanföll - det blev 58 personer i 
socialgrupp 1, 41 i socialgrupp 2 och 93 i socialgrupp 3. Särskilt för so
cialgrupp 2 var matchningen inte särskilt lyckad - endast 41 individer av 
de 528 som av oss placerats i socialgrupp 2 uppfattade sig själva som 
tillhörande lägre medelklass. För enkelhetens skull kallar vi i fortsättning
en de forskardefinierade grupperna endast "socialgrupp 1" osv. 



Vi har trots allt beräknat medelvärden på de relevanta variablerna 
för dessa tre kategorier av klassmässigt "kongruenta" individer, varvid 
följande bild framträder. För de "kongruenta" i socialgrupp 1 är medel
värdena för bedömningar av invandramas situation samt för våra fyra at
titydindex i det närmaste identiska med motsvarande medelvärden för 
hela socialgrupp 1. Däremot tycker de "kongruenta" individerna i något 
större utsträckning än hela socialgrupp 1 att de har det bättre ställt än de 
flesta andra. En liknande bild framträder i socialgrupp 2 .1  socialgrupp 3 
är resultaten något annorlunda. I fråga om bedömningar av invandramas 
situation föreligger en signifikant skillnad endast för aspekten "bostäder" 
- de "kongruenta" bedömer den i större utsträckning som bättre än sven
skarnas jämfört med hela socialgrupp 3. Bedömningarna av den egna situ
ationen är identiska, men det finns signifikanta skillnader i fråga om atti
tydindex: de "kongruenta" är signifikant mindre toleranta än hela social
grupp 3 på dimensionerna 1 ,2  och 4. 

Slutsatsen blir att det inte föreligger några tydliga skillnader i be
dömningar av invandramas situation mellan de "kongruenta" inom vaije 
socialgrupp och hela socialgruppen i fråga . När det gäller bedömningar 
av den egna situationen föreligger en skillnad mellan de två kategorierna 
endast i socialgrupp 1, vilket åtminstone delvis kan vara en följd av bris
ter i vår egen klassifikation av socialgrupper. 

Det förefaller således inte som om de tydliga skillnader vi funnit 
mellan socialgrupperna i fråga om bedömningar av invandrarnas situa
tion skulle kunna förklaras med ungdomamas tendens att använda den 
egna samhällsklassen som referensgrupp vid dessa bedömningar. Det är 
troligare att de djupare processer som formar deras förhållningssätt till 
invandrare och invandring (och som samtidigt åtminstone delvis samman
hänger med socialgruppstillhörigheten) även påverkar deras benägenhet 
att inhämta relevant information, vilket i sin tur inverkar på deras före
ställningar om invandrarnas situation. Om uppmärksamheten selektivt 
inriktas på "framgångsrika" invandrare, t ex småföretagare eller liknan
de, samtidigt som kunskapen om förhållandena på aggregerad nivå är 
skral, kan en emotionellt styrd generalisering lätt få denna selektiva per
ception att gälla alla invandrare. Vi återkommer till detta problem i nästa 
rapport från denna studie. 

Ytterligare en intressant aspekt kan tillföras denna diskussion. I frå
ga 16 i enkäten frågade vi ungdomarna i vilken utsträckning de tror att 
de kommer att kunna utforma sitt liv efter egna önskemål och intressen. 
Frågan handlar således om deras självförtroende, tillförsikt inför framti
den och bedömning av den egna handlingskraften. Det finns klara och 
statistiskt signifikanta skillnader mellan de tre (forskardefinierade) so



cialgruppernas uppfattningar i denna fråga. I socialgrupp 1 ligger medel
bedömningen mellan "i mycket stor utsträckning" och "i ganska stor ut
sträckning", i socialgrupp 2 ligger den vid "i ganska stor utsträckning" 
och i socialgrupp 3 mellan "någotsånär" och "i ganska stor utsträckning". 
För de klassmässigt "kongruenta" individerna är resultaten liknande, med 
undantag av socialgrupp 1, där tillförsikten är större hos de "kongruenta" 
jämfört med hela socialgrupp 1. 

I fråga 24, som också är relevant för detta resonemang, frågade vi 
våra respondenter i vilken utsträckning följande påstående stämmer på 
dem: "Jag tillhör de människor som skulle kunna starta ett eget företag". 
Medelvärdet för svaren på denna fråga i socialgrupp 1 ligger mellan 
"stämmer ganska bra" och "stämmer helt och hållet", i socialgrupp 3 mel
lan "stämmer ganska dåligt" och "stämmer ganska bra". Skillnaden mel
lan socialgrupperna är statistiskt signifikant (t-test, p < 0.01). Tillförsikt i 
fråga om den egna handlingsförmågan kommer således till uttryck även i 
svaren på denna fråga och har olika styrka i socialgrupp 1 och social
grupp 3. Det är intressant att fråga sig hur dessa skillnader i tillförsikt 
och tro på sig sig själv mellan ungdomar från olika socialgrupper inver
kar på deras självvärdering. 

En till synes självklar hypotes vore att även självvärdering varierar 
med socialgruppstillhörighet och har ett positivt samband med tillförsikt 
och tro på sig själv. För att pröva hypotesen signifikanstestade vi skill
nader mellan medelvärden för vårt index för självvärdering mellan de tre 
socialgrupperna. Skillnaderna visar sig vara icke signifikanta - själwär-
dering, åtminstone såsom den mäts i vår enkät, är inte relaterad till so
cialgruppstillhörighet. Sedan korrelerade vi indexet för självvärdering 
mot fråga 16 (tro att kunna påverka sitt liv, se ovan). Vi fann en ganska 
låg, positiv men statistiskt signifikant korrelation (Pearson, r = 0.24, p < 
0.01) mellan dessa variabler. Sambandet är inte starkt, men det stora an
talet observationer medför att även relativt låga koefficienter blir statis
tiskt signifikanta. 

Det måste påpekas att vårt mått på självvärdering är skäligen en
kelt. Tidigare forskning tyder på att denna aspekt på självuppfattningen 
är betydligt mera komplex (se Westin 1984; Lange 1987 för diskussion 
av detta). Hursomhelst, medan ungdomar från olika socialgrupper i vårt 
material skiljer sig åt med avseende på tillförsikt till sin förmåga att utfor
ma livet efter egna preferenser (och kanske även till samhällets benägenhet 
att låta dem göra det), påverkar inte dessa skillnader ungdomarnas själv
värdering. Det är kanske just här som man kan hitta en väsentlig del av 
förklaringen till skillnader i tolerans mellan de tre socialgrupperna - tron 
på att genom egna handlingar kunna uforma sitt liv och nå eftersträvans



värda mål är olika - kanske rentav ojämlikt - distribuerad mellan sam
hällsklasserna. Detta är å andra sidan ingenting nytt. 

Låt oss ytterligare kommentera tabell 7. En påfallande stor andel 
ungdomar i alla tre (forskardefinierade) socialgrupper har valt svarsalter
nativet "jag räknar mig inte till någon (samhällsklass)". Skillnaderna mel
lan grupperna är marginella, men notera att andelen är mindre i social
grupp 1 och 3 jämfört med socialgrupp 2. Det kan återigen sammanhän
ga med våra svårigheter att klassificera denna grupp, men det kan även 
avspegla ett psyko-socialt kännetecken hos det växande "nya mellanskik
tet". Antalet ungdomar som anser att det inte finns några samhällsklasser 
är litet, men återigen är de som tycker så fler i socialgrupp 2 än i de övri
ga socialgrupperna. När det gäller de fyra alternativen för självdefinierad 
klassidentifikation kan man se att kongruensen mellan forskar- och själv
definierad tillhörighet är markant mindre i socialgrupp 2 jämfört med 1 
och 3. Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning detta genereras av 
vår klassifikation. Trots det misstänker vi att även här avspeglas konsek
venser av det nya mellanskiktets sammansättning och situation i samhäl
let. 

5.4 Kön 

I undersökningen 1981 förelåg ingen skillnad mellan könen när det gäll
de inställningen till invandrare och invandringsfrågor. Däremot skilde 
sig män och kvinnor åt i sin identifikation med det svenska. Genomgåen
de stod kvinnor för en högre grad av svensk identifikation. Inte heller i 
materialet från 1987 fanns tecken på stora skillnader mellan kvinnor och 
män i inställningen till invandrare. Möjligtvis kan man konstatera att yng
re kvinnor tenderade att stå för en mer invandrarpositiv inställning än de 
jämnåriga männen. 

I vår undersökning har tendensen förstärkts. För de fyra tolerans
indexen är medelvärdesskillnaderna mellan könen oväntat stora (se figur 
8). Pojkarna står genomgående för en mindre positiv inställning än flick
orna. Generellt handlar denna skillnad mellan könen om centrala inslag i 
socialisationsprocessen samt om både traditionella och förändrade köns
roller. Inte minst handlar den om inslag i masskulturen och ungdom
skulturen som pojkar och flickor påverkas av på olika sätt. Vi kan inte 
helt utesluta möjligheten att biologiska skillnader mellan könen finns 
med i bakgrunden till dessa skillnader i socialisationens resultat, låt vara 
att en sådan antydan kan tänkas väcka anstöt hos somliga. 

Hur kommer det sig att flickor uppenbarligen står för en mer posi
tiv inställning till invandrare än pojkar? Finns det skevheter i urvalet som 
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Figur 9. Indexmedelvärden för dimension 1-4 (förhållningssätt till in
vandrare och invandring) per kön. Flickor n = 436; pojkar n = 451. Ob
servera att dimensionerna 1-3 är "negativa" index (dvs ju högre värde 
desto mera negativ inställning), medan dimension 4 är ett sammanfattan
de mått på positivt förhållningssätt. Den vertikala axeln avser indexska
lornas värden från 1 till 7. Skillnaderna mellan medelvärdena är statis
tiskt signifikanta (t-test, p < 0.01). 

kan förklara den skillnad vi noterar, eller är det en reell skillnad i inställ
ningen som behöver förklaras på något annat och mera grundläggande 
sätt? 

Korstabuleringar visar att det i urvalet finns en viss överrepresenta
tion av pojkar från socialgrupp 3 och en motsvarande överrepresentation 
av socialgrupp 1 bland flickorna. I den mån som socialgruppstillhörighet 
är en fundamental förklaringsfaktor till tolerans kan det bidra till att för
klara flickornas större tolerans. Å andra sidan är snedfördelningen inte 
tillräckligt stor för att förklara hela skillnaden i tolerans mellan könen. 

Pojkarna är också något överrepresenterade i glesbygden i förhål
lande till tätorten jämfört med flickorna. Mycket talar för att denna över
representation inte är en skevhet i urvalet utan en återspegling av de verk
liga förhållandena. I den här undersökningen föreligger ingen avgörande 
skillnad i tolerans och inställning till invandrare när det gäller glesbyg
den kontra tätorten, såsom dessa variabler klassificerats i vårt material. 

— . ' ' 1 —|— 
Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Dimension 4 



Vår uppfattning är att skillnaderna mellan pojkar och flickor i fråga 
om inställning till invandrare och invandring är en grundväsentlig faktor 
och inte primärt en konsekvens av överrepresentation av andra variabler. 
Vi anser att huvudförklaringen till könsskillnaderna handlar om centrala 
inslag i könsrollerna. Det handlar om rollskillnader som aktualiseras på 
ett tidigt stadium av socialisationsprocessen. Denna skillnad går igen i 
andra variabler som vi har granskat närmare. 

Medan pojkar dominerar de naturvetenskapliga och tekniska teori
linjerna på gymnasiet överväger flickorna på de humanistiskt och este
tiskt inriktade linjerna. Pojkar dominerar också på de maskintekniska 
och praktiskt yrkesinriktade linjerna, samtidigt som flickorna är överrep
resenterade på de utbildningslinjer som har med vård att göra. Könsskill
naderna förklarar ganska väl det mera positiva förhållningssätt som ut
märker just de estetisk-humanistiska gymnasielinjerna. 

När det gäller utländsk bakgrund är flickorna totalt sett något un-
derrepresenterade. Pojkarna med utländsk bakgrund känner sig mera 
svenska än flickorna med utländsk bakgrund. Vidare har flickor mer kon
takt med invandrare än vad pojkar har. Det kommer till uttryck i att flick
or i större utsträckning har en pojkvän som är invandrare än att svenska 
pojkar har en flickvän som är invandrare. Friheten för många invandrar
flickor att söka sig pojkvänner, och i synnerhet svenska pojkvänner, är 
hårt beskuren. Invandrarpojkar har däremot inte samma restriktioner. De 
uppmuntras till och med att göra erövringar. 

Skillnaden mellan könen går igen även när det gäller kulturell dis
tans. Pojkar upplever, totalt sett, en större distans till de olika kulturerna i 
fråga än vad flickorna gör. Detsamma gäller social distans. Mot denna 
bakgrund är det då inte förvånande att pojkarna uppfattar sig som mera 
svenska än flickorna, även om det som vanligt är svårt att avgöra vad 
som är hönan respektive ägget i sammanhanget. Och pojkarna tycker i 
högre grad än flickorna att befolkningsökningen i Sverige främst borde 
ske genom att fler svenska barn föds och inte genom invandring. Vidare 
anger pojkarna i större utsträckning än flickorna att de tror att svenska 
flickor finner invandrarkillar mera attraktiva än vad svenska killar är, 
medan ganska få flickor tycker att så är fallet. Däremot föreligger det in
gen skillnad mellan könen i den subjektivt skattade kunskapen om etnis
ka grupper och nationaliteter. 

För flickorna är de "altruistiska" värderingarna viktigare, medan 
pojkarna bekänner sig i större utsträckning till de "egoistiska" värdering
arna. Pojkarna uppfattar sig i högre grad än flickor tillhöra dem som skul
le kunna starta eget företag. Som självvärdering har mätts i den här under



sökningen visar det sig att betydligt flera pojkar än flickor uttrycker en 
positiv självvärdering. Men själva frågeformen kan tänkas gynna pojkar, 
alltså i den mån som pojkar företräder egoistiska värderingar och ett 
självhävdande förhållningssätt. Man skulle kunna hävda att flickornas 
överlag mera positiva förhållningssätt är en bättre indikation på god själv
värdering. 

Vi har kontrollerat om dessa skillnader mellan könen i totalmateria
let även uppträder hos ungdomar med utländsk bakgrund (i den mest in-
klusiva bemärkelsen; minst en förälder född utomlands). Det är dock inte 
möjligt att pröva skillnaderna med konstanthållande av socialgrupps
tillhörighet respektive kön, eftersom antalet individer i de olika kategori
erna skulle bli för litet. Vi fann att skillnaderna mellan könen går i sam
ma riktning som i totalmaterialet. Skillnaderna är dock mindre. På grund 
av det begränsade antalet individer föreligger en signifikant skillnad en
dast för dimensionen "assimilativt förhållningssätt" (t-test, p = 0.05). 
Utan hänsyn till kön går även skillnaderna mellan socialgrupper bland 
ungdomar med utländsk bakgrund i samma riktning som i totalmaterialet 
- socialgrupp 3 är mera negativ än socialgrupp 1 och 2 enligt alla fyra 
indexen. Skillnaderna mellan socialgrupp 1 och 2 å ena sidan och social
grupp 3 å den andra är statistiskt signifikanta (t-test, p = < 0.05). 

Flickor har således genomgående visat sig vara mera positivt in
ställda till invandrare och invandring än pojkar. Socialgrupp 1 och 2 har 
lika genomgående visat sig vara mer positiva än socialgrupp 3. Dessa 
skillnader framträder även bland ungdomar med utländsk bakgrund, om 
än i något lägre grad. På vilket sätt förhåller sig kön och socialgrupp till 
varandra när det gäller inverkan på attityderna? Genom att signifikans-
pröva skillnader mellan medelvärden under konstanthållande av först 
den ena och sedan den andra bakgrundsvariabeln (t-test och chi-2) kan vi 
konstatera, att kön och socialgrupp är i stor utsträckning oberoende av 
varandra i detta hänseende. Det vill säga, skillnaderna mellan social
grupp 1 och 2 å ena sidan och socialgrupp 3 å den andra är signifikanta 
oberoende av könstillhörigheten. Och skillnaden mellan pojkar och 
flickor är likaså signifikant oberoende av socialgruppstillhörigheten. 

Vi har tidigare påpekat att vår klassifikation av socialgrupper inte 
är oproblematisk, bl a på så sätt att kanske alltför många ungdomar place
rats i socialgrupp 2. Våra kriterier för tillhörighet till socialgrupp 1 -
främst tillgång till "kulturellt kapital" genom föräldrarnas utbildning - är 
kanske alltför restriktiva. Vi tror emellertid att om ett antal individer som 
nu finns i socialgrupp 2 skulle flyttas till socialgrupp 1, skulle detta en
dast medföra att skillnaderna i förhållningssätt till invandrare mellan 



dessa grupper skulle bli statistiskt signifikanta. Vårt material tillåter inte 
mera avancerade slutsatser beträffande de djupare orsakerna till dessa 
skillnader mellan könen och mellan socialgrupperna. Några antydningar 
kan ändå göras, framförallt i fråga om socialgruppstillhörighet. 

Ungdomar från socialgrupp 1 är markant (och statistiskt signifi
kant) mera beresta än ungdomar från socialgrupp 2 och 3 - deras ekono
mi medger förmodligen i genomsnitt att större resurser kan avsättas till 
resor. De tenderar vidare att ha något större (dock ej  statistiskt signifi
kant) total kontakt med invandrare. Vi har dock ännu inte analyserat i de
talj vilket slags kontakter det är fråga om. Ungdomar från socialgrupp 1 
tenderar vidare att konsumera nyhetsprogram i radio/TV samt läsa dag
stidningar i något större utsträckning än ungdomar från socialgrupp 2 
och 3. Pojkar i socialgrupp 1 har i detta avseende något högre medelvär
den för konsumtion än flickor i samma grupp. Det "kulturella kapital" 
som definierats in i vår klassifikation tycks således åtminstone i viss ut
sträckning förklara skillnaderna mellan socialgrupper i fråga om förhåll
ningssätt till invandrare och invandring. 

5.5 Socialekologiska förhållanden 

Kommuner 

Kommunerna och församlingen i vårt urval skiljer sig från varandra i 
många väsentliga avseenden. Undersökningsområdena valdes med tanke 
på analyser av skilda lokala miljöers och kulturers betydelse. I det in-
vandrartäta Södertälje kan den etniska mångfalden ha både skapat bättre 
betingelser för kontakt och ömsesidig respekt och samtidigt kan den ha 
bidragit till att främlingsfientliga hållningar kommer till uttryck mera 
öppet. I Sundsvall och Finspång med mindre erfarenhet av invandrare 
kan man tänka sig att mindre toleranta krafter förekommer. Om vi utgår 
från resultaten av tidigare undersökningar, väntar vi oss att Bromma står 
för de mest toleranta uppfattningarna till invandrare. Dels är Bromma en 
storstadsförsamling och storstäderna har tidigare stått för en positivare 
syn på invandrare än andra områden i landet. Dessutom domineras Brom
ma av socialgrupp 1 och 2 i högre grad än de andra orterna. 

Signifikansprövningar av skillnader i medelvärden på våra fyra 
mått visar att inga större skillnader mellan kommunerna föreligger. 
Brommaungdomarna framträder som något mer positivt inställda till in
vandrare och invandring än ungdomarna i Sundsvall och Södertälje. Den
na skillnad kan emellertid vara en effekt av att socialgrupperna 1 och 2 
har en betydligt större representation i Bromma än i de övriga kommun
erna. 



De sammanfattande attitydindexen utgör adekvata instrument för 
grova jämförelser. Eftersom de variabler som ingår i indexen skiljer sig 
sinsemellan i fråga om "variationsprofiler" - variablerna är inte perfekt 
korrelerade med varandra - kan indexmåtten i vissa fall skymma mindre, 
men intressanta, skillnader mellan subkategorier bland våra respondent-
er. För att kontrollera hur det förhåller sig med detta har vi tagit fram 
medelvärden för ett antal enskilda variabler separat för de fyra kommu
nerna. Följande frågor användes i jämförelsen: fråga 1, fråga 2, fråga 4, 
fråga 6, sju Likert-påståenden (två invandrarpositiva och fem invandrar-
negativa), fråga 21 samt indexen för total social distans och total skattad 
olikhet till etniska/nationella grupper. Totalt jämfördes 18 variabler mel
lan kommunerna (observera att en fråga kan omfatta flera variabler). 
Vissa skillnader mellan kommunerna framträder, men endast en mindre 
del av dessa är statistiskt signifikanta. Av 108 jämförelser mellan par av 
kommuner ger mindre än 25% statistiskt signifikanta skillnader. Vi re
dovisar kortfattat endast de skillnader som är signifikanta. 

Ungdomarna i Södertälje anser i något lägre grad än de övriga att 
fölhållandet mellan invandrare och svenskar förändrats till det sämre. De 
anser vidare i något högre grad än de övriga att invandrarnas ekonomis
ka situation är bättre än svenskarnas. De bedömer invandrarnas situation 
i fråga om jobb som mindre dålig än vad den ter sig i de övrigas ögon. 
Ungdomarna i Sundsvall bedömer däremot invandramas bostadssituation 
som bättre än svenskamas i högre grad än de övriga. När det gäller in
ställningen till invandringsbestämmelserna (fråga 6) finner vi inga sig
nifikanta skillnader mellan något par av kommuner. Endast några få sig
nifikanta skillnader förekommer i bedömningar av invandringens konsek
venser i fyra avseenden (ekonomi, kulturliv, tillgång på bostäder och till
gång på jobb; fråga 8). Ungdomarna i Södertälje och Sundsvall tycks ha 
mera negativa uppfattningar om dessa konsekvenser än ungdomarna i 
Bromma och Finspång. I fråga om de sju Likertpåståendena är endast 
några få av skillnaderna mellan par av kommuner signifikanta. I dessa 
fall uttrycker ungdomarna i Södertälje en mera restriktiv hållning än 
Brommaborna. Det finns inga signifikanta skillnader mellan något par av 
orter när det gäller bedömningen av den egna situationen jämfört med de 
flesta andras. Inte heller ger jämförelser i fråga om social distans och up
plevd olikhet till etniska grupper några signifikanta skillnader. 

De ovan nämnda skillnaderna med avseende på enskilda variabler 
är inte i något fall särskilt stora, inte ens när de är statistiskt signifikanta. 
Denna mera detaljerade analys bekräftar således den bild som framträdde 
när de sammanfattande indexmåtten jämförs mellan kommunerna. Så här 



långt kan vi därför konstatera att inga dramatiska skillnader i förhåll
ningssätt föreligger mellan de olika kommunerna. I nästa rapport från 
denna studie kommer vi att pröva om denna bild står sig efter ännu mer 
detaljerade analyser. 

Invandrartäthet 

I den riksrepresentativa attitydundersökningen 1981 visade det sig att sva
rande från invandrartäta bostadsområden inte skilde sig från genomsnit
tet i fråga om inställningen till invandrare och invandring. I vissa avseen
den syntes deras svar till och med vara mer nyanserade än svaren från 
andra kategorier. 

Den allmänna föreställningen synes vara att risken för främlings-
fientlighet är särskilt stor i invandrartäta bostadsområden. Det är en före
ställning som rasistiska organisationer hyser. Just i dessa områden agite
rar de, sprider flygblad och klottrar främlingsfientliga slagord på offent
liga platser. En motsatt föreställning är att människor i invandrartäta bo
stadsområden tvingas av omständigheterna till en slags funktionell sam
levnadsfrid som innebär viss kontakt kring gemensamma intressen, något 
som i förlängningen kan befrämja en viss ömsesidig respekt. 

Problemet med variabeln "invandrartäthet" är att få områden i Sveri
ge har en invandrartäthet över några få procent. Variabeln blir menings
full först när man kommer upp i procenttal på omkring 25 eller mer. Där
för är det svårt att genomföra fruktbara analyser av denna variabel i en 
typisk riksrepresentativ studie. Sannolikheten att träffa på svarande från 
invandrartäta områden är där liten. 

Vid jämförelser mellan de sammanfattande attitydindexen visar sig 
inga påtagliga skillnader i förhållningssätt till invandrare och invandring 
föreligga mellan invandrartäta och invandrarglesa områden i Bromma, 
Finspång och Sundsvall. Det bör inskjutas att invandrartätheten är förhål
landevis låg även för Bromma. Södertälje - där invandrartätheten i vissa 
områden uppgår till 55% - uppvisar däremot vissa skillnader. Ungdomar 
som bor i de näst invandrartätaste områdena är mindre positivt inställda 
till invandrare och invandring än de som bor i de allra invandrartätaste 
områdena. Det gäller tre av de fyra indexen och skillnaderna är signifi
kanta. En väsentlig del av förklaringen ligger i det faktum att mer än 
hälften av de svarande i de allra invandrartätaste områdena har själva in
vandrarbakgrund, dvs de har minst en förälder född utomlands. Proportio
nen ungdomar med invandrarbakgrund är betydligt lägre i de övriga om
rådena. Eftersom ungdomar med invandrarbakgrund är mer positivt in
ställda till invandrare förklarar detta till väsentlig del att de invandrar



tätaste områdena i Södertälje samtidigt står för den mest positiva inställ
ningen. 

Samtidigt förhåller det sig ju så att ungdomar med "helsvensk" bak
grund utgör den stora majoriteten av våra respondenter. Av detta skäl 
kan det vara meningsfullt att studera variationen i dessa "helsvenskars" 
förhållningssätt i relation till invandrartätheten i de områden där de är 
bosatta. 

En sådan analys är lämplig att göra just i Södertälje på grund av 
den stora variationen av invandrartäthet i kommunen. Samtidigt måste vi 
understryka att den successiva "inzoomning" av allt mindre undergrup
per av respondenter i en kommun som en sådan analys medför innebär 
att antalet individer i de minsta underkategorierna blir för litet för att 
eventuella skillnader ska äga statistisk stabilitet. För att undvika detta 
måste man ha ett material som är 4-5 gånger större än vårt. Analysen är 
således rent explorativ - den kan i bästa fall peka ut frågeställningar som 
bör undersökas på större material. 

Låt oss först titta på skillnader mellan medelvärden för våra fyra at
titydindex hos "helsvenskar" som bor i olika invandratäta områden i Sö
dertälje. Dessa medelvärden presenteras i tabell 8. 

Vi ser att ungdomarna i område 3 (det näst invandrartätaste områ
det) uppvisar en mer negativ inställning än ungdomar i de övriga områ
dena, framförallt på dimension 2. Skillnaderna är dock inte statistiskt 

Tabell 8. Medelvärden för index för de fyra attityddimensionerna i om
råden med varierande invandrartäthet i Södertälje. Endast ungdomar 
med "helsvensk" bakgrund. Indexet för invandrartäthet har fyra steg, 
varvid 1 = minsta invandrartäthet (< 14%) och 4 = högsta invandrartät
het (> 29%; det mest invandrartäta delområdet har 55% invandrare). 
Indexen för dimensionerna 1 -3 är negativa index, dvs ju högre värde 
(max. 7) desto mera negativ inställning. Dimension 4 är ett positivt in
dex, dvs ju högre värde (max. 7) desto mera positiv inställning. I sista 
kolumnen anges andelen flickor i %. 

Attityddimension Antal Andel 
Invandrartäthet 1 2 3 4 n flickor % 

1 3.6 5.2 4.5 3.1 42 45 
2 3.5 4.9 4.2 3.2 55 62 
3 4.0 5.6 4.9 3.0 21 33 
4 3.9 4.8 4.4 3.3 25 64 



signifikanta på grund av det begränsade antalet individer. Vi betraktar 
resultaten därför endast som indikationer. Vi ser även att ungdomarna i 
det mest invandrartäta området (4) är mindre negativa än de i område 3 
(dvs samma förhållande som för alla i kommunen). Samtidigt visar den 
sista kolumnen att andelen flickor i område 4 råkar vara nästan dubbelt 
så stor som i område 3. Eftersom flickor överlag är mera positivt inställ
da till invandrare och invandring än pojkar, kan denna områdesskillnad i 
indexmedelvärden till stor del bero på överrepresentationen av flickor. 
När det gäller social bakgrund tillhör de flesta ungdomar i områdena 3 
och 4 socialgrupp 2 eller 3, med en viss övervikt av socialgrupp 3 bland 
pojkar i område 4 (det handlar dock om några få individer). 

För att ytterligare öka "förstoringsgraden" i denna mikroekologiska 
- men statistiskt helt osäkra - analys har vi brutit ned resultaten i tabell 8 
per kön. Resultaten visas i tabell 9. Det är givetvis helt omöjligt att dra 
några statistiskt säkra slutsatser från dessa medelvärden när antalet indi
vider är så litet. Det är heller inte avsikten med denna "mikroekologis
ka" övning. Tabell 9 visar dock att en stor del av förklaringen till skill
naderna i attityder mellan "helsvenska" ungdomar i område 3 och 4 tycks 
ligga i den sneda könsfördelningen mellan områdena, som är en slump
mässig konsekvens av urvalsprocessen. Samtidigt indikerar tabellen att 
det fortfarande kan finnas skillnader mellan dessa områden om man 
konstanthåller kön. Om skillnaderna vore faktiska, skulle de bl a kunna 
bero på olikheter i arten och graden av kontakter mellan "helsvenska" 
ungdomar och invandrare. För att fullfölja denna explorativa övning har 
vi tittat efter hur kontakterna ser ut i de två områdena. 

Tabell 9. Medelvärden för index för de fyra attityddimensionerna i de två 
områdena med näst högsta samt högsta invandrartäthet i Södertälje per 
kön. Endast ungdomar med "helsvensk" bakgrund. 

Attityddimension Antal 
Invandrartäthet/kön 1 2 3 4 n 

invandrartäthet 3 
flickor 2.9 4.6 3.6 4.1 7 
pojkar 4.6 6.1 5.6 2.5 14 

invandrartäthet 4 
flickor 3.7 4.5 4.1 3.8 16 
pojkar 4.2 5.3 5.0 2.3 9 



Jämfört med ungdomar i område 4 har ungdomarna i område 3 -
förvånande nog - något fler kompisar som är invandrare. Däremot har 
ungdomarna i område 4 i större utsträckning än "treorna" klasskamrater, 
grannar, flickvänner, arbetskamrater och föräldrars bekanta bland in
vandrare. Återigen måste vi påpeka att vi inte kan säga någonting om hur 
"verkliga" (statistiskt sett) dessa skillnader kan vara. Vi vill dock under
stryka betydelsen av att undersöka sådana socialekologiska skillnader på 
större och mera omsorgsfullt konstruerade urval. Surveyundersökningar 
kan sägas utgöra ett slags "fågelperspektiv" på människors uppfattningar 
och förhållningssätt. De har sina klara fördelar eftersom de kan besvara 
frågor som inga andra metoder kan ge svar på. Det är å andra sidan möj
ligt att mikroekologiska förhållanden av det slag vi antytt ovan bättre kan 
undersökas med andra, t ex socialantropologiska, metoder. Vi tror emel
lertid att ännu bättre surveyundersökningar kan göras med hänsynstagan
de till lokala kontexter - de kan då kanske liknas vid flygfotografering 
omväxlande med vidvinkelobjektiv och starka zoomobjektiv. 

Urbaniseringsgrad 

Den tredje socialekologiska variabeln vi är intresserade av är urbanise
ringsgrad. Det visar sig att inställningen till invandrare och invandring 
(mätt med våra fyra dimensioner) inte samvarierar med skillnaderna mel
lan glesbygdens låga urbaniseringsgrad och tätortens höga urbaniserings-
grad. Det gäller de tre kommunerna med en glesbygd - Finspång, Sunds
vall och Södertälje. Vi har även gjort jämförelser med avseende på några 
enskilda variabler för att kontrollera den "utjämningseffekt" som de sam
manfattande indexen kan tänkas medföra i vissa fall. Inte heller här fann 
vi signifikanta skillnader mellan tätort och glesbygd. Utfallet är något 
överraskande eftersom de stora riksrepresentativa studierna har visat på 
stora skillnader mellan glesbygden och de större städerna. Möjligen kan 
utfallet sammanhänga med den indelning vi har arbetat efter. Tätortsbor 
överväger mycket klart till antalet. Det är möjligt att flera personer som 
vi har klassificerat som tätortsbor i själva verket borde höra till gles
bygdsborna. En annan möjlig förklaring är att de tre kommunerna trots 
allt inte representerar den "riktiga" glesbygden. 
Kontakt med invandrare 

En central aspekt av de här socialekologiska variablerna är de svarandes 
kontakt med invandrare. Alla tidigare undersökningar visar klart att per
soner med stor kontakt med invandrare är de som har en mera positiv in
ställning till dem än personer som har liten kontakt. Av detta följer inte 
att kontakt alltid leder till en tolerant hållning. Det kan mycket väl för-
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Figur 10. Relationen mellan medelvärden för det sammanfattande index
et för positivt förhållningssätt till invandrare och invandring (dimension 
4) och olika grader av kontakt med invandrare mätt med ett sammanfat
tande index. "Kontakt 1" osv avser de fyra stegen på indexskalan för kon
takt. 

hålla sig så att personer med en positiv syn på invandrare väljer att ha 
kontakt med dem. 

Ett klart samband finns i vårt material mellan graden av kontakt 
med och inställningen till invandrare (se figur 10). Ju mer kontakt desto 
positivare syn på invandrare. De som har en flickvän/pojkvän som är in
vandrare är i stor utsträckning själva ungdomar med invandrarbakgrund 
och de får höga poäng vid konstruktion av det sammanfattande kontaktin
dexet. Även om vi bortser från denna kategori står sig sambandet myck
et klart mellan kontakt med invandrare och tolerans. 

I stora drag står ungdomen i Södertälje kommun för den högsta 
frekvensen av kontakt med invandrare medan Sundsvall står för den läg
sta graden av kontakt. Att ha invandrare som grannar, klasskamrater och 
som pojk/flickvän är betydligt vanligare i Södertälje än i de andra kom
munerna i vårt urval. I Södertälje har exempelvis nästan 40% av de sva
rande invandrare som grannar mot 14% i Sundsvall. I Södertälje är det 
65% som har invandrarkompisar mot 36% i Sundsvall. När det gäller al
ternativet "flick/pojkvän" är sifforna 15% för Södertälje och 3% för 
Sundsvall. Bromma och Finspång intar konsekvent en mellanställning, 
något närmare Södertälje än Sundsvall i flertalet varianter av kontakt (se 



även den "mikroekologiska" diskussionen av Södertälje i föregående av
snitt). Mot bakgrund av dels de tydliga skillnaderna mellan kommunerna 
i graden och arten av kontakt med invandrare, dels det samband vi fann 
mellan graden av kontakt och attityder, är det något förvånande att vi 
inte funnit signifikanta skillnader mellan kommunerna i fråga om de sam
manfattande attitydindexen. Detta kan sammanhänga dels med vårt spe
ciella urval, dels med det mera trassliga problemet när det gäller rela
tionen mellan grad av kontakt och attityder. Denna relation är av allt att 
döma komplex, dvs den är inte enkelriktad och entydig. I en kommande 
rapport från denna studie kommer vi att mera ingående undersöka olika 
typer av kontakt i de kommunala kontexterna. 

Utlandserfarenhet 

Ungdomar som rest mycket till utlandet och som har vistats mycket i an
dra länder har en positivare inställning till invandrare än de som inte är 
beresta. Utlandserfarenhet har alltså ett samband med toleransmåtten. 
Men eftersom ungdomar från socialgrupp 1 reser mera utomlands än ung
domar från socialgrupp 3 kan sambandet i första hand vara en effekt av 
socialgruppsskillnaderna. För att undersöka om det förhåller sig så har vi 
konstanthållit socialgruppstillhörighet respektive "beresenhet" och signi-
fikansprövat skillnader mellan medelvärden för våra fyra attitydindex. Vi 
fann att medelvärdena för de tre negativa indexen (dimension 1-3) faller 
med ökande beresenhet i samtliga socialgrupper samtidigt som medelvär
den för de positiva indexet (dimension 4) ökar på motsvarande sätt. En
dast några få par av medelvärden är emellertid statistiskt signifikanta. Ett 
liknande mönster uppträder vid konstanthållande av graden av beresen
het, varvid man låter socialgruppstillhörighet variera. Även här är endast 
några få skillnader statistiskt signifikanta. 

För att pröva detta på ett annat sätt beräknade vi partialkorrelation
er mellan indexet för utlandserfarenhet och de fyra attitydindexen samti
digt som kön och socialgruppstillhörighet kontrollerades. Koefficienter
na för dimension 1, 2 och 4 är statistiskt signifikanta, men mycket låga 
(för dimensionerna 1 och 2 är sambanden som sig bör negativa, för di
mension 4 är sambandet positivt). 

Slutsatsen blir att graden av utlandserfarenhet kan påverka attityd
erna mot mera positiva förhållningssätt oberoende av kön och social
gruppstillhörighet. Sambandet måste dock undersökas på större material. 
Även om ett sådant samband skulle bli statistiskt signifikant i en större 
undersökning, återstår som vanligt frågan om orsaksprocessernas rikt
ning samt eventuella interaktionsprocesser. Det kan tänkas - i viss mån 
analogt med frågan om kontakt med invandrare - att de som av andra 



skäl är mer positivt inställda till invandrare är öppnare för de nya erfa
renheter som resor medför och är därför särskilt benägna att ge sig ut i 
världen. Dessutom innebär själva det faktum att man reser mycket inte 
automatiskt någon garanti för att de erfarenheter som resandet tillför 
ökar individens positiva inställning till andra folk och kulturer. Man kan 
resa med olika syften och på olika sätt och sila erfarenheterna genom fil
ter vilkas natur avgörs av helt andra, och djupare, faktorer. 

5.6 Utbildning, politiska sympatier och livsmål 

De tidigare attitydundersökningarna visar ett klart samband mellan ut
bildning och inställningen till invandrare. Hög utbildning hör ihop med 
en tolerant inställning. Hur ska sambandet förstås? De som har en lång 
skolutbildning har knappast fått lära sig mera om invandrarfrågor än per
soner med en kortare formell utbildning. Frågor om internationell migra
tion, kulturskillnader och etniska relationer har en marginell plats i det 
stora stoff som skolan ska förmedla. Men skolan, åtminstone i städerna, 
är en plats där ungdomar kan komma i kontakt med klasskamrater från 
andra länder, och kontakt kan (men behöver inte) ge ett positivt bidrag 
till toleranta attityder. Hög utbildning har tidigare utgjort en inträdesbil
jett till de bättre jobben, till de högre inkomsterna och till en högre ställ
ning i samhället. Utbildning har länge varit en kungsväg för social mo
bilitet. 

Skolreformerna som successivt har genomförts innebär att alla som 
studerar till något yrke eller läser vidare med sikte på en kommande hög
skoleutbildning studerar på gymnasiet. Den genomsnittliga utbildningens 
längd ökar därför väsentligt. Att allt flera unga människor skaffar sig en 
kvalificerad utbildning leder dock inte automatiskt till att flera arbetstill
fällen skapas. Det innebär bara att konkurrensen om utbildningslinjerna 
som leder till de högre positionerna i samhället förläggs senare under 
skolåren än vad fallet var för tidigare generationer. Sorteringen av elever 
med fallenhet för teoretiska studier å ena sidan och mera praktiskt inrik
tade studier ägde rum förr redan i tioårsåldern. Eftersom den obligatoris
ka grundskolan är en enhetsskola äger denna differentiering av eleverna 
rum först med valet av gymnasielinje. 

Eftersom våra unga respondenter under vår datainsamling befann 
sig i åldersintervallet 16-21 år, har variabeln "utbildning" i denna katego
ri en något annorlunda innebörd än hos äldre människor. De flesta av 
ungdomarna gick i eller hade ganska nyligen avslutat gymnasiet. De be
fann sig mitt i, eller i slutet av, en livsfas dk föräldrarnas utbildning har 
som störst genomslagskraft när det gäller värderingar, förhållningssätt 



till omvärlden och val av livsmål. Inte minst gäller detta val av inriktning 
på gymnasiet. Som vi beskrivit tidigare skiljer vi mellan fem slag av gym
nasielinjer som utgör en sammanslagning av de drygt 70 linjer som ung
domarna angivit på sina enkäter. Vi har således två teoretiska kategorier 
som omfattar högskoleförberedande linjer, nämligen med naturvetenska
plig respektive samhällsvetenskaplig/humanistisk/estetisk inriktning. De 
yrkesförberedande gymnasielinjerna har klassificerats i tre grupper med 
inriktning på verkstadsarbete, barnavård och specialvård, samt handels-
och kontorsarbete. 

Beträffande inställningen till invandrare och till invandring finns 
klara skillnader mellan de fem kategorierna. Som den i särklass mest po
sitiva kategorin framstår den som omfattar teoretiska linjer med samhälls
vetenskaplig/humanistisk/estetisk inriktning. Som den i särklass minst 
positiva kategorin framstår den praktiska inriktningen med tonvikt på 
verkstadsarbete och liknande. 

Uppenbarligen slår effekterna av kön och socialgruppstillhörighet 
igenom. Nästan hälften av ungdomarna från socialgrupp 3 väljer de prak
tiska verkstadsinriktade gymnasielinjerna, varav en huvuddel är pojkar. 
Ungdomar från socialgrupp 1 och 2 dominerar helt klart de teoretiskt in
riktade gymnasielinjerna. Att den humanistiskt-estetiskt inriktade katego
rin står för den mest toleranta inställningen till invandrare är en effekt 
både av socialgruppshörighet och av att den domineras av flickor. Det 
kan även tänkas att när ungdomarna väl valt sina gymnasielinjer, utgör 
de olika skolmiljöerna ett slags mikroekologiska kontexter inom vilka 
vissa attityder kan förstärkas eller dämpas i olika grad. Om detta kan vi 
dock inte säga något på grundval av vårt material. 

I undersökningen om svenskarnas attityder 1981 framkom vissa 
tecken på att personer med en låg självvärdering också hade en mer 
negativ syn på invandrare. Självvärdering är emellertid svår att mäta på 
ett tillfredsställande sätt. Vi påstår inte att vi har utvecklat metodiken i 
den här studien. Endast ett par frågor i ett stort frågeformulär är ett allt
för litet underlag för att man med en någorlunda hög validitet ska kunna 
mäta detta komplexa och dynamiska fenomen. Några signifikanta sam
band mellan själv värdering, såsom variabeln mäts här, och de samman
fattande attitydindexen föreligger inte. Vi har undersökt detta bl a med 
hjälp av partialkorrelationer, varvid man kontrollerar för de effekter som 
kön och socialgruppstillhörighet kan ha på sambanden Att avfärda hy
potesen om ett samband mellan självvärdering och tolerans vore dock 
förhastat. Vi har tidigare påpekat att ett visst samband föreligger mellan 
självvärdering och tron på att kunna utforma sitt liv efter egna önskemål 
och intressen (se avsnittet om socialgruppstillhörighet). Den senare var



iabeln är i sin tur positivt korrelerad med tillhörighet till olika social
grupper. Det är möjligt att mera förfinade mått på självvärdering skulle 
kunna klargöra denna relation, som av allt att döma är mera intrikat än 
ett enkelt orsak-verkan förhållande. 

Tolerans gentemot främmande människor och en anti-rasistisk håll
ning är värden som de flesta anser höra till grunderna för demokratin i 
vårt land. I Sverige har solidaritet med svaga grupper i samhället varit en 
folkligt förankrad värdering. Ett av våra index kan tänkas belysa frågan 
om solidaritet. Ungdomar för vilka "altruistiska" värderingar är ganska 
eller mycket viktiga förefaller stå för en högre grad av tolerans än ung
domar för vilka de "altruistiska" värderingarna är mindre viktiga. Det 
komplementära måttet, "egoistiska" värderingar, visar att de ungdomar 
för vilka de "egoistiska" värderingarna är ganska eller mycket viktiga 
tycks stå för en mindre tolerant syn på invandrare än de som tycker att de 
egoistiska värderingarna är mindre viktiga. Detta gäller hela materialet, 
varför det återigen finns risk för att sambanden åtminstone delvis är re
sultatet av överrepresentation av de grundläggande variablerna kön och 
socialgruppstillhörighet i någon eller några av indexkategorierna. 

För att undersöka detta har vi först signifikansprövat skillnader mel
lan medelvärden för våra fyra attitydindex för olika steg av de två värde
ringsindexen med konstanthållande av först kön och sedan socialgrupp. 
Medelvärdesskillnaderna är betydligt större hos pojkar än hos flickor 
samt hos socialgrupp 3 jämfört med socialgrupp 1 och 2, men hos båda 
könen och i alla tre socialgrupperna går de i samma riktning: ju viktigare 
de "egoistiska" värderingarna är, desto mer negativ är inställningen till 
invandrare och ju viktigare de "altruistiska" värderingarna är, desto mer 
positiv är denna inställning. Detta mönster är dock betydligt klarare för 
de "egoistiska" värderingarna samt hos pojkar. Detta är kanske inte så 
förvånande om man tittar på de variabler som ingår i indexet för "altruis
tiska" värderingar (se enkäten i bilagan). Dessa värderingar är så for
mulerade att inte många kan förväntas anse dem helt oviktiga. 

För att ytterligare pröva tillförlitligheten i dessa resultat har vi även 
beräknat partialkorrelationer mellan attitydindexen och värderingsindex
en, varvid kön och socialgruppstillhörighet kontrollerades. Korrelation
erna mellan de fyra attitydindexen och de "altruistiska" värderingarna är 
nära noll och icke statistiskt signifikanta. Däremot är korrelationerna mel
lan de fyra indexen och de "egoistiska" värderingarna signifikanta (Pear
son, p < 0.01; kön och socialgruppstillhörighet kontrollerade). De är 
dock inte särskilt höga. Slutsatsen blir således att det tycks föreligga ett 
visst, i bästa fall medelstarkt, positivt samband mellan den vikt ungdo



marna tillskriver de "egoistiska" värderingarna och deras negativa inställ
ning till invandrare och invandring. Ungdomarnas värderepertoar uttöms 
givetvis inte med de värderingar som ingår i våra två index. Människors 
värderingar utgör komplexa - inte sällan delvis konfliktfyllda - system. 
Vi har dock inte haft någon möjlighet att i enkäten inkludera mera omfat
tade instrument för undersökning av sådana värdesystem. 

Det finns dock ytterligare en fråga i enkäten som kan sägas ligga på 
gränsen mellan värderingar å ena sidan och självkänsla och självförtro
ende å den andra, nämligen frågan om respondenten anser sig tillhöra 
dem som skulle kunna starta ett eget företag. Vi har i det föregående be
rört denna fråga något i samband med diskussionen av socialgrupps
tillhörigheten. Vid kors tabulering mot medelvärden på våra fyra attity
dindex visar sig företagsamhet i denna mening sakna samband med in
ställning till invandrare och invandring. Vi hittade emellertid vissa andra 
intressanta samband mellan denna "företagsamhet" och andra variabler. 
Det finns en (låg till medelhög) positiv och statistiskt högsignifikant kor
relation mellan "företagsamhet" och de "egoistiska" värderingarna - ju  
viktigare dessa värderingar är desto större är "företagsamheten" eller vi
ce versa. Sambandet håller även om kön och socialgrupp kontrolleras 
(Pearson partialkorrelation, r = 0.25, p < 0.001). 

Vi har även undersökt om "företagarandan" har samband med själv
värdering, tillförsikt till den egna förmågan att utforma sitt liv efter egna 
preferenser samt uppfattningar om hur man har det ställt jämfört med de 
flesta andra i samma ålder i Sverige. Ett intressant "komplex" - antytt re
dan tidigare i avsnittet om socialgrupper - framträder. Om man inklude
rar de ovan nämnda "egoistiska" värderingarna och beräknar partialkor
relationer mellan alla par av variabler (med kontroll för kön och social
grupp), visar det sig att alla paren uppvisar statistiskt signifikanta, positi
va samband med varandra. Koefficienterna är inte höga, men de indike-
rar att dessa aspekter på ungdomarnas förhållningssätt till sig själva, till 
omvärlden och till framtiden i viss mån kan tänkas "hänga ihop". Detta 
är ytterligare en av de intressanta frågeställningar som bör undersökas 
närmare i framtida studier. 

Ungdomarnas politiska sympatier liksom vuxna människors poli
tiska uppfattningar har klara samband med inställning till invandrare och 
invandring. Tidigare undersökningar bland den vuxna befolkningen har 
visat att centerpartiet och moderata samlingspartiet attraherar en större 
andel människor med en negativ syn på invandringen bland sina sympati
sörer än övriga riksdagspartier. Samtidigt står dessa två partier för en 
konservatism vad beträffar den nationella svenskhetens symboler. Cen



tern har sin förankring i den folkliga kulturen på landsbygden medan 
moderaterna har en stabil förankring i städernas burgnare klasser. Folk
dräkter och spelmän är centersymboler för svenskheten, medan Wallen-
bergarna och kungahuset snarare är moderaternas svenskhets symboler. 
Utan att partiprogrammen uttrycker nationalistiska uppfattningar som går 
ut över invandrare tenderar dessa partier att dra till sig dem som är nega
tivt - eller åtminstone restriktivt - inställda till invandrare och invandring. 
Socialdemokraterna brukar inta en mellanställning medan vänsterpartiet 
och folkpartiet lockar till sig de invandrarvänliga grupperna. I det senaste 
valet blev två nya partier invalda i riksdagen, kristdemokratiska sam
hällspartiet och ny demokrati medan miljöpartiet förlorade sina platser. 

I skolvalet fördelade sig ungdomarnas röster annorlunda än vad fal
let blev i riksdagsvalet. Förskjutningen mot höger av skolungdomens rös
ter var kraftigare än motsvarande förskjutning inom valmanskåren. De 
högerextremistiska partierna fick en större andel av rösterna bland skol
ungdomen än vad de fick av vuxna väljare. I vår undersökning, där mate
rialet samlades in omkring ett år före riksdagsvalet, liknar fördelningen 
av partisympatier den som skolvalet resulterade i. 

När vår datainsamling genomfördes existerade inte ny demokrati 
som parti men Wachmeister och Karlsson figurerar ändå som tänkbara 
partiledare hos några av de svarande. Sverigepartiet, sverigedemokrater
na och andra partier med främlingsfientliga (eller åtminstone "främlings-
skeptiska") program har också nämnts av några av de svarande. Omkring 
tre procent av ungdomarna har "röstat" på dessa missnöjespartier på den 
yttersta högerkanten. I vårt material står denna grupp för den alla katego
rier mest intoleranta synen på invandrare och den står för det i särklass 
största motståndet mot invandring. Trots att antalet individer i denna 
grupp är litet (25 personer), är skillnaderna mellan denna grupps medel
värden på samtliga attitydindex och alla de andra "partiernas" medel
värden statistiskt signifikanta. 

Det parti som fick det största antalet röster är moderaterna. Deras 
sympatisörer kommer god tvåa när det gäller motståndet mot invandrare 
och invandring. De följs av den till antalet ännu större gruppen av blank
röstare. Sympatisörerna med vänsterpartiet är de som uttrycker den av
gjort mest positiva inställningen till invandrare. Till de positiva - eller, 
om man nu föredrar det, mindre negativa - hör också de som röstade med 
socialdemokraterna, folkpartiet, miljöpartiet och kristdemokratiska sam
hällspartiet. Flera av dessa skillnader mellan de olika partikategorierna är 
statistiskt signifikanta. I de flesta fall har vi dock inte kunnat kontrollera 
för de effekter som snedheter i fördelningar över kön och socialgrupps-



Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Dimension 4 

Sverigedemokraterna V//M centern I : i vänsterpartiet 

Figur 11. Medelvärden för de fyra attityddimensionerna för sympatisö
rer med tre partier vilkas medelvärden är högst, i mitten och lägst bland 
alla partikategorier. Kategorin "sverigedemokraterna" omfattar även de 
ungdomar som i enkäten skrivit "Wachtmeister", "Karlsson", "sverige
partiet" och "ny demokrati". Den vertikala axeln avser den sjugradiga 
skalanför attitydindexen. Observera att dimension 4 är ett "positivt" in
dex och riktningen i skillnaderna är omkastad iförhållande till dimen
sionerna 1-3. 

tillhörighet kan ha på indexmedelvärden - i flera partikategorier skulle 
antalet individer blir alldeles för litet efter sådana nedbrytningar. I figur 
11 illustrerar vi skillnader mellan medelvärden på de fyra attityddimen
sionerna för sympatisörer med tre partier vilkas medelvärden ligger 
högst, i mitten och lägst. 

Några sådana snedfördelningar bör dock nämnas. När det gäller 
kön är flickorna markant överrepresenterade bland sympatisörerna med 
folkpartiet, kds och miljöpartiet. Pojkarna är däremot överrepresenterade 
bland dem som "röstat" på moderaterna, centern och, i synnerhet, de yt
tersta högerpartierna (av 25 individer var 19 pojkar och 6 flickor). I fråga 
om social bakgrund är socialgrupp 1 överrepresenterad bland moderater 
och folkpartister, socialgrupp 2 är överrepresenterad bland sympatisörer 
med centern och, i mindre grad, med vänsterpartiet; socialgrupp 3 är 
kraftigt imrferrepresenterad bland folkpartister och moderater samt 



överrepresenterad bland socialdemokrater och, i ännu högre grad, 
bland sympatisörer med den yttersta högern. Det kan således tänkas att 
en del av skillnaderna i inställning till invandrare bland sympatisörer 
med olika partier sammanhänger med dessa snedheter i fördelningar. För 
att få någon uppfattning om detta har vi signifikansprövat skillnader mel
lan indexmedelvärden per kön och socialgrupp inom två partikategorier 
med ganska många anhängare, nämligen moderaterna (n = 173) och 
folkpartiet (n = 83). Framförallt hos moderaterna är skillnaderna mellan 
könen och socialgrupperna statistiskt signifikanta och går i samma rikt
ning som i totalmaterialet. Skillnaderna inom folkpartiet är mindre, men 
även de är signifikanta. 

Vi har även tittat efter hur identifikationen med Sverige ser ut 
bland dem som sympatiserar med de olika partierna. Inte oväntat är de 
som "röstade" på den yttersta högern samtidigt de allra "svenskaste" 
(medelvärde 6.7 på den 7-gradiga skalan). Därefter kommer tre "partier" 
med samma medelvärde (6.2): moderaterna, centern och kds. Det lägsta 
medelvärdet (5.4) finns hos dem som "röstat" på vänsterpartiet. Eftersom 
antalet individer i alla partikategorier utom moderatema, socialdemokra
terna och folkpartiet är mycket litet (samtidigt som variationen på denna 
skala i totalmaterialet är låg), är det inte meningsfullt att signifikansprö-
va dessa skillnader. Dessutom bör man påpeka att även det lägsta medel
värdet - 5.4 - är ganska högt på en sjugradig skala. 

5.7 Upplevd olikhet och social distans till etniska/nationella grupper 

Länge sågs social distans som ett uttryck för fördomsfullhet. Mätning 
med den kända Bogardusskalan uppfattades som en av flera metoder att 
mäta fördomsfullhet. I längden var detta emellertid ett ofruktbart perspek
tiv. När frågan vändes, det vill säga, när man började diskutera fördomar 
i termer av en social distans som redan finns fick den omfattande forsk
ningen med Bogardusskalan förnyad betydelse. I vårt material framgår 
det klart att de som står för en stor social distans till olika etniska grup
per också står för ett mera negativt förhållningssätt till invandrare och 
invandring på de fyra sammanfattande attitydindexen (se figur 12). Vi 
ser att medelvärdena för de tre attitydindexen (den positiva dimension 4 
utelämnas i detta diagram) ökar systematiskt med ökande total upplevd 
social distans. Observera dock att diagrammet avser hela materialet. Det
ta medför att åtminstone en del av skillnaderna mellan de olika stegen av 
social distans kan tänkas sammanhänga med olikheter i fördelningar över 
kön och socialgruppstillhörighet. 
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Figur 12. Relationen mellan indexet för total upplevd social distans och 
de tre negativa attitydindexen (dimension 1, 2 och 3). "Distans 1" osv på 
den horisontella axeln avser de olika stegen i indexet för total social dis
tans (minsta värde 1, högsta värde 5). Diagrammet är baserat på data 
från hela materialet (n = 891). 

För att kontrollera detta har vi förenklat indexet för social distans till en 
skala med tre steg, i syfte att öka antalet individer i subkategorierna vid 
nedbrytning efter kön och socialgrupp. Sedan har vi beräknat medelvär
den för våra fyra attitydindex separat för flickor och pojkar samt, inom 
varje könskategori, separat för var och en av de tre socialgrupperna. På 
så sätt har vi kunnat jämföra flickor och pojkar inom samma socialgrupp 
samt olika socialgrupper inom samma könskategori. Resultaten visar att 
inställningen till invandrare och invandring blir alltmer negativ med 
ökande total upplevd social distans oberoende av kön och socialgrupps
tillhörighet. Skillnaderna är mera markerade hos pojkar än hos flickor. 
Vid parvisa signifikansprövningar mellan olika subkategorier är de flesta 
skillnader mellan medelvärden statistiskt signifikanta. 

För att ytterligare pröva dessa resultat har vi beräknat partialkorre
lationer mellan social distans (det femgradiga indexet) och de fyra attityd
indexen samtidigt som effekter av köns- och socialgruppstillhörighet kon
trollerades. De tre negativa indexen korrelerar medelstarkt, positivt och 
höggradigt signifikant med social distans (Pearson, koefficienterna varie
rar från 0.40 till 0.49, p = 0.0001). Det positiva attitydindexet uppvisar 



ett ännu starkare, fast negativt, samband med social distans (Pearson, r = 
-0.55, p < 0.0001). Detta gäller hela materialet. 

Om man nu undersöker detta separat för "helsvenska" ungdomar 
och ungdomar med utländsk bakgrund får man följande bild. Hos de "hel
svenska" ungdomarna är sambanden mellan total social distans och atti
tydindexen markant starkare än hos ungdomar med utländsk bakgrund 
(= minst en förälder född utomlands) med ett undantag, nämligen attityd
dimension 1 (invandrare som konkurrenter). För denna dimension är kor
relationskoefficienterna identiska i de två kategorierna (i den "helsven
ska" kategorin kontrollerades kön och socialgrupp, bland ungdomar med 
utländsk bakgrund endast kön). Vi måste dock påpeka att det även hos 
ungdomar med utländsk bakgrund föreligger medelstarka och statistiskt 
högsignifikanta samband mellan total social distans och attityddimen
sionerna. Slutsatsen blir att det oberoende av svensk/utländsk bakgrund 
samt relativt oberoende av kön och socialgruppstillhörighet föreligger ett 
tydligt, medelstarkt samband mellan total upplevd social distans och ne
gativ inställning till invandrare och invandring. Som vanligt anmäler sig 
här frågan om hönan och ägget: förklaras en större social distans av en 
mindre grad av tolerans? Eller är det rimligare att anta att en mindre grad 
av tolerans förklaras av en större social distans? 

På grundval av de hittills genomförda - relativt enkla - analyserna 
kan vi inte ge något entydigt svar på denna fråga. Det är också möjligt att 
vårt material även efter mera komplexa analyser inte kommer att kunna 
belysa detta spörsmål, framförallt kanske på grund av att åldersvaria
tionen är så begränsad i detta urval. Vår teoretiskt grundade bedömning 
är att bakom social distans, som i den här studien riktas in på etniska/na
tionella grupper, finns utbredda folkliga föreställningar om kulturella 
(och förmodligen även andra, t ex utseendemässiga) likheter och olikhet
er. Föreställningarna är givetvis grovt stereotypa och har av allt att döma 
den egna svenskheten som en viktig referenspunkt. Andra folk och kul
turer betraktas och förstås delvis i termer av likheten och förenligheten 
med det svenska. Det är troligt att dessa stereotypa uppfattningar om när
het och avstånd etableras ganska tidigt under socialisationsprocessen och 
har därför en relativt sett överordnad roll i utformandet av attityder. Det 
förtjänar att påpekas att vi fann ett signifikant samband (Pearson, r = 
0.24, p = 0.01; endast "helsvenska" ungdomar) mellan total social distans 
och identifikation med Sverige. När köns- och socialgruppstillhörighet 
kontrolleras dels genom nedbrytning av tabeller, dels genom beräkning 
av partialkorrelationer, blir sambandet svagare men är fortfarande sig
nifikant. Sambandet är något starkare hos pojkar än hos flickor. 



Figur 12 samt den efterföljande diskussionen avser måttet för total 
skattad social distans, där skattningarna av de 15 "målgrupperna" sum
merats för varje individ och transformerats till en sexgradig skala. Det 
kan vara intressant att vända på perspektivet och se efter hur de 15 etnis
ka/nationella grupperna skattas relativt varandra. Diagrammet i figur 13 
illustrerar medelvärden för skattad social distans till de 15 grupperna, 
presenterade separat för "helsvenskar" och ungdomar med utländsk bak
grund. Diagrammet ger givetvis endast en grov bild, eftersom det bakom 
varje medelvärde kan finnas en avsevärd variation mellan individuella 
skattningar. Det första man kan notera är att det inte föreligger några dra
matiska skillnader mellan dessa kategoriers medelvärden. I genomsnitt 
skattar dock ungdomar med utländsk bakgrund en något mindre distans 
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Figur 13. Medelvärden för skattningar av social distans till 15 etnis
ka/nationella grupper för "helsvenskar" och ungdomar med utländsk bak
grund (= minst en förälder född utomlands). 



till de "målgrupper" som av "helsvenskarna" tilldelats stor distans och 
vice versa. Detta gäller emellertid i första hand greker, chilenare och as
syrier, vilket kan tas som en indikation för att flera av ungdomarna har 
sin bakgrund i dessa grupper. Kurder och iranier skattas i stort sett på 
samma sätt som av "helsvenskarna". Det är mycket troligt att profilerna i 
skattningarna skulle bli olika för olika delkategorier av ungdomar med 
utländsk bakgrund. I detta sammanhang har vi dock ingen möjlighet att 
presentera mera detaljerade analyser av hur ungdomar med olika typer 
av utländsk bakgrund skattat total social distans. 

Social distans mäts med en variant av den traditionella Bogardus-
skalan, som specificerar ett antal ganska konkreta situationer som kan 
sägas variera med avseende på närhet och intimitet. Respondenten tillfrå
gas huruvida han/hon är benägen att acceptera människor tillhörande vis
sa (i vårt fall etniska/nationella) kategorier i en eller flera av dessa situa
tioner och kontexter. Ett annat sätt att undersöka upplevelser av när
het/likhet respektive distans/olikhet till olika grupper är den metod som i 
1987-års undersökning kallades "upplevd kulturell distans" och i före
liggande studie "upplevd olikhet" (för beskrivning av måttet se avsnitt 
4.4 i jämförelsen mellan 1987 och 1990 års undersökningar). 

Vi har tidigare sagt att man kan behandla sådana skattningar på 
(minst) två sätt. I det ena fallet står respondenterna i fokus och man sum
merar varje individs skattningar av alla "målgrupper" samt bildar något 
lämpligt index för "total upplevd olikhet". Varje individ får då ett värde 
på detta index medan de etniska/nationella grupper som skattas s a s  
"försvinner" ur bilden. I den andra varianten är det just dessa "målgrup
per" som står i fokus och man beräknar medelvärden för varje grupp 
över alla individer eller, när så är lämpligt, över subkategorier av indivi
der (i avsnitt 5.2, tabell 5 har vi använt sådana medelvärden i diskussion
en av ungdomar med utländsk bakgrund). Låt oss dock först titta på måt
tet för total upplevd olikhet. 

En korstabulering (för alla respondenter) av medelvärden för total 
upplevd olikhet mot medelvärden på våra fyra attitydindex visar att det 
föreligger ett ganska klart mönster - ju större total upplevd olikhet desto 
mer negativ är ungdomarnas inställning till invandrare och invandring, 
och vice versa. Storleken på skillnaderna mellan medelvärden är dock in
te lika påtaglig som fallet var med social distans. Vi har även beräknat 
partialkorrelationer mellan dessa variabler (köns- och socialgruppstillhö
righet kontrollerade) och funnit att det finns visserligen ganska låga men 
statistiskt höggradigt signifikanta samband mellan total upplevd olikhet 
och attitydindexen. Sambanden är dock betydligt svagare än de mellan 



social distans och attitydindexen. Intressant nog föreligger inget signifi
kant samband mellan total upplevd olikhet och identifikation med Sveri
ge-

Om man återigen differentierar mellan "helsvenskar" och dem med 
utländsk bakgrund, visar det sig att sambanden mellan total upplevd olik
het och attitydindexen är svagare hos de ungdomar som har minst en för
älder född utomlands. Det starkaste sambandet inom denna kategori före
ligger i fråga om dimension 2 (Pearson, r = 0.20, p < 0.01; för "helsven
skarna" är motsvarande koefficient = 0.28). Man måste dock betänka att 
de etniska/nationella "målgrupper" som skattas som mycket lika respek
tive mycket olika inte är identiska i de två kategorierna av ungdomar. 
Teoretiskt sett kan två individer få exakt samma poäng på indexet för to
tal upplevd olikhet trots att deras "skattningsprofiler" för de olika "mål
grupperna" är spegelvända. Sammanfattningsvis föreligger ett visserli
gen lågt men statistiskt signifikant samband mellan total upplevd olikhet 
till etniska/nationella grupper och attityder till invandrare och invand
ring. Sambandet förefaller vara oberoende av kön och socialgruppstill
hörighet samt "helsvensk" respektive utländsk bakgrund. 

Hur ser relationen ut mellan total social distans och total upplevd 
olikhet? Av det vi sagt tidigare borde man kunna gissa att de är (lågt till 
medelhögt) positivt korrelerade med varandra. En beräkning av partial
korrelation mellan de två variablerna med kontroll för köns- och social
gruppstillhörighet samt utländsk bakgrund ger vid handen att sambandet 
är just av det slaget (Pearson, r = 0.31, p = 0.0001). Detta kan indikera 
att de två måtten i någon mån mäter samma underliggande psykologiska 
dimension. Det intressanta är dock snarare skillnaderna mellan måtten. 
Till detta återkommer vi i nästa rapport. 

Individens föreställningar om likhet/olikhet i förhållande till andra 
folk och kulturer måste emellertid även vara en fråga om vederbörandes 
kunskap om folken och kulturerna ifråga. Nu är det i praktiken inte möj
ligt att mäta människors kunskap om tjugofyra olika kulturer och nation
aliteter inom ramen för en begränsad enkät. Däremot kan vi låta den sva
rande skatta sin egen subjektivt bedömda kunskap om etniska grupper. 
På samma sätt som med upplevd olikhet och social distans har vi bildat 
ett sammanfattande index för total självskattad kunskap om etniska/na
tionella grupper. En korstabulering av detta index mot våra fyra attity
dindex antyder ett visst samband: ju mer kunskap (totalt) man tycker sig 
ha om olika etniska/nationella gruppers levnadssätt och kulturer, desto 
mer positiv gentemot invandrare och invandring tenderar man att vara. 

Om man emellertid undersöker detta mera detaljerat, dvs separat 
för "helsvenskar" och ungdomar med utländskt ursprung samt med kon



troll för köns- och socialgruppstillhörighet, visar det sig att sambanden 
antingen försvinner helt eller blir mycket svagare. Hos "helsvenskarna" 
föreligger låga men statistiskt signifikanta samband för tre av attitydin
dexen (undantaget är dimension 3, "assimilativt" förhållningssätt). Det 
tydligaste sambandet finns i fråga om dimension 4 (det sammanfattande 
måttet på positivt förhållningssätt; Pearson partialkorrelation, r = 0.21, p 
= 0.0001). Hos ungdomar med utländsk bakgrund föreligger inga signifi
kanta samband för något av indexen. Detta är kanske inte så förvånande, 
eftersom "profilerna" hos dessa ungdomars skattningar av egna kunskap
er om olika kulturer - på samma sätt som hos deras skattningar av upp
levd olikhet och social distans - kan variera påtagligt beroende av deras 
eget kulturella/etniska ursprung. 

Hur förhåller sig total upplevd olikhet med avseende på de 24 et
niska/nationella grupperna till total subjektivt skattad kunskap om sam
ma grupper? Vi undersökte detta genom att räkna ut partialkorrelationer 
mellan dessa två variabler separat för "helsvenska" ungdomar och ung
domar med utländsk bakgrund, med kontroll för köns- och socialgrupps
tillhörighet. I båda kategorierna föreligger ett (lågt till medelstarkt) nega
tivt samband mellan de två indexen (Pearson, r = -0.36 och r = -0.34 re
spektive; p = 0.0001 i båda fallen). Således, ju större (total och genom
snittlig) olikhet man upplever till grupperna i fråga, desto mindre anser 
man sig veta (totalt och genomsnittligt) om dessa grupper, eller vice ver
sa. Observera dock återigen att dessa två "totala" mått kan dölja mycket 
olika skattningprofiler med avseende på "målgrupperna". 

Låt oss nu gå över till det andra sättet att behandla skattningar av 
upplevd olikhet och subjektiv kunskap om etniska/nationella grupper. I 
detta fall är det just dessa grupper som är i fokus. Vi har faktiskt redan 
presenterat dessa skattningar i samband med jämförelsen mellan 1987 
och 1990 års undersökningar (se figur 5 i avsnitt 4.4). Här skall vi disku
tera ytterligare några aspekter på dessa skattningar. Figur 14 presenterar 
på ett sammanfattande sätt medelvärden för skattningar av social distans, 
upplevd olikhet och subjektivt skattad kunskap, baserade på alla respon-
denter. Då endast 15 av de 24 "målgrupperna" skattades med avseende 
på social distans, fattas staplar för nio grupper i diagrammet. För jämför
barhetens skull är skattningarna av subjektiv kunskap inverterade, så att 
de egentligen ska tolkas som mått på okunnighet, och transformerade till 
en sexgradig skala. Vi måste understryka här att dessa tre skalor är myck
et olika till sin natur, varför relationerna mellan dessa mått i diagrammet 
måste ses som grovt approximativa. 
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Figur 14. Medelvärden för upplevd olikhet, social distans och subjektiv 
okunnighet med avseende på 24 etniska!nationella grupper. Medelvärde
na är baserade på alla respondenter (n = 891). Skalan för "okunnighet" 
kan tolkas approximativt påföljande sätt: 1 -1.4 - känner till mycket 
väl; 1.5 - 2.9 = känner till ganska väl; 3.0 - 4.4 = känner till något; 4.5 -
6.0 = känner inte alls till (levnadssätt och kultur). På den här transform
erade skalanför upplevd olikhet är det minsta möjliga värdet noll. 
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Redan en snabb titt på diagrammet ger vid handen att de tre måtten 
i grova drag följer varandra ganska väl, med några undantag. Den kanske 
mest framträdande avvikelsen från "profilen" är medelvärdet för "okun
nighet" för gruppen "svenska judar". Medan gruppen renderats ganska 
låga medelvärden för social distans och upplevd olikhet, är den skattade 
subjektiva "okunnigheten" betydligt större än för närliggande grupper. 
Liknande fenomen uppträdde redan i 1981-års riksrepresentativa under
sökning (se Lange 1984; Westin 1984). Det är möjligt att respondenterna 
tänkte på den ortodoxa religionen när de skattade sina kunskaper om den
na grupp, som de annars uppfattar som ganska lika och nära. Samman
fattningsvis kan man konstatera ett ganska tydligt mönster: ju mer olika 
man upplever de etniska/nationella grupperna och ju större social distans 
man upplever till dem, desto mindre anser man sig veta om deras levnads
sätt och kulturer. Ordningsföljden hos dessa aspekter kan varieras fritt, 
dvs vi hade lika gärna kunnat skriva "...ju mindre man anser sig veta... 
osv". För närvarande kan vi inte entydigt avgöra vilken av dessa dimen
sioner som kan anses vara orsaksmässigt överordnad de andra. 

Figur 14 presenterar medelvärden baserade på alla respondenternas 
skattningar. Vi har tidigare, i avsnittet om utländsk bakgrund, påpekat att 
det föreligger väsentliga skillnader mellan hur "helsvenska" ungdomar 
respektive ungdomar med utländsk bakgrund skattar de olika etniska/na
tionella grupperna. Det kan vara intressant att i diagramform visa skatt
ningar av upplevd olikhet separat för dessa två kategorier. Diagrammet 
återfinns i figur 15. 

Gruppen "ryssar" utgör ett slags brytpunkt i diagrammet, där medel
värdena för ungdomar med utländsk bakgrund s a s  byter riktning och 
börjar bli mindre än "helsvenskarnas". Skillnaderna mellan de två kate
gorierna är större i den övre delen av diagrammet (de nordiska/anglo-
sachsiska grupperna) jämfört med de grupper som skattats som mest oli
ka. När det gäller den grupp som skattats som mest olika, zigenare, är 
skillnaden ganska liten. Observera dock att "utländsk bakgrund" i detta 
diagram innebär "minst en förälder född utomlands". Som vi påpekat 
tidigare kan det bakom denna kategorisering dölja sig mycket olika etnis
ka/nationella bakgrunder. På grund av det begränsade antalet individer i 
denna kategori gör vi inga mera detaljerade analyser av dessa bakgrund
ers inverkan på skattningarna. 

Hur förhåller det sig med de subjektivt bedömda kunskaperna om 
"målgrupper" hos "helsvenskar" och ungdomar med utländsk bakgrund? 
Diagrammet i figur 16 ger svar på frågan. Den genomsnittliga nivån på 
"okunnighet" (skalan är återigen spegelvänd) hos ungdomar med ut-
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Figur 15. Medelvärden för skattningar av upplevd olikhet till etniskalna-
tionella grupper för ungdomar med "helsvensk" (n = 723) och utländsk 
(n = 148) bakgrund. Ordningsföljden hos "målgrupperna" är baserad på 
medelvärden för "helsvenskarna". Även här är den ursprungliga sjugra-
diga skalan transformerad till en sexgradig med minimivärdet noll. 
ländsk bakgrund är något högre än hos "helsvenskarna". I övrigt talar dia
grammet i stor utsträckning för sig självt. Följande reflektion kan dock 
göras beträffande relationen mellan upplevd olikhet till etniska/nationella 
grupper och subjektivt skattad kunskap om samma grupper. Stor upplevd 
olikhet med avseende på en "målgrupp" åtföljs som regel av låg subjek
tiv kunskap om denna grupps levnadssätt och kultur. Nu uppstår frågan: 
hur kan man veta att en folkgrupp är mycket olik en själv (= den egna 
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Figur 16. Subjektivt bedömd "okunnighet" om de 24 etniska!nationella 
gruppernas levnadssätt och kulturer. Medelvärden för "helsvenska" ung
domar (n = 723) och ungdomar med utländsk bakgrund (n = 148). I en
käten presenterades fyra diskreta alternativ och skalan bör därför tolkas 
på följande sätt: 1 = känner till mycket väl; 2 = känner till ganska väl; 3 
= känner till något; 4 = känner inte alls till. 

gruppen) om man inte tycker sig veta något om den? Bedömningar av 
likheter och olikheter borde rimligtvis vara baserade på kunskaper. 

Av allt att döma handlar det om stereotypier på olika nivåer - det är 
den stereotypa likheten/olikheten som i viss mån avgör bedömningen av 
kunskaper. Om de mest olika vet man inte stort mer än just att de är 
mycket olika. I viss utsträckning gäller detta även dem som upplevs som 



mycket lika. Samtidigt framgår det att subjektiva skattningar av "kulturell 
distans" eller olikhet uppvisar höga positiva korrelationer med "objekti
va" (eller analytiska) mått på kulturellt avstånd mellan länder och folk
grupper. Förmodligen ligger en bedömning av sådana "objektiva" skill
nader och likheter inbakad i de subjektiva skattningarna (se Lange 1984 
för en närmare diskussion av detta). 

Ett par aspekter återstår. Vi har upprepade gånger talat om de grova 
stereotypier som respondenternas skattningar i den här studien förutsät
ter. Säger våra data något om graden av stereotypifiering med avseende 
på de olika "målgrupperna"? Variationen i skattningarna av en "mål
grupp" kan indirekt betraktas som en indikator på graden av stereotypi. 
Ju mindre variationen är, desto mer "överens" kan man anta att respon-
dentema är i fråga om olikhetsbedömningar och vice versa. Vi har beräk
nat ett spridningsmått (varians) för de olika "målgrupperna" och resulta
ten presenteras i figur 17. 

Vi ser att "helsvenskarna" stereotypifierar de mest olika grupperna 
i högre grad än de mest lika, om läsaren accepterar vår tolkning av va
riansen i skattningarna. Inom samma kategori av respondenter får sven
ska judar det högsta värdet för varians, vilket kan tolkas som lägsta "kon
sensus" i skattningarna och därför lägsta grad av stereotypi. Liknande sto
ra varians i skattningarna av gruppen "judar" uppträdde i 1981 års riks
representativa undersökning. Denna "arketypiska" minoritetsgrupp be
döms förmodligen efter olika kriterier (som likväl kan vara stereotypier) 
av olika respondenter. Hos ungdomar med utländsk bakgrund är varians
erna överlag större än hos "helsvenskarna". De nordiska grupperna be
döms uppenbarligen på flera olika sätt av dessa ungdomar, förmodligen 
till väsentlig del utifrån deras egen etniska/nationella bakgrund. Den hö
ga variansen för assyrier tyder på att en del av ungdomarna har sin bak
grund i just denna grupp. Samma sak synes även gälla för turkar, chile-
nare, greker och jugoslaver. Nog om detta. 

Allra sist: I vilken utsträckning ingår en komponent av främlings
fientlighet i skattningarna av upplevd olikhet? Analysen av denna fråge
ställning är komplex och kommer att presenteras i detalj i nästa rapport 
från denna studie. Genom successiva avgränsningar av olika subkatego-
rier av respondenter har vi "silat fram" två grupper, som särskilt utmär
ker sig med avseende på tre aspekter: attityddimension 2 ("egoistisk rätt
visesyn/främlingsfientlighet"), attityddimension 3 ("assimilationistiskt 
förhållningssätt") och subjektivt skattad total kunskap om de 24 etnis
ka/nationella grupperna. Vi kallar de två kategorierna "intoleranta, okun
niga assimilationister" och "toleranta, kunniga pluralister". 
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Figur 17. Graden av stereotypifiering av de 24 etniska!nationella grup
perna mätt med variansen i skattningarna som indikator. "Helsvenskar" 
n = 723, ungdomar med utländsk bakgrund n = 148. Ju lägre stapel, des
to mer "överens" kan respondenterna sägas vara om hur olikheten skall 
skattas och desto större är således graden av stereotypifiering av grup
pen i fråga. "Målgrupperna" är ordnade från vänster till höger från de 
mest lika till de mest olika enligt medelvärden för "helsvenskarna". 

Därefter har vi studerat respektive kategoris medelvärden för upp
levd olikhet med avseende på tre grupperingar av "målgrupper": mycket 
lika, ganska olika och mycket olika. För alla tre grupperingarna förelig
ger statistiskt högsignifikanta skillnader mellan de två "extremgrupper
na" med avseende på medelvärden för skattad olikhet. Vi tror att en an
senlig del av dessa skillnader - 0.7, 2.0 och 1.7 skalsteg respektive för de 
tre grupperingarna av "målgrupper" - består i ett främlingsfientligt "till
skott" som s a s  läggs ovanpå de övriga kriterier som styr upplevelsen av 
olikhet gentemot etniska/nationella grupper. Om detta är en rimlig tolk
ning, kan skillnaden i skattningar av kulturell distans/upplevd olikhet 
mellan 1987 års riksrepresentativa undersökning och föreliggande studie 



ses som ännu en indikation på ökad främlingsfientlighet bland de unga. 
Innan ytterligare analyser genomförts bör dock slutsatsen ses med vissa 
reservationer. 

5.8 Föreställningar om etniska relationer 

I avsnitt 4.3, i samband med jämförelsen mellan 1987 års undersökning 
och föreliggande studie, diskuteras den för båda undersökningarna ge
mensamma frågan om respondenten märkt någon förändring under de 
senaste åren i förhållandet mellan invandrare och svenskar. Svarsalterna
tiven är "till det bättre", "till det sämre" samt "ingen skillnad". Jämfört 
med 1987 valde fler i vår studie alternativet "ingen skillnad". I samma 
avsnitt nämner vi även att uppfattningen att relationerna förändrats till 
det sämre respektive till det bättre kan vara baserad på diametralt olika 
grunder hos respondenterna. I denna jämförelse skiljer vi heller inte mel
lan "helsvenskar" och ungdomar med utländsk bakgrund bland våra res-
pondenter. 

Det finns emellertid anledning att anta att ungdomar med utländsk 
bakgrund har en annan uppfattning än "helsvenskarna" i fråga om för
ändringar i förhållandet mellan svenskar och invandrare. Vi har kontrol
lerat detta och det visar sig att jämfört med "helsvenskarna" anser något 
fler ungdomar med utländsk bakgrund att förhållandet förändrats till det 
bättre respektive att det förblivit oförändrat. Däremot anser fler "hel
svenskar" att förhållandet förändrats till det sämre. I fråga om svars
alternativen "till det sämre" och "ingen skillnad" är skillnaderna mellan 
"helsvenskar" och ungdomar med utländsk bakgrund statistiskt signifi
kanta (chi-2, p < 0.02). När det gäller denna allmänna fråga om föränd
ringar i förhållandet mellan svenskar och invandrare har således "hel
svenskarna" en mörkare bild än ungdomar med utländsk bakgrund. 

Frågan har emellertid en väsentlig nackdel: den avkräver den sva
rande en global och därför onyanserad bedömning av relationen mellan 
majoritetsbefolkningen och den generaliserade kategorin "invandrare". 
Visserligen kan en sådan bedömning ge uttryck åt respondentens upp
fattning om det allmänna "klimatet" i relationerna, men det finns skäl att 
tro att frågan påtvingar den svarande generaliseringar som han/hon i 
grund och botten inte vill stå för. För att råda bot på det inkluderade vi i 
studien en mera differentierad fråga (nr 12 i enkäten) med följande ly
delse: "Vad är Ditt intryck när det gäller förhållandet mellan olika in
vandrare och svenskar? Hur tycker Du att förhållandet är mellan:..." 
Därefter specificeras 11 etniska/nationella grupper ur den uppsättning på 
24 som används i skattningar av upplevd likhet och subjektivt skattad 
kunskap (ungdomarnas tålamod skulle nog tryta om alla 24 inkluderats 



även i denna fråga). 
De 11 grupperna valdes så att de skulle representera tre kategorier 

utifrån skattningar av upplevd olikhet: lika, ganska olika och mycket oli
ka. Fem svarsalternativ angavs för vaije grupp: "mycket dåligt", "ganska 
dåligt", "ganska bra", "mycket bra" samt "vet ej". 

Det är rimligt att anta att den svarandes egen etniska/nationella bak
grund kan påverka bedömningen av förhållandet mellan svenskar och sär
skilt vissa invandrargrupper. Vi har därför studerat bedömningarna sepa
rat för "helsvenskar" och ungdomar med utländsk bakgrund. Resultaten 
presenteras i tabell 10. Vi har slagit samman svarsalternativen "mycket 
dåligt" och "ganska dåligt" till "dåligt" samt "mycket bra" och "ganska 
bra" till "bra". Dessutom har vi utelämnat alternativet "vet ej". 

Det första man märker när man inspekterar tabellen är ett vertikalt 
mönster. Invandrargrupperna är ordnade från dem som upplevs som 

Tabell 10. Bedömningar av förhållandet mellan svenskar och ett antal 
invandrargrupper. Tabellen avser hela stickprovet och talen anger i 
procent hur många inom kategorierna "helsvenskar" (n = 723) och ung
domar med utländsk bakgrund (n = 148) som valt de sammanslagna 
svarsalternativen. Förkortningar: "helsv." = "helsvenskar"; "uti. bakgr." 
= utländsk bakgrund. Invandrargrupperna är ordnade efter medelvär
den för upplevd olikhet baserade på hela stickprovet, från de minst olika 
(högst upp) till de mest olika (längst ned). Att procenttalen inte sum
meras till 100 beror på att svarsalternativet "vet ej" utelämnats. 

Hur är Bedömning 
förhållandet mellan Bra Dåligt 
svenskar och "helsv." uti. bakgr. "helsv." uti. bakgr. 

finländare 87 84 8 8 
engelsmän 89 86 2 2 
polacker 51 51 19 21 
greker 39 52 33 29 
kineser 63 57 12 14 
svarta afrikaner 48 46 31 36 
chilenare 26 42 51 40 
assyrier 9 17 62 62 
turkar 10 13 76 75 
iranier 13 11 69 69 
kurder 9 8 69 70 



minst olika (överst) till dem som upplevs som mest olika (nederst). Be
dömningarna hos båda kategorierna av ungdomar följer i grova drag den
na rangordning efter olikhet - förhållandet mellan svenskarna och de 
minst olika grupperna bedöms som markant bättre än förhållandet mellan 
de förstnämnda och de mest olika grupperna. Är det så att de faktiska 
förhållandena mellan svenskar och olika invandrargrupper styrs av hur 
olika de sistnämnda upplevs av svenskarna (och möjligtvis av hur olika 
svenskarna ter sig i dessa gruppers ögon), eller påverkar upplevelsen av 
olikhet våra respondenters perception av dessa förhållanden? Eftersom 
vi inte besitter någon "veridikal" (= med den faktiska verkligheten över
ensstämmande) kunskap om dessa förhållanden, kan vi inte entydigt be
svara denna fråga. Vi återkommer till detta ett par sidor längre fram. 

Läsaren uppmärksammar säkert ytterligare ett mönster i tabell 10, 
nämligen det att bedömningarna hos "helsvenskar" och ungdomar med 
utländsk bakgrund är tämligen likartade. Likheten är mera påfallande i 
svarskategorin "dåligt" än i svarskategorin "bra". I den sistnämnda kate
gorin kan man notera avvikelser mellan de två ungdomsgrupperna när 
det gäller greker, kineser, chilenare och assyrier. På det hela taget kan 
man konstatera att ungdomar med utländsk bakgrund tenderar att uppfat
ta förhållandet mellan svenskar och de olika invandrargrupperna som 
något bättre än vad det ter sig i "helsvenskamas" ögon. Vårt material til
låter dock inte analys av huruvida den ena kategorin har mera "rätt" i si
na bedömningar än den andra. För det mesta äger majoriteten i ett sam
hälle den instrumentella (samt ofta även den "expressiva") makten att be
stämma arten av relationer mellan sig själv och olika minoritetsgrupper. I 
makthänseende är dessa relationer oftast asymmetriska, låt vara att det 
för de flesta majoritetsmedlemmar inte är fråga om annat än "mikro
makt". Sunt förnuft säger därför att människor med egen invandrarbak
grund kan tänkas ha en mera realistisk bild av de "relationer" de utsätts 
för än majoritetsmedlemmarna. 

För enkelhetens skull har vi utelämnat svarsalternativet "vet ej" i 
tabell 10. Svarsfrekvenserna för detta alternativ kan emellertid ses som 
ett uttryck för hur säkra ungdomarna anser sig vara i sina bedömningar. 
Skillnaderna mellan "helsvenskar" och ungdomar med utländsk bak
grund är marginella även där. De är störst vid bedömningar av förhållan
det mellan greker/svenskar, chilenare/svenskar, assyrier/svenskar och ki
neser/svenskar. Med undantag av den sistnämnda kombinationen har ung
domar med utländsk bakgrund lägre svarsfrekvenser än "helsvenskarna", 
dvs känner sig säkrare i sina bedömningar. Det kan bero på att en del av 
ungdomarna själva har sin bakgrund i dessa grupper. 



Skiljer sig bedömningarna åt av förhållandet mellan svenskar och 
invandrargrupper mellan kommunerna? Eftersom det vore alltför tidskrä
vande att jämföra frekvenserna för varje svarsalternativ per invandrar
grupp har vi bildat ett sammanfattande index för "perception av etniska 
relationer". Vid konstruktionen har vi utelämnat relationen engels
män/svenskar, eftersom den av de flesta bedömdes som ganska eller 
mycket bra. En jämförelse mellan medelvärden på detta index för de tre 
kommunerna och Bromma församling visar att ungdomarna i Södertälje 
har den mest positiva "totalbilden" av de etniska relationerna och ung
domarna i Sundsvall den minst positiva. Skillnaderna är små och om 
medelvärdena översätts till svarsalternativ ligger samtliga mellan alter
nativen "ganska dåligt" och "ganska bra". Endast skillnaden mellan 
Södertälje och Sundsvall är statistiskt signifikant (t-test, p < 0.02). Skill
naderna förklaras till största delen av olikheterna i andelen ungdomar 
med utländsk bakgrund i de två kommunerna. 

Eftersom Södertälje står för den i särklass största invandrartätheten 
samt den största andelen ungdomar med utländsk bakgrund i vårt mate
rial, kan frågan ställas om någon lokal skillnad i perceptioner av etniska 
relationer föreligger mellan "helsvenskar" och ungdomar med utländsk 
bakgrund i denna kommun. När det gäller frågan om respondenten märkt 
någon förändring i förhållandet mellan svenskar och invandrare de se
naste åren (nr 2 i enkäten) föreligger markanta skillnader i hur de två 
kategorierna uppfattar förändringarna. Procentuellt fördelar sig svaren 
hos "helsvenskarna" och ungdomar med utländsk bakgrund i Södertälje 
på följande sätt på de tre svarsalternativen: "till det bättre" - 6% och 
14%; "ingen skillnad" - 25% och 49%; till det sämre - 69% och 38%. 

Det mönster som framträder i hela materialet bli här ännu tydligare: 
ungdomar med utländsk bakgrund anser i högre grad än "helsvenskarna" 
att förhållandet mellan svenskar och invandrare förändrats till det bättre 
respektive förblivit oförändrat. De anser däremot i lägre grad än "hel-
svenskama" att förhållandet har förändrats till det sämre. I fråga om svar
salternativen "ingen skillnad" och "till det sämre" är skillnaderna statis
tiskt signifikanta (chi-2, p < 0.02). Återigen måste vi påpeka att vi här 
inte differentierar mellan olika typer av utländsk bakgrund hos ungdo
marna. Mönstret i skillnaderna kan tänkas bli annorlunda om en sådan 
differentiering vore möjlig med avseende på etniskt/nationellt ursprung. 

Vi har även undersökt skillnader mellan "helsvenskar" och ungdo
mar med utländsk bakgrund i Södertälje när det gäller den mera detalje
rade frågan om hur de uppfattar relationerna mellan svenskar och specifi
cerade invandrargrupper. Vi gjorde detta med avseende på sju av de elva 



grupper som namnges i enkätens fråga, nämligen greker, finländare, kur
der, turkar, chilenare, assyrier och iranier. Mönstret från hela materialet 
(se tabell 10) upprepar sig igen: ungdomar med utländsk bakgrund har en 
mindre dyster bild av dessa relationer än vad "helsvenskarna" har. När 
det gäller de enskilda invandrargrupperna kan följande sägas. I fråga om 
kurder är svarsmönstren nästintill identiska i de två kategorierna av ung
domar - 69% i båda anser att förhållandet mellan kurder och svenskar är 
mycket eller ganska dåligt; 6% av "helsvenskarna" och 9% av dem med 
utländskt ursprung anser att det är (ganska eller mycket) bra. Skillnaden 
mellan de två kategorierna i fråga om bedömningen av förhållandet mel
lan assyrier och svenskar är ännu större än i hela materialet: 24% av dem 
med utländskt ursprung anser att förhållandet är bra mot 8% för "hel-
svenskama". 

Det vi hittills har konstaterat i detta avsnitt leder oss till hypotesen 
att perceptionen av förhållandet mellan svenskar och invandrare för  
"helsvenskarnas" del inte främst handlar om en realistisk bedömning. 
Den bör snarare ses som ett uttryck för djupare faktorer förknippade med 
attityder och värderingar. I ett tidigare avsnitt har vi även konstaterat att 
uppfattningen att relationerna mellan svenskar och invandrare ändrats till 
det sämre kan vara baserat på diametralt olika premisser. Om vårt index 
för perception av etniska relationer korstabuleras mot medelvärden för 
de fyra attityddimensionerna, framträder följande mönster: Ju mer nega
tivt förhållningssättet till invandrare och invandring är, desto sämre ter 
sig förhållandet mellan svenskar och olika invandrargrupper. Mönstret är 
tydligast hos "helsvenskarna", men finns även hos ungdomar med ut
ländsk bakgrund, om än i lägre grad. 

Håller detta samband för närmare statistisk prövning? Beräkning av 
partialkorrelationer mellan variablerna med "kontroll" för köns- och so
cialgruppstillhörighet visar dock att sambandet är svagt, även om det för 
två av attitydindexen uppnår statistisk signifikans. Å andra sidan behöver 
detta inte innebära att sambandet bör avfärdas - partialkorrelationer ger 
ingen information om interaktioner mellan de variabler som "kontrolle
ras" i beräkningarna. Att vara kille från socialgrupp 3 förefaller vara just 
den kombination av bakgrundsvariabler som mest "predisponerar" för 
negativt förhållningssätt till invandrare och invandring. Vi nöjer oss med 
att betrakta sambandet som en intressant hypotes och återkommer till det 
i en senare rapport med mera komplexa analyser. 

Kan vi säga något mer om respondenternas bedömningar av förhål
landet mellan svenskar och invandrare? Genom att kombinera "percep-
tionsindexet" med indexet för attityddimension 2 har vi plockat ut två 



kontrasterande kategorier av ungdomar. De två kategorierna har det ge
mensamt att båda anser att förhållandet mellan svenskar och de flesta av 
de ovan nämnda 11 invandrargrupperna är ganska eller mycket dåligt. 
Det som skiljer dem åt är deras förhållningssätt till invandrare och in-
vändring enligt attityddimension 2. Den ena kategorin.(n = 102; vi kallar 
den A) är mycket negativ, den andra (n = 77; vi kallar den B) mycket 
positiv. Sedan har vi beräknat medelvärden för en rad enskilda variabler 
(som inte ingår i dimension 2) samt vissa index för de två kategorierna. 

Mönstret är tydligt. I alla relevanta avseenden hyser kategori A upp
fattningar som är negativa för invandrarna. Deras "bedömning"-av de et
niska relationerna som dåliga tycks bottna i egoism, avundsjuka och fient
lighet. För kategori B är bilden omvänd - de företräder uppfattningar 
som i alla avseenden uttrycker en positiv inställning till (kanske rentav 
omsorg om) invandrarna. Mycket riktigt domineras kategori A av pojkar 
från socialgrupp 3 och kategori B av flickor från socialgrupp 2 och (i 
någon mån) 1. Cirkeln förefaller slutas. 

Fråga nr 3 i enkäten, som logiskt sett inte sorterar under etiketten 
"föreställningar om etniska relationer", handlar om hur ungdomarna ser 
på sex specificerade flyktinggrupper. Uppfattas de som "verkliga" flyk
tingar på grund av politisk/religiös förföljelse i hemlandet eller ej? Svars
alternativen är "de flesta", "ganska många", "ganska få", "nästan inga" 
och "vet ej". Vi har tillämpat metoden med "kontrastanalys" genom att 
plocka ut de respondenter som markerat "nästan inga" för alla sex flyk
tinggrupperna (palestinier, polacker, chilenare, iranier, kurder och turk-
bulgarer). Resultatet är nedstämmande. Visserligen är den här speciella 
gruppen av respondenter liten (n = 24), men dess medelvärden på de fyra 
attitydindexen tillhör de i särklass högsta (för den positiva dimension 4 
lägsta) bland alla subkategorier vi undersökt i materialet. När urvalskrite
riet mildras till att även omfatta svarsalternativet "ganska få", ökar anta
let individer till 95 och indexmedelvärdena sjunker (resp. ökar) med 
några tiondelar. De tillhör dock fortfarande de högsta i materialet. 

Slutsatsen blir att föreställningar om relationer mellan svenskar och 
invandrare och bedömningar av både invandramas och flyktingamas skäl 
till att vistas i Sverige tycks ingå i ett ganska tätt sammanknutet komplex 
av attityder, värderingar och föreställningar. När det gäller de (lyckligt
vis fåtaliga) ungdomar som är extremt negativt inställda till invandrare 
och invandring kan vi vid det här laget våga oss på en mycket preliminär 
kausal tolkning; det är deras värderingar och attityder som styr deras före
ställningar och perceptioner. Hos de övriga är frågan om den kausala ord
ningen fortfarande öppen. 



5.9 Massmedie- och videofilmskonsumtion 

Att massmedia spelar en stor opinionsbildande roll är givet. Hur det sker 
är däremot inte lika givet. Ylva Brune har i några skrifter analyserat 
massmedias bild av flyktingströmmen till Sverige under mitten av 1980-
talet. Hultén, Lugn & Thurén vid journalisthögskolan skildrar hur journa
lister handskas med material om invandrare och flyktingar. Brune och 
Hultén et al analyserar den bild av invandrare och flyktingar som presen
teras i dagstidningar. Denna bild är viktig för att förstå massmedias opi
nionsbildande verkan, men den är inte detsamma som denna påverkan. 
Alltför ofta hoppar man lättvindigt över den djupa "kausala klyftan" mel
lan innehållsanalys av massmediaprodukter och empiriska undersökning
ar av deras påverkan på mottagarna. Klassiska massmediastudier från 
femtiotalet kom fram till att massmediapåverkan ägde rum i två (eller 
flera) steg. Ingenting motsäger att det alltjämt är en ganska rimlig be
skrivning av hur det går till. Massmedias budskap fångas upp av en till 
antalet begränsad men när det gäller informationsinhämtning aktiv grupp 
av personer, som inte bara är stora konsumenter av alla slags massmedia, 
utan är också synnerligen aktiva i att förmedla dessa budskap i direkt 
kommunikation med personer inom det egna sociala nätverket. Dessa för
medlare av massmediebudskapen har visat sig i allmänhet vara högutbil-
dade, välinformerade och socialt framgångsrika. 

Problemen med frågor om massmediekonsumtion i en enkät av det 
slag som vi arbetar med är många. Man kan läsa dagstidningen eller höra 
på nyheterna på radio och TV dagligen, utan att aktivt ta del av inslag rö
rande invandrarfrågor, kulturmöten, etniska relationer och internationell 
migration. Man läser tidningen men kanhända inte de artiklar som hand
lar om sådana frågor. När det gäller nyheter i etermedia sänks uppmärk
samheten kanske helt omedvetet när det är fråga om inslag som saknar 
intresse för en. I den här undersökningen mäts massmediekonsumtion 
dels som konsumtion av nyheter i dagstidningar, radio och TV, dels som 
konsumtion av två olika typer av TV-program, nämligen ungdomspro
gram och sportprogram. 

Som framgår av indexbeskrivningen i avsnitt 3.2 utgör vårt index 
för konsumtion av nyheter en kombination av fråga 27 (hur ofta man 
ser/lyssnar på nyhetsprogram i TV och radio) samt tre svarsalternativ 
från fråga 31, som avser konsumtion av samhällsinriktade program, poli
tiska program samt program om andra länder och kulturer i TV. Anled
ningen till att dessa variabler slagits samman till ett index är att korrela
tionsanalyser samt faktoranalyser visar att det föreligger medelstarka, sta



tistiskt signifikanta positiva samband mellan variablerna i fråga. Undan
taget är läsning av dagstidningar, som korrelerar markant lägre med de 
övriga variablerna. Detta är inte förvånande, eftersom man kan läsa dags
tidningar på väsentligt olika sätt. Vi har därför testat två varianter av in
dexet för konsumtion av nyheter, ett med och ett utan läsning av dagstid
ningar. 

Korstabulering av medelvärden för de fyra attitydindexen och in
dexet för konsumtion av nyheter visar ett tydligt mönster: ju mer nyheter 
(i denna utvidgade betydelse) ungdomarna konsumerar, desto mindre 
negativt är deras förhållningssätt till invandrare och invandring. Även 
om mönstret ser tydligt ut i tabellen, är endast skillnaderna mellan ytter-
kategorierna (låg- respektive högkonsumenter) statistiskt signifikanta (t-
test, p = 0.01). Det föreligger ingen markant skillnad mellan de två var
ianterna på indexet för konsumtion av nyheter. Möjligtvis blir mönstret i 
medelvärdena för attitydindexen något tydligare när läsning av dagstid
ningar uteslutits ur indexet. 

Finns det skillnader mellan könen samt mellan de tre socialgrup
perna i fråga om konsumtion av nyheter? Om man konstanthåller kön 
och låter socialgruppstillhörighet variera, visar det sig att ju "lägre" so
cialgrupp ungdomarna tillhör, desto mindre nyheter tenderar de att kon
sumera. Mönstret är likartat för båda könen. Dock, medan skillnaderna i 
konsumtion mellan socialgrupp 1 och 3 är statistiskt signifikanta för poj
karna (t-test, p = 0.01), är de inte signifikanta för flickorna. Om vi i stäl
let konstanthåller socialgruppstillhörighet och undersöker skillnader i 
konsumtion av nyheter mellan könen, ser vi att medelvärdena för kon
sumtionsindexet är i stort sett identiska för pojkar och flickor inom varje 
socialgrupp. 

Slutsatsen är att socialgruppstillhörighet, men inte kön, samvarierar 
signifikant med konsumtion av nyheter. Skillnaden mellan hög- och låg
konsumenter av nyheter i fråga om inställning till invandrare och invand
ring sammanhänger således med socialgruppstillhörighet. Vi har även 
kontrollerat dessa samband med hjälp av partialkorrelationer mellan in
dexet för konsumtion av nyheter och de fyra attitydindexen, varvid effek
ter av köns- och socialgruppstillhörighet "kontrollerats". I samtliga fall 
är korrelationskoefficienterna statistiskt signifikanta (Pearson partialkor
relation, p = 0.001), men de är förhållandevis låga. Detta innebär att en
dast en liten del av variationen i attityder "förklaras" (i statistisk mening) 
av variationen i nyhetskonsumtion. Dessutom är de mera subtila interak-
tionseffekterna ännu inte analyserade. 

Detta kan klargöras något mera om vi plockar ut en "extremgrupp" 
av storkonsumenter av nyheter (= alla de som har värdet 4 på det fyrgra-



diga indexet; n = 96) och ser efter hur sambandet mellan attityder och 
socialgruppstillhörighet ser ut i denna grupp. Även i denna "filtrerade" 
grupp föreligger statistiskt signifikanta skillnader i attityder mellan so
cialgrupp 1 och 3 (t-test, p = 0.01). Hög konsumtion av nyhetsprogram 
och samhällsrelevanta TV-program är således ingen patentmedicin mot 
negativa förhållningssätt till invandrare och invandring. 

Följande kan sägas om relationen mellan attityder och konsumtion 
av olika typer av TV-program. Kategorin ungdomsprogram syftar på 
svarsalternativen "ungdomsprogram", "serier (t ex Dallas osv)" samt 
"musikprogram" i fråga 31. För detta index föreligger mycket svaga men 
statistiskt signifikanta samband med attitydmåtten (Pearson partialkorre
lation, "kontroll" för kön och socialgrupp, p < 0.01). Ungdomar med hög 
konsumtion av sådana program tenderar att vara mera negativa till in
vandrare och invandring än ungdomar med låg konsumtion. Sambandet 
är dock svagt och svårtolkat. Kategorin samhällsinriktade program om
fattar svarsalternativen "samhällsprogram", "program om andra länder 
och kulturer" samt "politiska program". Dessa programtyper är inkludera
de i indexet för konsumtion av nyheter (se ovan). Kategorin sportpro
gram omfattar svarsalternativen "sport" och "musikprogram" (intressant 
nog samvarierar konsumtionen av dessa programtyper i vårt material). 
Här går sambanden återigen i samma riktning och är av samma storleks
ordning som fallet var med ungdomsprogram. 

Sedan många år har videofilmsvåldet debatterats i Sverige. Många 
vuxna oroas av att minderåriga barn skadas psykiskt av att ta del av film
er som innehåller grova och i tiden långt utdragna skildringar av person
våld som i en del fall är rent sadistiska. Under de första åren då video
marknaden höll på att introduceras i Sverige var det allmänna utbudet 
begränsat. Våldsfilmer av tvivelaktig konstnärlig kvalitet, B-filmer som 
inte ansågs lönsamma att föra upp på biografrepertoaren, kunde i stället 
distribueras på videomarknaden. Panikslagna debattörer hävdade att bam 
och ungdomar for illa av skräck- och våldsfilmerna, som de såg många 
gånger utan föräldrarnas vetskap. 

I den här undersökningen ställde vi några frågor om de svarandes 
videofilmskonsumtion. Ett samband föreligger mellan hur ofta man hyr 
videofilmer (oavsett filmkategori) och inställningen till invandrare. Ju of
tare man hyr videofilmer (en eller flera gånger per vecka), desto mera 
negativ är inställningen till invandrare och invandring (eller vice versa). 
De som inte har tillgång till video och de som hyr videofilmer högst nå
gon gång om året är markant mindre negativt inställda till invandrare. 
Skillnaderna mellan medelvärden för attitydindexen för låg- och högkon



sumenter av video är statistiskt signifikanta (t-test, p = 0.01; se figur 18). 
Någon enkel orsak-verkan -relation mellan videofilmskonsumtion och 
inställning till invandrare finns emellertid inte. Vi påstår inte att handling
en att ofta hyra videofilmer ger upphov till en mindre tolerant inställ
ning. Motsatsen är troligare: de djupare faktorer som genererar negativa 
attityder till invandrare och invandring leder även till större konsumtion 
av videofilmer. 

Beräkningar av korrelationskoefficienter mellan de fyra attitydin
dexen och måttet på total videokonsumtion (oavsett typ av filmer) visar 
att det föreligger statistiskt signifikanta, om än ganska låga, samband 
mellan atttityder och videokonsumtion. Koefficienter för partialkorrela
tioner (med "kontroll" för köns- och socialgruppstillhörighet) är endast 
marginellt lägre än korrelationer av första ordningen (dvs utan "kontroll" 
för bakgrundsvariabler). Detta gäller hela materialet. Finns det skillnader 
mellan könen och socialgrupperna i detta hänseende? Våra analyser visar 
att pojkar är större konsumenter av videofilmer än flickor oavsett vilken 
typ av film det är fråga om. Skillnaderna mellan könen är statistiskt säker
ställda om man räknar på hela materialet (t-test, p < 0.01). 

Det kan tänkas att skillnader mellan socialgrupperna i fråga om fri
tidsintressen, smak och värderingar inverkar på videokonsumtionen. Ge-
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Figur 18. Relationen mellan medelvärden för de tre negativa attityddi
mensionerna och konsumtion av videofilmer oavsett filmtyp. Alternativen 
på den horisontella axeln avser hur ofta man hyr videofilmer. 



nom att konstanthålla variabeln socialgruppstillhörighet finner vi att 
skillnaden mellan pojkar och flickor i total konsumtion av videofilmer 
inte gäller i socialgrupp 1 och 3 men att en sådan skillnad kvarstår i so
cialgrupp 2 (t-test, p < 0.01). När vi i stället konstanthåller kön och låter 
socialgruppstillhörighet variera, tenderar socialgrupp 2 och 3 att ha något 
högre medelvärden för videokonsumtion än socialgrupp 1, men skillnad
erna är inte signifikanta för vare sig pojkar eller flickor. Så här långt kan 
inte socialgruppstillhörighet förklara sambandet mellan videokonsumtion 
och inställning till invandrare och invandring. 

Fråga 30 i enkäten ger oss möjlighet att differentiera mellan prefe
renser för olika slags videofilmer. Vi gjorde ett särskilt index för kon
sumtion av "våldsfilmer" som plockar ut dem som särskilt roade av 
actionfilmer, karatefilmer och skräckfilmer. Det föreligger ett klart sam
band mellan konsumtion av "våldsfilmer" och inställningen till invand
rare och invandring, mätt med medelvärden för de fyra attitydindexen 
korstabulerade mot konsumtionsindexet. Storkonsumenterna av "våldsfil
mer" uppvisar mera negativa attityder än måttlighetskonsumenterna. 
Skillnaderna är statistiskt signifikanta (t-test, p < 0.01). Beräkningar av 
korrelationer mellan indexet för konsumtion av "våldsfilmer" och de fyra 
attitydindexen visar återigen på ganska låga, men statistiskt höggradigt 
signifikanta samband. Partialkorrelationer med "kontroll" för köns- och 
socialgruppstillhörighet skiljer sig endast marginellt från korrelationer av 
första ordningen. Ett parallellt index för konsumtion av "okontroversiel
la" filmer visar inget klart samband med våra attitydindex. 

Om man differentierar mellan kön och socialgruppstillhörighet vi
sar det sig att pojkar konsumerar avsevärt mycket mera "våldsfilmer" än 
flickor, vilket gäller för samtliga socialgrupper. Flickor är däremot större 
konsumenter av "okontroversiella" filmer, även om skillnaderna mellan 
könen är statistiskt signifikanta endast för socialgrupp 1 och 2. Fram
förallt för pojkarna finner vi statistiskt signifikanta skillnader i attityder 
till invandrare och invandring mellan hög- och lågkonsumenter av "vålds
filmer". Vi kan även konstatera att det finns ett visst (inte särskilt högt 
men statistiskt signifikant) positivt samband mellan total videokonsum
tion och konsumtion av "våldsfilmer". Detta kan tolkas så att de som kon
sumerar mycket videofilmer tenderar att välja "våldsvideo" i något större 
utsträckning än lågkonsumenterna. Pojkar ( särskilt de från socialgrupp 
3) är större konsumenter av videofilmer totalt sett och större konsument
er av "våldsvideo" än flickor. De som konsumerar mycket videofilmer 
tenderar att välja "våldsfilmer". Detta är en delförklaring till sambandet 
mellan total videokonsumtion och attityder till invandrare och invand
ring i hela materialet. 



I avvaktan på mera komplexa analyser av orsakssambanden i detta 
sammanhang kan vi ännu en gång tillgripa "kontrastanalys" för att tydlig
göra det ovan sagda. Om vi plockar ut hög- och lågkonsumenter av 
"våldsvideofilmer" (= värdena 1 respektive 4 på konsumtionsindexet) 
och tittar på dessa "extremgruppers" sammansättning i fråga om kön och 
socialgruppstillhörighet, framträder följande bild. Bland högkonsumenter
na (n = 116) föreligger fortfarande skillnader i attityder till invandrare 
och invandring - pojkar är mera negativa till invandrare och invandring 
än flickor. Skillnaderna är statistiskt signifikanta (t-test, p < 0.02). När 
det gäller socialgruppstillhörighet är skillnaderna små och otydliga. Den 
tydligaste föreligger i fråga om attityddimension 1, där socialgrupp 3 upp
visar mera negativa attityder än socialgrupp 1 (skillnaden är "nästan" sta
tistiskt signifikant, om statistiker tillåter uttrycket). Totalt sett är pojkar 
överrepresenterade i denna "extremgrupp" och obalansen i könsfördel
ningen är störst inom socialgrupp 3. 

Bland lågkonsumenterna av "våldsfilmer" (n = 341) är bilden del
vis omkastad. Här är flickorna markant överrepresenterade och bland des
sa är även socialgrupp 1 och 2 något överrepresenterade (jämfört med 
hela materialet). Fördelningen över socialgruppstillhörighet bland poj
karna liknar dito i totalmaterialet. Det föreligger nästan inga skillnader 
mellan könen i fråga om attityder, medan socialgruppstillhörighet följer 
samma mönster som bland högkonsumenterna - socialgrupp 3 är mera 
negativt inställd till invandrare och invandring än (främst) socialgrupp 1. 
Således är sannolikheten för att man är högkonsument av videofilmer, 
särskilt "våldsfilmer", och samtidigt markant negativt inställd till invand
rare och invandring, betydligt större om man är pojke från socialgrupp 3 
än om man är flicka från socialgrupp 1 eller 2. Detta är endast ett av flera 
alternativa formuleringar av slutsatser från denna analys. 

Det är inte omöjligt att en stor konsumtion av videofilmer (fram
förallt av "våldsfilmer") och en negativ, för att inte säga intolerant, syn 
på invandrare och invandring är ett uttryck för samma bakomliggande 
frustration över tillvaron. Man kan spekulera i om inte personer som just 
uppvisar det syndromet är människor för vilka frågor om makt är viktiga, 
kanske därför att de själva känner maktlöshet, kanske därför att deras 
egen självkänsla lämnar mycket i övrigt att önska. Det föreligger ett vis
serligen ganska lågt men statistiskt högsignifikant positivt samband mel
lan hög videokonsumtion, i synnerhet av "våldsvideo", och indexet för 
"egoistiska" värderingar. Det finns däremot inga samband mellan video
konsumtion å ena sidan och självvärdering, tro på att kunna utforma sin 
framtid efter egna önskemål samt "relativ deprivation" å den andra. Vårt 
material ger således endast ett svagt belägg för ovannämnda hypotes. 



6 SLUTORD 

Det är dags att sammanfatta. Innan vi börjar dra samman de resultat vi 
presenterat i det föregående, vill vi gärna kommentera ett par viktiga 
principfrågor. Den kanske viktigaste rör relationen mellan vissa delar av 
våra resultat och den bild av "attitydklimatet" gentemot invandrare och 
invandring som framträder i massmedias rapporter om de senaste måna
dernas otäcka "incidenter" riktade mot invandrare. Under de senaste två 
åren förefaller antalet uppenbart fientliga handlingar gentemot invand
rare ha ökat jämfört med de föregående åren. Under de senaste månader
na har dessutom en ny typ av dåd tillkommit, då en eller flera personer 
beskjutit människor vilka av allt att döma plockats ut enligt kriteriet 
"osvenskt utseende". Det är fortfarande oklart vilka gärningsmännen är 
och vilka motiv de drivs av. Även om det skulle visa sig (vilket på sätt 
och vis är vår förhoppning) att ett sjukt sinne funnits bakom fingret på 
avtryckaren, är det uppenbarligen en alarmsignal att attitydklimatet kan 
styra den individuella psykopatologin mot just denna kategori av männis
kor. Mot denna bakgrund kan man fråga sig om det är klokt att presen
tera forskningsresultat som bland annat handlar om hur olika invandrar
grupperna upplevs av majoritetsmedlemmarna. När vi under vår diskus
sion av skattningar av social distans och upplevd olikhet kallar de skat
tade etniska/nationella grupperna för "målgrupper", får uttrycket en 
otäck klang när medlemmar i vissa av dessa grupper emellanåt belyses 
av den röda pricken från ett lasersikte. 

Somliga kan till och med åberopa det gamla talesättet "som man 
frågar får man svar" och hävda, att vi genom att ställa vissa frågor och be 
våra unga respondenter att göra vissa skattningar framkallar eller för
stärker sådana kategoriseringar och synsätt, som i sin förlängning kan 
leda till ökade spänningar och i sista hand till våld. Vi tror dock inte att 
så är fallet. Både forskningsresultat och vardagserfarenheter bekräftar 
bortom allt tvivel det grundläggande faktum att kategoriseringar och 
upplevelser av likhet eller distans är en avgörande förutsättning för exis
tensen av etniska/nationella grupper. Etnisk/nationell identitet handlar i 
mångt och mycket om kollektiv särprägel. Kollektiv särprägel förutsätter 
i sin tur gränser, som definieras genom gruppkonsensus rörande lik
het/olikhet och distans/närhet. Att i mångkulturalismens namn uppmunt
ra bejakande av etnisk/kulturell identitet innebär samtidigt att man upp
muntrar bejakandet av kollektiva skillnader. Kollektiva skillnader bär all
tid en konfliktpotential i sitt sköte. Detta är endast ett av etnicitetens mån
ga dilemman. 



Den andra principfrågan är av betydligt lägre dignitet. Den här rap
porten är den första av (minst) tre som kommer att publiceras från vår 
undersökning. Den är huvudsakligen deskriptiv och presenterar ett slags 
fågelperspektiv på resultaten, med endast några få "djupdykningar". Vi 
har härvidlag begränsat de statistiska analyserna till de allra enklaste. 
Korrelationsanalyser, faktoranalyser och signifikansprövningar har för 
det mesta använts i explorativt syfte. Vi anser att vi därigenom kommit 
en hel del intressanta samband på spåren, men dessa samband måste un
dersökas mera ingående med hjälp av mera avancerade analysmetoder. Å 
andra sidan kan man säga att enbart svarsfrekvenser på vissa enskilda frå
gor, särskilt om de (försiktigt) jämförs med 1987 års undersökning, talar 
rätt mycket för sig själva. Vi har även avsiktligt hållit teoretiska resone
mang och tekniska fotnoter på en minimal nivå, eftersom texten i annat 
fall skulle bli både längre och mera tungläst. Dessutom bör vi påpeka att 
rapporten helt utelämnar de öppna frågor och svarsalternativ som enkät
en innehåller. Dessa kommer att analyseras i en kommande rapport. 

Vi kan med en rimlig grad av säkerhet uttala oss om ungdomars in
ställning till invandrare och invandring i de kommuner/den församling vi 
har undersökt. Om vi beaktar kommunernas/församlingens samt urvalets 
kännetecken, tror vi att vi med en viss säkerhet skulle kunna generalisera 
de tydligaste resultaten till populationen "ungdomar med svenskt med
borgarskap födda åren 1969 till 1974 och bosatta i Sverige under andra 
halvåret 1990". 

Låt oss börja sammanfattningen med de tre attitydmåtten, varvid vi 
ber läsaren att gå tillbaka till sidan 31, där fördelningarna för dessa index 
presenteras i diagramform (den positiva dimension 4 kan uteslutas efter
som den är ett komplementärt mått). Hur kan man sammanfatta den bild 
som dessa diagram förmedlar? Dimension 1 handlar om att se invandrar
na som konkurrenter och i viss mån även som ett ekonomiskt hot. Vi ser 
att fördelningen "lutar" åt vänster, dvs individer med låga poäng på in
dexet överväger. I hela stickprovet är således de extremt negativa for
merna av de känslor, föreställningar och värderingar som detta index fån
gar relativt ovanliga. Distributionen av olika indexvärden skiljer sig dock 
mellan socialgrupperna - fördelningsformen för hela materialet liknar 
mest den för socialgrupp 1. Det är den sistnämnda (i synnerhet flickorna) 
som s a s  "sneddrar" fördelningen mot låga poäng. 

Dimension 2 handlar - enligt vår tolkning - om egoistisk rättvisesyn 
parad med ett påtagligt inslag av främlingsfientlighet, som hos dem med 
allra högsta poäng på indexet till och med kan tangera en äkta rasism. 
Denna tolkning stärks av det faktum att av de tre negativa indexen är det 



just detta som uppvisar den högsta positiva korrelationen med indexet 
för total social distans. I figur 1 ser vi att tyngdpunkten i fördelningen 
ligger på de höga poängen, vilket innebär att de mera markerat negativa 
formerna av detta förhållningssätt är - tyvärr - ganska vanliga i vårt stick
prov. Här är det emellertid socialgrupp 3 (i synnerhet pojkarna) som 
"sneddrar" fördelningen på detta sätt. 

Dimension 3 fångar vad man kan kalla ett "assimilativt" förhåll
ningssätt och extrempunkterna på denna dimension handlar om ställ
ningstagandet till frågan huruvida det är den svenska kulturen eller in
vandrarnas kulturer som ska bevaras. I hela materialet är fördelningen 
"rektangulär" och ansluter sig närmast till indexets fördelning bland poj
karna i socialgrupp 2. Alla grader av denna attityddimension är ungefar 
lika vanliga i hela materialet. Den "assimilationistiska" extremvarianten 
är dock vanligast bland pojkar från socialgrupp 3, medan den "pluralis
tiska" extremvarianten är mest företrädd bland flickor i socialgrupp 1. 

Hur förhåller sig de tre dimensionerna till varandra, dvs i vilken 
utsträckning samvarierar de? Det skulle föra för långt att i detalj studera 
hur de tre indexen "regredierar" på varandra i vårt material. Korrelation
erna mellan indexen säger dock något om detta. Det starkaste sambandet 
föreligger mellan dimension 1 och 2, det svagaste mellan dimension 1 
och 3 (koefficienterna varierar från 0.56 till 0.68). I någon utsträckning 
förefaller således de tre indexen att mäta samma aspekt hos ungdomar
nas attityder, som av allt att döma handlar om en "bottensats" av främ
lingsfientlighet. Av de tre dimensionerna har emellertid det "assimilati-
va" förhållningssättet störst "frihet" att variera med avseende på de andra 
två. Det är intressant att notera att sambanden mellan de tre dimension
erna varierar mellan könen och mellan socialgrupperna. Som exempel 
kan vi nämna att sambandet mellan dimensionerna 1 och 2 är starkast 
bland pojkar från socialgrupp 1 (Pearson, r = 0.78) och svagast bland 
flickor från socialgrupp 2 (Pearson, r = 0.58). 

I den bästa av alla tänkbara världar, som av allt att döma inte torde 
vara befolkad av arten homo sapiens, skulle alla individer i en sådan un
dersökning ha värdet ett på de tre negativa indexen och värdet sju på det 
positiva. På den här planeten är det nog ganska svårt att hitta ett sådant 
sakernas tillstånd. Vore en symmetrisk normalfördelning på alla fyra in
dexen ett "normalt", "lagom" och önskvärt resultat? Det vet vi inte. Vi 
får nöja oss med att säga att medan endast 10% av våra respondenter har 
värden lägre än två (på den sjugradiga skalan) samtidigt på alla tre in
dexen, har 36% av ungdomarna indexvärden inom intervallet 2 till 5 
samtidigt på de tre indexen. Det kan tänkas att det sistnämnda är "la
gom". Det önskvärda vore i så fall att alla skulle befinna sig där. 



Detta om de sammanfattande attitydindexen. I övrigt kan följande 
sägas om våra resultat. När det gäller mera detaljerade utfall av vissa spe
cialanalyser återfinns de preliminära resultaten i respektive avsnitt i kapi
tel 5. De flesta av dessa resultat måste undersökas närmare, antingen 
med mera avancerade metoder inom ramen för den här studien, eller i 
nya undersökningar med mera omfattande urval. Här följer en kort sam
manfattning av dessa preliminära resultat: 
* ungdomar med utländsk bakgrund är mera positivt inställda till in
vandrare och invandring än ungdomar med "helsvensk" bakgrund. Bil
den är dock komplex -1 ex innebär inte den mera positiva inställningen 
att de upplever mindre social distans till etniska/nationella grupper. Skill
naden är att distansen riktar sig mot andra grupper än hos "helsven
skarna". Detta gäller även för upplevd olikhet gentemot etniska!nationel
la grupper; 
* social distans har ett positivt samband med negativa attityder till 
invandrare och invandring - ju större (total) social distans desto mer 
negativa är attityderna. Sambandet är relativt oberoende av köns- och 
socialgruppstillhörighet och gäller även för ungdomar med utländsk 
bakgrund. Vi tror att social distans är primär iförhållande till attityder; 
* upplevd olikhet gentemot etniska!nationella grupper har ett positivt 
samband med negativa attityder till invandrare och invandring - ju 
större (total) uplevd olikhet desto mera negativa är attityderna (eller vi
ce versa); ' 
* det förefaller finnas en "xenofobikomponent" i skattningar av upp
levd olikhet till etniska!nationella grupper. Om så är fallet kan sådana 
skattningar användas som indikatorer påförändringar i attitydklimatet; 
* subjektivt skattad kunskap om etniska!nationella gruppers levnads
sätt och kulturer har ett negativt samband med upplevd olikhet och so
cial distans med avseende på samma grupper. Ju större den upplevda 
olikheten och sociala distansen, desto mindre är den självskattade kun
skapen (eller vice versa); 
* de etniska!nationella grupper som bedöms som mest olika av "hel
svenska" ungdomar stereotypifieras i högre grad än de övriga grupper
na. Även de grupper som bedöms som mest lika stereotypifieras i icke 
oväsentlig utsträckning. För ungdomar med utländsk bakgrund är bilden 
mera komplex; 
* ungdomar med utländsk bakgrund har en mera positiv bedömning 
av förhållandet mellan svenskar och invandrare än ungdomar med "hel
svensk" bakgrund. Detta kan bero på att deras bedömning av relationer
na är mera realistisk än "helsvenskarnas". En annan möjlig delförkla
ring är deras mera positiva attityder till invandrare och invandring. 



* perceptionen av relationer mellan svenskar och invandrare sam
varierar med attityder till invandrare och invandring. Ju mera negativa 
attityderna är, i desto större utsträckning bedöms relationerna som då
liga. Den kausala relationen är oklar, men åtminstone hos vissa katego
rier av respondenter tycks attityderna bestämma perceptionen av rela
tionerna; 
* perceptionen av relationer mellan svenskar och specificerade in
vandrargrupper samvarierar med upplevd olikhet till samma grupper -
ju större upplevd olikhet desto sämre bedöms relationerna vara. Sam
bandet gäller även för ungdomar med utländsk bakgrund. Den kausala 
relationen är oklar och bör undersökas närmare; 
* attityder till invandrare och invandring inverkar även på bedöm
ningen av flyktingars (och förmodligen även övriga invandrares) motiv 
för att söka sig till Sverige. De som anser att nästan inga av de mest ut
präglade flyktinggrupperna är "riktiga" politiska flyktingar tillhör de 
mest intoleranta i hela materialet; 
* graden av kontakt med invandrare samvarierar med attityder till 
invandrare och invandring. Ju mer kontakt desto mer positiva är attityd
erna. Sambandet är dock komplext och måste undersökas närmare; 
* på liknande sätt är den kontextuella variabeln "invandrartäthet" 
komplext relaterad till attityder. Boende i invandrartäta områden kan ha 
helt olika inverkan på attityderna beroende av en rad faktorer som måste 
undersökas på större och kontextuellt mera representativt material; 
* det tycks finnas ett visst samband mellan den vikt ungdomarna till
skriver "egoistiska" värderingar (de som har att göra med makt, karriär 
och materiella ägodelar) och attityder till invandrare och invandring. Ju 
viktigare sådana värderingar är, desto mera negativa är attityderna el
ler vice versa; 
* självvärdering, tillförsikt till den egna förmågan att utforma sitt liv 
efter egna preferenser, uppfattningen om hur man har det ställ jämfört 
med de flesta andra i samma ålder i Sverige, "företagaranda" samt "ego
istiska" värderingar tycks i viss mån sammanhänga med varandra. Alla 
dessa förhållningssätt är relaterade till sociagruppstillhörighet; 
* konsumtion av nyhetsprogram i radio och TV samt "samhällsrele-
vanta" TV-pro gramförefaller ha ett samband med inställning till invand
rare och invandring - ju större konsumtion desto mera positiva är atti
tyderna. Den kausala relationen är fortfarande oklar men sambandet 
påverkas av socialgruppstillhörighet; 
* konsumtion av videofilmer samvarierar med attityder till invand
rare och invandring - ju större konsumtion desto mera negativa är atti



tyderna (eller vice versa). Den inverkan som köns- och socialgruppstill
hörighet har på detta samband är tillsvidare oklar; 
* konsumtion av "våldsvideofilmer" samvarierar med attityder till in
vandrare och invandring på så sätt att ju större konsumtion desto mera 
negativa är attityderna. Dessutom tenderar de som överhuvudtaget kon
sumerar mycket videofilmer att välja "våldsfilmer" i något större ut
sträckning än lågkonsumenterna. Pojkar är större konsumenter av video
filmer än flickor. De är i ännu högre grad större konsumenter av "vålds
filmer". Den kausala relationen mellan total konsumtion av video respek
tive konsumtion av våldsfilmer" och attityder är oklar. 

Detta var de preliminära resultaten. Låt oss nu kort sammanfatta de 
resultat som vi betraktar som någorlunda säkra. Listan börjar med tre 
mindre dramatiska fynd. 

* det föreligger inga signifikanta skillnader i attityder mellan de un
dersökta geografiska kontexterna (tre kommuner och en församling). 
Möjligtvis är Bromma församling ett undantag (mera positiva attityder), 
men skillnaden förklaras av socialgruppsprofilen i församlingen; 
* det föreligger ingen signifikant samvariation mellan attityder och 
variabeln "urbaniseringsgrad"; 
* vi finner inga signifikanta skillnader i attityder mellan de olika ål
dersgrupperna i vårt material (intervallet är 16 - 21 år). 
* en förändring i inställningen bland unga människor har ägt rum 
sedan 1987. Den uppfattning som förespråkar en stark begränsning av 
invandringen har vuxit sig starkare. Vi har diskuterat några tänkbara för
klaringar till denna förändrade syn; 
* om man betraktar hela vårt material framträder två aspekter där 
en stor majoritet av ungdomarna uttrycker ett negativt förhållningssätt. 
Den ena handlar om invandring, där i genomsnitt 75% (över olika rele
vanta item i enkäten) av ungdomarna motsätter sig större invandring el
ler invandring överhuvudtaget. Den andra handlar om ungdomarnas 
uppfattning om relationen mellan invandring och tillgång på bostäder. 
Drygt 82% anser att tillgången på bostäder har blivit sämre på grund av 
invandringen; 
* socialgrupp 1 och 2 företräder ett mera positivt förhållningssätt till 
invandrare och invandring än socialgrupp 3. Detta resultat överensstäm
mer väl med utfallen i liknande undersökningar tidigare. Vi har diskute
rat olika tänkbara förklaringar i avsnitt 5.3. En av de viktigaste tycks ha 
att göra med det kriterium vi använt vid klassifikationen i socialgrupper, 
nämligen tillgång på kulturellt kapital; 



* en genomgående skillnad finns mellan pojkar och flickor i inställ
ningen till invandrare och invandring. Flickorna står för ett mer positivt 
och tillåtande förhållningssätt än pojkarna. Skillnaderna mellan könen 
är relativt oberoende av socialgruppstillhörigheten. Jämfört med de riks
representativa undersökningarna under 80-talet är detta resultat något 
oväntat. Vi har diskuterat olika förklaringar till denna skillnad. En som 
vi inte har nämnt är sexuell konkurrens. Det kan tänkas att svenska poj
kar uppfattar invandrarpojkar som konkurrenter om samma flickor, ef
tersom invandrarflickor (särskilt från vissa länder) har betydligt mindre 
frihet att ingå förhållanden än invandrarpojkar. Endast två frågor i en
käten kan belysa detta. 11% av ungdomarna har svarat "ja" på frågan 
om man tror att svenska tjejer tycker att invandrarkillar är mera attrak
tiva än vad svenska killar är. 20% har helt eller med tvekan instämt i Li-
kertpåståendet "Många invandrarkillar kommer hit och snor svenska tjej
er". Detta ger ett magert stöd åt ovannämnda förklaring, som vi dock 
kommer att undersöka mera i detalj i nästkommande rapport. 
Detta avslutar vår sammanfattning av resultaten. Vi avser inte att presen
tera något "åtgärdspaket". En viktig anledning är att många av de sam
band vi funnit bör undersökas djupare på större material. Som läget är nu 
implicerar de resultat som vi känner oss mest säkra på att samhället bör 
vara enkönat och befolkas av kvinnor från socialgrupp ett. Något sådant 
är av allt att döma inte möjligt. Även om det vore möjligt skulle det inte 
vara tillräckligt, eftersom negativa förhållningssätt till invandrare och in
vandring finns företrädda både bland flickor och inom socialgrupp ett. Å 
andra sidan bör man kanske nöja sig med den näst bästa av alla världar. 
Det vi i så fall kunde önska vore att vissa av de kännetecken och livsom
ständigheter som sammanhänger med tillhörighet till socialgrupp ett 
samt med egenskapen att vara kvinna skulle vara mera jämlikt respektive 
jämnt distribuerade i samhället. Som en slutvinjett skulle vi vilja påpeka 
att 65% av ungdomarna är oroade för att invandrarna kan drabbas av ra
sism. Bilden är således inte helt mörk. 

* * * 

På nästfoljande sidor presenteras bilagor med dels tabeller rörande bortfalls
analysen och variabeln "invandrartäthet", dels enkätformuläret med svars-



BILAGA 

Tabell 1. Personer aom utgår ur undersökningsurvalet (hela tal; P 
pojkar, F = flickor). 

Söder- Bromma Fin- Sunds- TOTALT 
tälje spång vall 

P F  P F  P F  P F  

okänd a d r e s s  8 8 3 4 1 2 4 6 36 
o m ö j l i g  a t t  s p å r a  3 2 1 3 4 13 
b o r  u tomlands  1 2 2 1 6 
a v l i d e n  1 1 

TOTALT 56 

Tabell 2. Vägrare och övrigt bortfall (hela tal; P = pojkar, F = 
flickor). 

Söder- Bromma Fin- Sunds- TOTALT 
tälje spång vall 

P F  P F  P F  P F  

s j u k  1 1 2 
m i l i t ä r t j ä n s t  2 2 
v ä g r a n  32 32 19 2 3  26  16 64 39 249 

TOTALT 253 

Tabell 3. Bortfallet och de svarande över urbaniseringsgrad per 
kommun (% ; bf = bortfall, sv = svarande). 

Söder- Bromma Fin- Sunds-
tälje spång vall 

b f  s v  b f  s v  b f  s v  b f  s v  

g l e s b y g d  42 2 2  - - 5 1  38 44 25  
t ä t o r t  58 78 100 100 49 62 56 75 

Tabell 4. Bortfallet och de svarande över invandrartäthet per kom 

mun (%; bf = bortfall, sv = svarande). 

Söder- Bromma Fin- Sunds-
tälje spång vall 

b f  s v  b f  s v  b f  s v  b f  s v  

mkt l å g  36  30 40 59 5 1  38 69 74 
l å g  35  33  18 14 28 47 17 14 
hög  29  37 42 27 2 1  15 14 12 

B o r t f a l l e t s  f ö r d e l n i n g  s k i l j e r  s i g  f r å n  d e  s v a r a n d e s  p å  v a r i a b e l n  
i n v a n d r a r t ä t h e t .  Men t e n d e n s e n  ä r  o k l a r .  I S ö d e r t ä l j e  o c h  F i n s p å n g  
ä r  b o r t f a l l e t s  a n d e l  i d e  i n v a n d r a r g l e s a  d e l a r n a  a v  kommunen s t ö r r e  
j ä m f ö r t  med d e  s v a r a n d e s .  I Bromma o c h  S u n d s v a l l  ä r  d e t  t v ä r t o m .  
B o r t f a l l e t s  a n d e l  ä r  d e s s u t o m  s t ö r r e  i d e  i n v a n d r a r t ä t a  kommundelar
na ä n  d e  s v a r a n d e s  a n d e l  - utom i S ö d e r t ä l j e .  Den s y s t e m a t i s k a  i n 
v e r k a n  som b o r t f a l l e t  h a r  p å  u n d e r s ö k n i n g s r e s u l t a t e n  t o r d e  närmast  
v a r a  a t t  d e  i n t o l e r a n t a  u p p f a t t n i n g a r n a  ä r  n å g o t  u n d e r r e p r e s e n t e r a -
d e .  



Tabell 5. Enkäter inlämnade 1/6 - 19/11 1990 och 20/11 1990 - 31/1 
1991 mot fyra toleransmått, social distans och etnisk distans (medel
värden) . 

Enkäter inlämnade Enkäter inlämnade 
1/6 - 19/11 1990 20/11 1990 - 31/1 1991 

Index  1 ( 7 - g r a d i g  s k a l a )  3 .  .36  3 .  .52 e j  s i g n i f i k a n t  
Index  2 ( 7 - g r a d i g  s k a l a )  4 .  . 53  4 .  . 8 1  e j  s i g n i f i k a n t  
Index  3 ( 7 - g r a d i g  s k a l a )  3 .  . 93  4. . 2 1  e j  s i g n i f i k a n t  
Index  4 ( 7 - g r a d i g  s k a l a )  3 .  .60 3 .  . 2 1  s i g n i f i k a n t  
S o c i a l  d i s t a n s  ( 5 - g r a d i g  s k a l a )  3 .  .08 3 .  .04  e j  s i g n i f i k a n t  
E t n i s k  d i s t a n s  ( 4 - g r a d i g  s k a l a )  2 .  .28 2 .  .34  e j  s i g n i f i k a n t  

Tabell 6. Enkäter inlämnade 1/6 - 19/11 1990 och 20/11 1990 - 31/1 
1991 mot kön (hela tal). 

Enkäter inlämnade Enkäter inlämnade 
1/6 - 19/11 1990 20/11 1990 - 31/1 1991 

p o j k a r  328 123  
f l i c k o r  3 5 1  84 

Tabell 7. Invandrartäthet. 
råde i de fyra kommunerna. 

Gränser, andelen invandrare (%) inom om-

gränser andel av 
stickprovet 

kommundelar 

Södertälje 

l ä g s t :  Vård inge  10 
1 .  l å g  i n v a n d r a r t ä t h e t  < 14 
2 .  14 - 20  
3 .  2 1  - 29  
4 .  h ö g  i n v a n d r a r t ä t h e t  > 2 9  

h ö g s t :  H o v s j ö / T v e t a  55  

30 
34 
12 
24  

100 

b l  a Hölö  
b l  a Ö s t e r t ä l j e  
b l  a M a r i e k ä l l a  
b l  a Ronna, Hovsjö  

Broarna 

l ä g s t :  S t o r a  Ängby 
1 .  l å g  i n v a n d r a r t ä t h e t  

h ö g  i n v a n d r a r t ä t h e t  
h ö g s t :  V ä s t r a  Å k e s l u n d  

7 
< 1 0  
1 0  -
> 13 

27 

13 
59 
13  
27  

100 

b l  a Bromma kyrka 
b l  a Abrahamsberg 
b l  a Åkeshov 

Finsp&ng 

l ä g s t :  F l a s k b j ö r k e  2 
1 .  l å g  i n v a n d r a r t ä t h e t  < 13 
2 .  13 - 15 
3 .  h ö g  i n v a n d r a r t ä t h e t  > 15 

h ö g s t :  Nyhem 15 

38 
47 
15 

100 

a l l t  utom t ä t o r t e n  
t ä t o r t e n s  huvuddel  
några  k v a r t e r  

Sundsvall 

l ä g s t :  l andsbygden  
l å g  i n v a n d r a r t ä t h e t  

h ö g  i n v a n d r a r t ä t h e t  
h ö g s t :  Sundsbruk 

1 
< 3 
3 - 9  
> 9 

10 

74 
14 
12 

b l  a Alnö  
b l  a L j u s t a d a l e n  
b l  a Johannedal  



T j e j  Ki l l e  Svenskt Annat 
Födelseår: 19 Kön: 49.2 50.8 Medborgarskap: 98.6 0 . 5  

Ja  Nej 
År Du född i Sverige? 94.3 5 .0  

Pappa Mamma 
Ja  Nej J a  Nej 

Är Dina fö r ä ld r a r  födda i Sverige? 86.5 12.6 87.0 12.1 

Vad har Din pappa f ö r  yrke? 

Vad har Din mamma f ö r  yrke? 

Vad har Du f ö r  utbildning? Grundskola 16.4 
Gymnasium 83.5 

Om gymnasium, vilken l i n j e ?  

Annat, vad? ( s k r i v ) :  

Vad gör Du f ö r  närvarande? ( jobbar ,  s tuderar  e l l e r  annat;  skriv v i l k e t ) :  

b o t t  i 
ige har Du 
konmunen? 

Hela 
Livet 
65.7 

Mer än 
5 å r  
24.5 

Mindre än 
5 å r  
9 . 5  

Hur bor Du f ö r  närvarande? 
hemma hos inne- i en andra-

förä ldrarna  boende handslägenhet 
74.9 4 . 3  2 .7  

Hur länge har Du bo t t  i Din 
nuvarande bostad? 

Hela 
l i v e t  
22.0 

i egen 
1ägenhet 

13.9 
Mer än 

5 å r  
39.0 

i student
rum 
1 . 1  

Mindre än 
5 å r  
38.9 

annat 

3 . 0  

1. Under de senaste 30-40 åren har många personer f r å n  andra länder invandrat 
t i l l  Sverige. Tycker Du på de t  hela t age t  a t t  de t  v a r i t  bra e l l e r  då l i g t ?  

Ganska Varken Ganska Mycket Mycket 
bra 
5 .6  

bra 
29.9 

e l l e r  
31.4 

dål i g t  
23.0 

dål i g t  
10.0 

2 .  Har Du personligen märkt någon förändring under de senaste åren i f ö r h å l 
landet mellan invandrare ocn svenskar - t i l l  det  b ä t t r e ,  t i l l  det  sämre e l 
l e r  ä r  de t  ingen ski l lnad? 

T i l l  J e t  Ingen T i l l  de t  
b ä t t r e  ski l lnad sämre 

7 .6  26.0 66.1 
3 .  Under 1980-talet  kom många f lyk t inga r  t i l l  Sverige. En del människor anser 

a t t  många av dem, som egentligen in te  var " r ik t iga"  f lyk t inga r ,  använde 
f lykt ingskäl  f ö r  a t t  f å  stanna i Sverige. Vad t r o r  Du? Nedan anges några av 
de s t ö r r e  flyktinggrupperna. Vi v i l l  be Dig a t t  f ö r  v a r j e  grupp anqe hur 
många Du t r o r  var verkliga f lyk t inga r  på grund av p o l i t i s k / r e l i g i ö s  f ö r f ö l 
j e l s e  i hemlandet: 

de ganska ganska nästan vet 
f l e s t a  många f å  inga e j  

p a l e s t i n i e r  21.0 31.0 13.4 7 . 1  27.5 
polacker 10.0 19.4 27.4 19.3 23.8 

chi lenare 24.0 31.9 14.7 7.4 22.0 
i r an i e r  25.0 28.1 17.7 10.2 19.1 
kurder 21.4 24.8 17.6 10.5 25.8 

turkbulgarer 14.5 21.7 18.9 15.3 29.6 



Hur t r o r  Du a t t  invandrare i allmänhet har de t  jämfört med svenskar när det  
gä l l e r  ekonomi, bostäder och jobb? 

Mycket Något Något Mycket 
sämre sämre Likadant b ä t t r e  b ä t t r e  

ekonomi 5 .0  26.5 32.6 21.7 14.1 
bostäder 4 . 5  27.9 32.0 20.6 14.9 

jobb 24.9 47.2 20.1 4 . 6  2 .9  
Varför t r o r  Du a t t  de t  är  så? ( sk r iv ) :  

5 .  Man hör ibland a t t  de etablerade po l i t i ska  par t ierna  in te  bryr s ig s ä r s k i l t  
mycket om ungdomars intressen och problem. Vi skul le  ändå v i l j a  f r åga  Dig 
hur Du skul le  rös t a  om det  vore val i dag (om Du har e l l e r  tänker Dig a t t  
Du har r ö s t r ä t t ) :  
Centerpart ie t  4 .0  Socialdemokraterna 12.2 
Folkpart iet  9 .4  Vänsterpartiet  3 .6  
KDS 1.8 Rösta blankt 29.1 
Mil jöpar t ie t  5 .4  Annat 4 .3  
Moderata samlingspart iet  19.5 

6 .  Anser Du a t t  bestämmelserna om invandring t i l l  Sverige borde b l i  s t rängare,  
oförändrade e l l e r  l ä t t a s  upp? 

Strängare Oförändrade Lättas upp 
75.0 17.4 4 .6  

7 .  Tror Du. all.mänt s e t t ,  a t t  svenska t j e j e r  tycker a t t  invandrarkil lar  ä r  
mera a t t r a k t i v a  än vad svenska k i l l a r  ar? 

j a  n e j  vet  e j  
11.1 71.6 17.3 

8 .  Om Du tänker på den betydelse som invandrarna h a f t  f ö r  Sverige i o l ika  av
seenden, t r o r  Du a t t  det  b l i v i t  sämre e l l e r  b ä t t r e  på grund av invandringen 
när det  g ä l l e r  

ekonomi 
k u l t u r l i v  

t i l l gång  på bostäder 
t i l lgång  på jobb 

9 .  Vad anser Du om myndigheternas s ä t t  a t t  t i l lämpa gällande bestämmelser i 
f råga  om f lyk t ingar?  Tycker Du a t t  bestämmelserna t i l lämpas a l l t f ö r  s t r äng t ,  
a l l t f ö r  generöst e l l e r  ä r  de t  bra som det  är? 

A l l t f ö r  Bra som A l l t f ö r  
generöst det  är  s t rängt  

67.0 24.8 8 . 1  
10. Människor tycker o l ika  när de t  g ä l l e r  hur nära kontakt de viTl ha med fo lk  

f r å n  andra länder och ku l tu re r .  Nedan räknar v i  upp personer f r ån  några 
o l ika  länder och ku l tu re r .  Kan Du tänka Dig a t t  ha någon e l l e r  några av 
dessa personer i samma bostadsområde, som granne, som bästa vän, som f l i c k /  
pojkvän e l l e r  som far/mor t i l l  Di t t  barn? (kryssa f ö r  så många ru to r  i var
j e  rad som stämmer med Din uppfattning) 

Mycket Något Varken Något Mycket 
b ä t t r e  b ä t t r e  e l l e r  sämre sämre 

6 . 8  17.0 35.6 22.7 17.9 
18.2 32.1 31.0 10.6 8 .1  
0 .7  1.6 15.0 41.8 40.9 
1.4 2 . 5  58.1 28.1 9 .9  

en 

i samma som som som som f a r /  
bostads granne bästa pojk/  

f l ickvän 
mor t i l l  

område vän 
pojk/  

f l ickvän Di t t  barn 
en f inländare ! 11.5 8 . 3  15.7 7 .4  51.1 

en grek 17.9 14.0 24.4 6 .2  22.8 
svar t  a f r ikan  12.9 16.1 29.9 4 .5  24.2 
en engelsman 5 .3  6 .3  12.3 7 .7  62.8 
en jugoslav 16.0 12.9 24.9 6 .1  25.3 
en norrman 4 .6  6 .3  8 . 8  6 .8  68.3 
en polack 15.3 16.6 23.7 4 .6  25.3 



i samma som som som som f a r /  
bostads- granne bästa pojk/  mor t i l l  
område vän f l ickvän Di t t  barn 

en v i t  amerikan 4 .1  7.7 11.0 9 .2  61.8 
en kurd 21.8 18.9 19.7 1 .8  13.3 

en e s t  13.1 16.3 22.3 3 .0  30.4 
en chilenare 16.9 14.9 23.2 5 .0  21.1 

en turk 22.7 15.7 21.2 2 .0  14.1 
en assyr ie r  20.7 16.8 20.7 1 .8  15.0 

en kines 11.3 15.3 30.8 6 .7  25.5 
en i r an i e r  21.8 17.5 19.8 1.9 13.9 

11. En del människor oroar s ig  f ö r  invandringens konsekvenser. Nedan f ö l j e r  e t t  
antal möjliga konsekvenser av invandringen. Ange v i lka  Du eventuel l t  känner 
Dig oroad f ö r  genom a t t  s ä t t a  kryss i rutan " j a " .  Kryssa f ö r  "nej" om Du 
in te  känner Dig oroad. 

Känner mig oroad 
Ja  Nej 

invandrarna b l i r  andra klassens medborgare 32.0 62.0 
rasism mot invandrarna 65.2 30.8 

f ö r  många invandrare 74.0 21.8 
den svenska kulturen hotas 45.0 50.8 

s to ra  kostnader f ö r  samhället 69.1 25.9 
utvandringsländerna f ö r l o r a r  värdeful l  a rbe t sk ra f t  30.2 64.6 

12. Vad ä r  D i t t  intryck när de t  g ä l l e r  förhål landet  mellan ol ika invandrare och 
svenskar? Hur tycker Du a t t  förhål landet  ä r  mellan: 

Mycket Ganska Ganska Mycket Vet e j  
dål ig t  dål i g t  bra bra 

greker/svenskar 7 .6  25.2 36.2 5 .0  25.9 
polacker/svenskar 3 .7  14.9 42.8 8 . 0  30.5 

finländare/svenskar 1.2 6 .7  41.6 44.5 6 . 1  
kurder/svenskar 33.2 35.8 7 .2  0 . 8  22.9 

engelsmän/svenskar 0 .6  1.2 26.5 61.9 9 . 8  
turkar/svenskar 39.5 35.5 9 .3  0 . 8  14.8 

chi lenare/svenskar 16.5 32.8 25.1 3 .7  21.9 
assyrier/svenskar 30.2 31.1 8 .4  0 . 8  29.5 

svarta  afr ikaner/svenskar 9 .6  21.3 39.9 8 . 3  20.8 
kineser/svenskar 3 . 5  8 . 5  47.7 14.8 25.5 
iranier/svenskar 33.1 35.6 10.9 1 .0  19.4 

13. De infödda svenskarna f å r  så f å  i barn a t t  den svenska befolkningen 
ökar a l l s  och periodvis minskar. Tycker Du a t t  de t  ä r  b ä t t r e  a t t  svenskar 
föder f l e r  barn e l l e r  kan befolkningen l i ka  gärna öka genom invandring? 

svenskarna föder  befolkningen ökar spelar  ingen 
f l e r  barn genom invandring r o l l  

65.2 1.7 29.7 

14. Händer de t  a t t  Du känner Dig underlägsen människor i Din omgivning? Tycker 
Du a t t  det  händer 

a l l t i d  o f t a  ibland sä l lan  a ld r ig  
0 . 1  3 . 3  31.1 43.4 19.8 

15. Hur o f t a  känner Du a t t  Du tycker om Dig s j ä lv?  
a l l t i d  o f t a  ibland sä l lan  a ld r ig  

12.0 39.0 37.1 7 .5  1 .5  



16. Människor tycker r ä t t  o l ika  när det  g ä l l e r  frågan hur mycket de kan påvertea 
s in  s i tua t ion  och utforma s i t t  l i v  e f t e r  egna önskemål. Hur mycket t r o r  Da 
a t t  Du kommer a t t  kunna utforma Di t t  l i v  e f t e r  egna önskemål och in t resse t?  
i mycket s to r  i ganska s t o r  någotsånär i ganska 1iten nästan in te  
utsträckning 

26.1 
utsträckning 

50.5 17.3 
utsträckning 

3 . 2  
a l l s  
0 .6  

17. Om man ä r  född och uppvuxen i Sverige, e l l e r  har f å t t  svenskt medborgarskap 
senare i l i v e t ,  ä r  man svensk. Men medborgare i Sverige kan känna s ig  mer 
e l l e r  mindre svenska. Känslan av samhörighet, l o j a l i t e t  och ident i f ika t ion  
med Sverige som land ä r  in te  densamma f ö r  a l l a .  Vi v i l l  be Dig nu a t t  spon
t an t  känna e f t e r  och markera vad som gä l l e r  f ö r  Dig. Om Du känner s t o r  sam
hörighet med Sverige och känner Dig mycket svensk, s ä t t e r  Du e t t  kryss på 
s t recket  längst u t  t i l l  vänster .  Om Du känner motsatsen, s ä t t e r  Du e t t  
kryss längst  u t  t i l l  höger. Du kan också använda de mellanliggande strecken 
a l l t e f t e r  det  Du känner. 
jag känner s to r  samhörighet 
med Sverige, mycket svensk 

jag känner ingen samhörighet mead 
Sverige, in t e  s ä r s k i l t  svensk 

55.0 I2 J .  8 . 0  ZJ> U - 3̂ 2 
18. Människor tycker o l ika  när..det gä l l e r  vad som är  v i k t i g t  här i l i v e t .  Vilka 

saker ä r  v ikt iga  f ö r  Dig? Är det  mycket v i k t i g t ,  ganska v i k t i g t ,  ganska 
ovik t ig t  e l l e r  h e l t  ov ik t ig t  f ö r  Dig: m y c k e t  

v ik t i g t  

19. 

a t t  ha många mater ie l la  ägodelar 6 .0  
a t t  arbeta f ö r  jämlikhet och r ä t t v i s a  43.7 

a t t  arbeta f ö r  f r ed  63.8 
a t t  b l i  en högt uppsatt person i samhället 5 .6  

a t t  göra k a r r i ä r  i mi t t  yrke 23.4 
a t t  arbeta mot mi l jöförs tör ing 60.3 

a t t  ha makt och kunna bestämma över andra 4 .0  
a t t  h jä lpa svaga och sjuka människor 55.9 

Fundera nu över D i t t  umgänge. Har Du s j ä l v  kontakt med människor som ä r  in
vandrare? Kryssa f ö r  i de ru to r  nedan som gä l l e r  f ö r  Dig: 

ganska 
v i k t i g t  

41.7 
41.4 
27.1 
16.2 
45.8 
30.3 
10.4 
34.9 

ganska h e l t  
ovik t ig t  ov ik t ig t  

43.6 
11.4 

. 7 .9  
47.2 
23.6 
6 .8  

39.4 
6 .2  

6.4  
1.4 
0 .9  

28.8 
5 . 1  
1 . 1  

43.8 
1.0 

kompisar 
53.1 

i d ro t t s 
kamrater 

19.9 
annat, vad?. 

k las s 
kamrater 
45.3 

a rbe t s 
kamrater 

32.7 

grannar 
2 6 . 1  

fö rä ld ra r 
nas bekanta 

25.5 

f l i c k /  
pojkvän 
8 .4  
ingen 

kontakt 
12.7 

20. Nedan kommer e t t  antal påståenden som uttrycker å s i k t e r  som ol ika  männis
kor har .  Vi skul le  v i l j a  be Dig a t t  f ö r  v a r j e  påstående ange om Du instäm
mer el.ler t a r  avstånd genom a t t  s ä t t a  kryss i lämplig r u t a .  Det ä r  v i k t i g t  
a t t  Du svarar prec is  som Du känner. Det f i nns  inga svar som ä r  r ä t t  e l l e r  
f e l .  Svara prec is  som Du tycker .  Besvara a l l a  påståendena oavsett  vad Du 
tycker om dem. Instämmer 

h e l t  och 
h å l l e t  

Det g ä l l e r  framför a l l t  a t t  se 
t i l l  a t t  landets egen befolkning 53.4 
har arbete!  
Alla som v i l l  komma t i l l  Sveri
ge och bo och arbeta här bör f å  9 .0  
göra de t !  
Det ä r  in t e  mer än r ä t t v i s t  a t t  
svenskarna som har byggt det  här 31.1 
landet  i f ö r s t a  hand f å r  dra 
ny t ta  av vår höga produktion! 
Vi bör in te  släppa in några f l e r  
invandrare i Sverige! 24.0 

Instämmer 
med 

tvekan 

27.6 

20.7 

Tar avstånd 
med 

tvekan 

10.6 

34.7 

Tar avstånd 
he l t  och 
h å l l e t  

7 .0  

34.1  

29.7 

21.5 

21.7 

24.3 

15.4 

29.2 



Instämmer 
he l t  och 
h å l l e t  

V1 har f å t t  ökad arbets löshet  i 
Sverige dä r fö r  a t t  invandrarna 9 . 8  
har t a g i t  svenskarnas arbeten! 
Utan den invandring t i l l  Sveri
ge vi har  h a f t  hade vi in te  
kunnat f å  en så hög levnads- 17.3 
standard som vi nu har!  
Det har v a r i t  f e l  a t t  släppa in 
så många invandrare t i l l  Sveri- 37.1 
ge som man har g j o r t !  
Bostadbristen i Sverige beror 
t i l l  s t o r  del på invandringen! 27.1 
Samhället bör skapa möjligheter 
f ö r  invandrare, som s j ä lva  öns
kar d e t ,  a t t  bevara s i t t  språk 21.0 
och s ina  ku l tu re l l a  t r a d i t i o n e r !  
Vi kan mycket väl t a  emot e t t  
s t ö r r e  antal  kurder i Sverige! 6 .4  
Många utlänningar kommer t i l l  
Sverige bara f o r  a t t  u t n y t t j a  34.5 
våra soc ia la  förmåner! 
Alla utlänningar som beqår b r o t t  
i Sverige bör tvingas a t t  lämna 46.0 
landet !  
Ju mindre man märker av a l l a  
utlänningar desto b ä t t r e  ä r  d e t !  20.1 
Om det  b l i r  ökad arbets löshet  i 
Sverige bör en del av utlännin- 11.5 
garna tvingas a t t  lämna landet!  
Svenskarna känner e t t  s t ö r r e  
ansvar f ö r  s i t t  arbete än de 9 . 5  
Utlänningar som har kommit t i l l  
Sverige! 
Det ä r  bra  om invandrarna som 
kommit t i l l  Sverige behål ler  22.1 
s i t t  modersmål ocn l ä r  sina 
barn d e t !  
Många invandrarki l lar  kommer h i t  
och snor svenska t j e j e r !  8 . 7  
Invandrarna som tänker stanna i 
Sverige bör i s i t t  eget i n t r e s 
se b l i  så l i k a  svenskarna som 33.1 
möj l ig t !  
Alla invandrarbarn i Sverige 
borde f r å n  början f å  l ä r a  s ig  30.4 
a t t  svenska ä r  deras modersmål! 
Endast invandrare som t a l a r  
svenska i s ina  f a m i l j e r  och upp
f o s t r a r  s ina barn på svenska 14.8 
borde f å  b l i  svenska medborgare! 
Det ä r  bra om vi f å r  f l e r  äkten
skap mellan invandrare och sven- 11.8 
skar!  
S o l i d a r i t e t  med de svaga ä r  vik
t i g t  f ö r  mig! 37.3 
Det l i gge r  i människans natur 
a t t  i f ö r s t a  hand tänka på egna 27.8 
fö rde l a r !  

Instämmer Tar avstånd Tar avstånd 
med med he l t  och 

tvekan tvekan h å l l e t  

19.2 30.6 38.6 

32.8 24.0 21.4 

25.1 19.5 16.6 

33.2 22.6 15.5 

28.5 23.3 24.5 

12.7 32.1 45.4 

28.6 22.7 11.9 

19.8 19.7 12.8 

19.4 28.4 29.4 

13.3 26.4 46.3 

18.9 30.2 38.4 

22.3 26.2 26.7 

12.1 23.3 53.1 

29.8 21.9 13.1 

24.5 22.5 19.7 

16.0 25.5 40.7 

21.6 28.8 31.9 

32.9 16.8 5 .6  

37.3 19.2 12.8 



21. Tycker Du a t t  Du har det  b ä t t r e ,  sämre e l l e r  l i ka  bra s t ä l l t  som de f l e s t a  
andra människor i Din ålder  i Sverige? 

mycket något 1 ika något mycket 
b ä t t r e  b ä t t r e  bra sämre sämre 

5 .4  27.9 59.0 4 . 9  0 . 5  

22. Har du någon gång v a r i t  utomlands? Om j a ,  var? 
har v a r i t  utomlands 

har a ldr ig  v a r i t  i de nordis- i utanför  
utomlands ka länderna Europa Europa 

2 .7  66.8 75.3 33.9 

23. Han t a l a r  ibland om a t t  det  f i nns  o l ika  samhällsklasser och samhällsgrup
per .  Är de t  någon samhällsklass e l l e r  samhällsgrupp som Du brukar räkna Dig 
t i l l ?  arbetarklass  18.9 

lägre  medelklass 7 .0  
övre medelklass 19.9 

överklass 1.7 
samhällsklasser f i nns  in t e  5 .8  

jag räknar mig in te  t i l l  någon 39.9 
annat 1 .1  

24. Vi v i l l  nu be Dig a t t  ange om Du tycker a t t  fö l jande  påstående stämmer på 
Dig: 
Jag t i l l h ö r  de människor som skul le  kunna s t a r t a  e t t  eget fö re t ag .  

stämmer inte  a l l s  7 . 5  
stämmer ganska d å l i g t  23.0 

stämmer ganska bra 46.7 
stämmer h e l t  och h å l l e t  22.9 

25. Vad brukar Du h e l s t  göra på Din f r i t i d ?  Skriv ned de saker som Du mest syss
l a r  med på f r i t i d e n :  

26. Vi skul le  v i l j a  be Dig nu a t t  beskriva Dig s j ä l v  som Du tycker a t t  Du ä r  ned 
några ord (använd gärna adjekt iv  så a t t  de t  b l i r  enklare) :  
Jag ä r  

27. Hur o f t a  brukar Du ; 

lyssna på ekoredaktionen: 
heter  i radio? 
t i t t a  på Rapport/Aktuellt på 
TV? 
läsa  någon dagstidning? 

28. Vi skul le  nu v i l j a  f råga  Dig om Du l ä s e r  några andra t idningar  förutom dags
t idningar .  Skriv ned namnen på de t i d n i n g a r / t i d s k r i f t e r  Du brukar l ä sa  gan
ska regelbundet: 

29. Om du har t i l l gång  t i l l  en videobandspelare, hur o f t a  brukar Du hyra video
f i lmer?  
f l e r a  gånger någon gång någon gång några gånger har in te  t i l l gång  

i veckan i veckan i månaden per år  t i l l  video 
3 .4  16.9 45.7 22.0 12.1 

nästan 3-4 dagar/  1-2 dagar/ nästan 
v a r j e  dag 

r _ 
vecka vecka a ldr ig  

40.7 13.2 15.2 29.0 

28.4 27.0 32.1 11.2 
74.5 12.2 8 . 9  2 . 8  



30. Om Du hyr videofilmer, vilka föredrar  
f i lmer som Du he l s t  ser)  

deckare action-
fi lmer 
71.5 

Du a t t  se? (kryssa f ö r  de typer av 

42.4 

Iffiälr 
18.3 

rjierjce-lction 
22.3 

kärleks
fi lmer 
45.9 

komedier 

85.7 

äventyrs
f i lmer 
67.3 
rqck-

videos 
18.6 

western
f i lmer 
23.5 

I mer 
1 2 . 2  

skräck
f i lmer 
33.6 

klassiker  

25.3 
annat, vad? ( skr iv ) :  

31. När Du ser  på TV, vilka program (förutom nyheter) föredrar  tiu a t t  se? 
jag ser  o f t a  säl lan nästan aldrig 

långfilmer 63.2 29.1 4 .8  
samhällsprogram 12.9 44.8 35.7 

program om andra länder 
och kulturer  10.6 40.2 43.1 

po l i t i ska  program 7.1  28.6 56.9 
naturprogram 40.8 39.1 16.3 

sport 47.7 24.4 23.9 
s e r i e r  ( t  ex Dallas osv) 36.1 35.0 24.1 

musikprogram 53.5 31.8 11.0 
ungdomsprogram 45.8 37.8 12.0 

annat, vad? (skr iv) .  
32. Vad tycker Du om f ö r  slags musik? Skriv vad f ö r  slags musik Du g i l l a r  och 

v i lke t  band e l l e r  vilken grupp Du g i l l a r  mest: 
Jag g i l l a r  föl jande musik ( t  ex house, hip-hop, hårdrock, klassisk mm): 

Jag g i l l a r  föl jande band/a r t i s t / tonsä t ta re :  

33. Det ä r  na tur ] iq t  a t t  man uppfat tar  ol ika na t iona l i t e t e r  och folkgrupper som 
r me.r„filler...mind,re Ti1<a en sjtH>w Här skulle vi v i l j a  be Dig a t t  spontant, 

"som det  känns öcliTrtSfnatlrftnTOera a l l t f ö r  mycket bedöma nur pass l i k a  e l 
l e r  ol ika en rad na t iona l i t e te r  och folkgrupper känns i förhållande t i l l  
Dig s j ä l v .  Om Du tycker a t t  gruppen i f raga  känns mycket l i ka  Dig s j ä l v ,  
s ä t t e r  Du e t t  kryss t i l l  vänster på skalan, nära " jag".  Om gruppen känns 
mycket ol ika Dig s j ä l v ,  s ä t t e r  Du krysset långt u t  t i l l  höger på skalan. 
Du kan s ä t t a  kryssen var som he l s t  pa skalan a l l tef tersom Du tycker a t t  det  
känns ( s ä t t  bara e t t  kryss på va r j e  rad) .  Det f i nns  inga fe lak t iga  e l l e r  
r ä t t a  svar här,  det  som gä l l e r  ä r  vad Du tycker.  

(mycket l ika )  (mycket ol ika)  

1. Jag 20.1 26.8 20.5 15.3 4*S 2*6 4 .5  v i t a  amerikaner 
2. Jag 38.6 30.2 12.3 6*4 L 3  1*2 3 .7  danskar 
3.  Jag 0 .7  1*2 1*5 5 .5  12*1 23.2 50.3 turkar 
4.  Jag 20.8 30.0 21.3 13.3 3 . 8  2*3 3 .4  engelsmän 
5.  Jag 0 .5  0 .9  0 .5  3 . 5  8*7 21*1 57.8 kurder 
6. Jag 28.7 26.1 16.0 11*2 3 . 5  2*1 5 .3  f inländare 
7. Jag 1*4 IA 4*1 12.9 19*1 24.0 30.1 greker 
8.  Jag <L_5 4*3 10.6 17.5 22.7 19.0 18.2 i ta l ienare  
9.  Jag 0 .5  0.9 OJ) 3*7 fi*8 17.5 62.3 zigenare 

10. Jag 2.4 3 .6  1 L 1  16.4 21.0 19.0 21.0 polacker 
11. Jag U ,  1.8 3 .8  10*0 15.7 26.2 35.7 chi lenare 
12. Jag 12.6 20.5 21.7 18.6 8 .5  5*1 7 .5  tyskar 



(mycket l i ka )  (mycket o l ika)  

13. Jag 0 . 9  i±-l 5 J  13.3 ILA 18.9 35.5 kineser 
14. Jag ILS 2,9 5 .3  l i d  14.9 19.3 39.4 svarta  a f r ikaner  
15. Jag SA 16.0 17.5 I4LZ 10.2 SL3 16.7 samer 
16. Jag 0*6 IA 1.2 5 J  11.3 20.7 53.3 i r an ie r  
17. Jag 22.4 19.3 12A 12.3 Z-J> 6 .3  J l L 9  svenska judar 
18. Jag 2^8 5.0  10.3 20.1 19.1 15.6 2 K 3  jugoslaver 
19. Jag 58.1 21.0 6 .6  3 a  1.6 LA 3 . 5  norrmän 
20. Jag 6 . 9  11.9 17.2 19.8 13.6 9 .4  15.0 e s t e r  
21. Jag 3 .2  4 .9  12.8 19.0 20.2 14.0 20.1 ryssar  
22. Jag 1 .9  0 .8  1.8 5 . 5  11.5 24.5 47.5 assyr ier  
23. Jag 0 . 3  1^0 3 .2  7 .6  11.4 23.0 48.2 indier 
24. Jag L± 2.9 6 . 8  15.4 20.4 21.5 26.6 rumäner 

34. Hur väl tycker Du a t t  Du känner t i l l  levnadssätt  och kul tur  hos de o l ika  
na t iona l i t e te rna  och folkgrupperna? Tycker Du a t t  Du känner t i l l  mycket v ä l ,  
ganska v ä l ,  något e l l e r  inget om levnadssätt  och ku l tu r  hos (kryssa i den 
ru t a  som passar ) :  känner t i l l  

mycket ganska något inget 
väl väl 

inget 

1. v i t a  amerikaner 38.7 41.2 13.5 4 .0  
2 .  danskar 43.4 41.3 9 . 8  3.2 
3 .  turkar  3 .1  17.0 47.7 29.2 

4 .  engelsmän 39.1 42.3 13.1 2 .5  
5.  kurder 0 . 8  7 .1  34.5 54.5 

6 .  f in ländare  46.7 36.4 11.2 2 .9  
7.  greker 4 . 5  21.7 47.3 23.6 

8 .  i t a l i ena re  8 . 1  32.6 41.9 14.5 
9 .  zigenare 3 . 5  16.9 40.4 36.5 

10. polacker 4 .3  21.5 41.1 30.5 
11. chilenare 3 . 5  12.4 41.5 39.8 

12. tyskar 26.5 44.0 19.8 7 .1  
13. kineser 5 .8  21.2 44.1 26.4 

14. svarta  a f r ikaner  5 .0  17.5 45.1 29.4 
15. samer 13.8 32.7 34.0 16.7 

16. i ran ie r  3 . 3  14.4 42.3 37.3 
17. svenska judar 10.5 20.6 29.8 35.7 

18. jugoslaver 4 . 6  19.2 44.0 29.2 
19. norrmän 58.5 29.2 6 . 9  2 .8  

20. e s t e r  5.7 20.1 38.7 32.5 
21. ryssar  5 . 3  29.3 39.8 22.4 

22. assyr ier  4 . 5  8 . 8  30.2 53.2 
23. indier  3 .7  15.7 41.6 36.3 

24. rumäner 2 . 8  17.4 40.6 36.7 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
HÄR KAN DU SKRIVA DINA ALLMÄNNA KOMMENTARER TILL ENKÄTEN! 

[respondenterna gavs e t t  A4 f ö r  kommentarer] 
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