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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar etniska relationer ur ett könsperspektiv i Norra Irak eller 

irakiska Kurdistans två städer: Erbil och Kirkuk . Syftet är att studera mäns och 

kvinnors etniska relationer i städerna Erbil och Kirkuk. Uppsatsens huvudfrågeställning 

är hur ser kvinnors respektive mäns interetniska relationer ut, finns det någon skillnad 

mellan mäns och kvinnors etniska relationer, vad som kan påverka deras interetniska 

relationer?  

Undersökningens teoretiska bakgrund är nätverksteorier, teorierna om socialt 

kapital och kontakthypotesen som betonar kontakter, relationer och dess effekt på 

etniska relationer, dessa med fokus på könsperspektiv. I ljuset av dessa teorier studerar 

jag mäns respektive kvinnors etniska relationer utifrån fyra dimensioner: 

integration/interaktion, tillit, bland äktenskap, samt kvalitén av kontakter. Den första 

dimensionen fokuserar på hur mäns respektiver kvinnors nätverk ser ut, är deras nätverk 

homogena eller heterogena. I den andra dimensionen ligger fokus på mäns och kvinnors 

tillit och tolerans till medlemmar från ”andra grupper”. Den tredje dimensionen mäter 

kvinnors respektive mäns äktenskap med medlemmar från ”andra grupper”. Den fjärde 

dimensionen mäter kvalitén av de interetniska relationer som män respektive kvinnor 

har i respektive städer.  

Denna undersökning har en kvantitativ ansats, grunden för datainsamlingen är en 

enkätundersökning. Uppsatsens fyra dimensioner har mätts genom några frågor i 

enkäten, vilka handlar om respondenternas nätverk, tillit, interetniskt äktenskap, kontakt 

och samarbete med varandra. En logistisk regressionsanalys använts för att studera 

sambandet mellan respondenternas etniska relationer, kön, samt bakgrundsvariabler 

ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad.  

Resultaten från denna undersökning har visat att det inte finns någon skillnad 

mellan mäns och kvinnors interetniska relationer allmänt sett. Men mäns och kvinnors 

etniska relationer skiljer sig signifikant från varandra beroende på i vilken stad de bor, 

vad de har för etnisk tillhörighet och hur gamla de är. 

Nyckelord: Etniska relationer, kön
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1. Inledning       
Norra Irak eller Kurdistan/Irak är ett multietniskt samhälle där bor olika etniska grupper: 

kurder, araber, turkmener, kaldé-assyrier (kristna). I sin avhandling har Dana Sofi (2009) visat 

att etniska relationer fungerar olika mellan olika etniska grupper i regionens olika städer. 

Historisk sett har män och kvinnor betraktats som olika individer både biologiskt och socialt, 

kvinnor traditionellt sett betett sig mer omhändertagande, de tenderar att handla utefter 

traditionen (Wharton 2005; Holter 1970). I Kurdistan/Irak har män och kvinnor, liksom i 

många andra länder, traditionellt sett haft olika sociala roller och positioner. Det finns skillnad 

mellan män och kvinnor i nästan allt i samhället: skillnad i utbildning, politisk deltagande, 

yrkespositioner och inkomster etc. Det finns även en del forskning om etniska relationer ur ett 

könsperspektiv, vilka visar att mäns och kvinnors etniska relationer skiljer sig beroende på 

vilken etnisk grupp män och kvinnor tillhör och vilken utbildning de har. Studier har visat att 

kvinnor är mer benägna att ha vänner från andra etniska grupper, att bo nära dem och att 

jobba med dem än män, denna skillnad är tydligare bland vita än bland svarta i USA 

(Johanson & Marini 1998). Man har även visat att kön har en genomgående effekt på 

rasattityder över tid; kvinnor har mer positiva attityder på interpersonell nivå än män, och 

denna skillnad är tydligare bland vita än bland svarta i USA (Johanson & Marini 1998; jfr 

Baxter & Lansing 1983).  

Ovan beskrivna studier har gjorts i västvärlden, men det som är av stort intresse för mig 

är att studera etniska relationer ur ett könsperspektiv i en österländsk kontext. I min C-

uppsats, Etniska relationer i Norra Irak (Kurdistan), vårterminen 2009, studerade jag attityd 

till etniska relationer i Kurdistan/Iraks två städer Erbil och Kirkuk. Men det är sociologiskt 

relevant att studera i denna uppsats etniska relationer ur ett könsperspektiv för att bidra med 

ökad förståelse om mäns respektive kvinnors kontakter med individer från ”utgrupper”. Syftet 

med denna uppsats är därmed att studera mäns och kvinnors relationer till ”de andra” 

grupper i norra Irak/Kurdistan. Jag använder mig av samma data material som jag använde i 

min c-uppsats, men fokus ligger i denna uppsats på en annan aspekt, nämligen könsaspekt. 

Resultatet från min c-uppsats visade att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor 

när det gäller attityd till ”de andra”, men det vore motiverat att undersöka om det finns 

skillnader mellan kvinnors och mäns interetniska relationer, hur interetniska relationerna 

uppstår (i grannskapet, på arbetsplats och i organisations eller föreningslivet) för män 

respektive kvinnor, hur ser mäns respektive kvinnors nätverk ut, finns det skillnad i 

interetniska äktenskap mellan män och kvinnor, finns det skillnad i mäns och kvinnors kvalité 
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av interetniska relationer, samt vilka bakgrunds faktorer, ålder, yrke, utbildning, etnisk 

tillhörighet, stad, påverkar kvinnors respektive mäns relationer till ”de andra”? 

Studien begränsas till mäns och kvinnors interetniska relationer från fyra aspekter 

(integration/interaktion, bland äktenskap, tillit och kvalitén av kontakter) i Erbil och i Kirkuk. 

I följande diskuteras teorier och tidigare forskning om etniska relationer relaterad till genus, 

viktiga begrepp presenteras, sedan följer undersökningens genomförande och resultat.  

2. Teori och tidigare forskning 

Syftet i denna uppsats kräver en kombination av olika teorier, t ex genus, etnicitet och 

nätverks teori (social kapital). Nedan redogör och diskuterar jag för teori och tidigare studier 

om genus/kön och etnicitet för att, tillsammans med resultat från tidigare studier foci och 

homofili, tillit och tolerans, bland äktenskap, utmynna hypoteser om mäns och kvinnors 

interetniska relationer. 

2.1 Genus/Könsdifferentiering  
Synen på könsfrågan har skiljt sig från samhälle till samhälle och även genom tiden (Laqueur 

1994: 13). Mäns och kvinnors kön sågs vara lika under 1700-talet, men skillnaden i mäns och 

kvinnors kön var att mannens kön fanns utanpå kroppen och kvinnans kön fanns inuti 

kroppen, detta kallades för enkönsmodellen. En förändring under 1800-talet började ske mot 

en tvåkönsmodell; kvinnor ansågs, biologiskt, själsligt, fysiskt och moraliskt sett, vara 

motsatser till män. Enligt Laqueur tittade man inte på skillnaderna mellan mäns och kvinnors 

kroppar innan det blev politiskt viktigt att påvisa skillnader (a.a. 18, 21, 23). När forskare 

började genomföra studier om kön och när sociologin började växa fram var det oftast man 

som studerades, men detta kritiserade av bland annat Dorothy Smith (1973), att sociologin bör 

studera samhället, inte bara ett manligt samhälle. Senare när feminismen började växa fram 

fokus låg i studierna på genus istället för kön (Wharton 2005: 4). Hirdman (2001) använder 

begreppet genus för att beskriva hur formeringarna av män och kvinnor avspeglas i samhället 

genom kulturen, politiken och ekonomin, hon menar att genus skapas och återskapas i 

samhället. Hirdman (2001: 27–29) beskriver tre olika formler av genus, vilka är tre olika sätt 

av samhällets syn på kvinnor och män: 1. A – icke A, som står för man – icke man, männen är 

de som syns och kvinnorna hamnar i skymundan. 2. A – a, som innebär att kvinnor är en slags 
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sämre version av män, ”a” är en ofullgången man. 3. A – B, som menar att män och kvinnor 

är motsatser, vilket påminner om Laqueurs teori om tvåkönsmodellen. Ovan nämnda formler 

och modeller motiverar att man bör fokusera på både män och kvinnor när man studerar 

etniska relationer. 

Med genus eller ”gender” menade man förr de sociala, kulturella och psykologiska 

aspekter av kvinnligt och manligt. Men Wharton (2005: 6-7) lägger till ytterligare aspekter 

(biologiska, genetiska) till beskrivningen av begreppet ”gender”. Idag när man talar om kön är 

det, enligt Wharton, antingen utifrån ett biologiskt perspektiv, ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv, eller en blandning av båda två. Det biologiska könet kan för det mesta enkelt vid 

födelsen att avgöras, detta även att ibland finns det vissa undantag. Kön utifrån det sociala 

perspektivet är ett socialt kön (den sociala konstruktionen av kön) eller genus. Genus handlar, 

enligt Wharton, om de sociala skillnader mellan män och kvinnor; människor skiljas endast 

inte från varandra utifrån ”biologiska” och ”genetiska” skillnader utan även beroende på hur 

människor definieras som män och kvinnor blir de placerade i grupper, förväntas bete sig och 

bemöttas på ett visst sätt (Wharton 2005: 22, 29, 31). Wharton beskriver tre olika inriktningar 

för skapandet och upprätthållandet av genus: 1.att genus skapas genom sociala institutioner 

och organisationer. 2. genus skapas och upprätthålls genom en individs sociala nätverk. 3. 

genus skapas utefter en individs känslor och personlighet (a.a. 6–8). Men i denna uppsats 

fördjupar jag mig inte i diskussionen om kön eller genus, alltså gör jag ingen skillnad mellan 

den sociala och biologiska aspekten av kön, utan jag studerar hur mäns och kvinnors 

interetniska relationer ser ut på de inriktningar som Wharton pekar på. 

Holter (1970)  skriver om könsdifferentieringen (rollsdifferentiering på grund av kön) i 

västerländska industrisamhällen. Könsdifferentieringen framträder som en naturlag i varje 

samhälle, vilket är ett kriterium för fördelning av arbete och utveckling av könsbundna 

karaktärsdrag. Kvinnans barnfödande och mäns större fysiska styrka är för många en 

tillräcklig förklaring både till olika karaktärsdrag och till olika inflytande i samhället. 

Kvinnans ekonomiska beroende av mäns inkomster är den primära orsaken till hennes brist på 

inflytande både inom familjen och utanför den. Manens försörjarroll är själva kärnan i 

könsdifferentieringen. Industrialisering och urbanisering är enligt Holter de två primära 

orsakerna till könsdifferentiering.  Differentiering är ett systematiskt sätt att fördela uppgifter, 

förpliktelser, tillgångar och privilegier bland medlemmar i en grupp eller i ett samhälle. 

Könsdifferentiering sedan länge har baserat på tillskriven egenskap hos individen, en 

egenskap som varken individen eller samhället kan ändra (Holter 1970: 1, 4, 8, 9, 12–15). 

Skillnader och likheter mellan kvinnor och män kan vara eller uppfattas som biologisk 
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medfödda, eller de kan uppfattas som kulturellt bestämda (inlärda skillnader och likheter), 

vilket skaps genom till exempel utbildning (a.a. 21). Kvinnor är mer socialt inriktade än män, 

kvinnor är alltså mer intresserade av att kommunicera med andra än män, kvinnor deltar mera 

i familjeaktiviteter och religion. I det moderna västerländska samhället är män i genomsnitt 

mer aktiva än kvinnor i politik, yrkesliv, konstnärligverksamhet och utbildning (a.a. 99, 103, 

104, 121, 166).1 

Utifrån ovan beskriva teorier om kön/genus kan man säga att män och kvinnor har 

historiskt sätt betraktats som olika både biologiskt och socialt sett. Kvinnor är mer 

omhändertagande och socialt inriktade än män. Whartons och Holters teorier om kön kan 

kopplas till mäns och kvinnors interetniska relationer. Skillnader i kvalitén av interetniska 

relationer för män och kvinnor kan delvis förklaras genom social kategorisering som handlar 

om förväntningar på män och kvinnor, att människor växer upp med synen att kvinnor 

förväntas vara den omhändertagande och den som lyssnar och ser efter andras behov, och 

enligt könsdifferentieringsmodellen är kvinnor mer socialt inriktade, därmed förväntas i denna 

uppsats att kvinnor ha bättre interetniska relationer än män.  

2.2 Etnicitet  
För att kunna förstå etniska relationer måste man först förstå etnicitetens innebörd och andra 

relaterade termer. Enligt en relationell och processuell ansats har etnicitet att göra med 

klassificering och grupprelationer av människor i den sociala interaktionen, och etniska 

kategorier uppstår och blir relevanta genom möten och sociala relationer (Eriksen 1993; Sofi 

2009: kp. 2). Begreppet etnicitet kan lätt blandas med begreppet, ras, klass och nationalitet 

därför några distinktioner mellan dessa begrepp måste göras när man definierar begreppet 

etnicitet. Medan etnicitet handlar om gruppidentifikationer, identifiering av gruppmedlemmar 

har rasbegreppet med kategorisering av människor att göra. Föreställningar om ras kan, enligt 

Eriksen, vara frånvarande eller närvarande i etniska ideologier. Diskriminering på grund av 

etnisk bakgrund kan ingå i begreppet rasism. Medan nationalism kännetecknas av dess 

förhållande till staten, nationalister hävdar att politiska gränser bör sammanfallas med 

kulturella gränser, men många etniska grupper kräver inte makt över en egen stat, de 

identifierar sig ändå som en annan etnisk grupp än majoritetsbefolkningen. Med etniska 

                                                      
1 Studier visar även att män associerar kvinnor med negativa drag så som inkompetent, kallsinnighet, 
svaghet och lågstatus roller (Rudman m.fl. 2001; Rudman & Klilianski 2000). Om män ser negativ på 
kvinnor så det är mer sannolikt att män ser på sig själva som en annan bättre sort människa än kvinnor 
och genom att tillskriva henne med negativa drag vill män skilja sig från kvinnor. 
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grupper menas en grupp människor som har gemensamma identifikationsgrunder som 

beteckning, språk och kollektiv minne, tradition och seder etc. (jfr Smith 1991 & Sofi 2009). 

Det är även nödvändigt att skilja mellan etnicitet och klass, detta eftersom medan klass 

handlar om maktfördelning och rangordning, refererar etnicitet till relationer mellan grupper, 

vilkas medlemmar betraktar sig själva som särskilda (Eriksen 1993: 12–22; jfr Yinger 1985: 

157–159; jfr Nagel 2000: 110). Eriksens definition av etnicitet, som jag använder mig av, är: 

"en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som kulturellt avskilda 

från medlemmar av andra grupper med vilka de har ett minimum av regelbunden interaktion” 

(a.a. 22). Eriksens definition om etnicitet påminner om Barth´s (1969) tidigare beskrivning av 

etnicitet som en kategoriskt tillskrivande process, självtillskrivande och tillskrivande av de 

andra. Därmed kan man säga att när folk integrerar med varandra i en gemensam social 

kontext (som olika interaktions platser i Erbil och i Kirkuk) kategoriserar de varandra och tar 

ställning till varandra på grund av etnisk tillhörighet, en relationell och tillskrivande process 

genom vilket uppfattar medlemmar från olika grupper sin vardag olika beroende på olika 

kontextuella och bakgrundsfaktorer och därmed förväntas i denna uppsats att kvinnors och 

mäns relationer till andra grupper skilja sig beroende på vilken etnisk bakgrund män och 

kvinnor har.  

2.3 Genus/kön relaterad till etnicitet 
Historisk sett har män varit det dominerande könet. Men män och kvinnor är i nära och intima 

relationer med varandra i livet, vilket kan leda till komplexa och ambivalenta utvärderingar av 

det motsatta könet (Fiske & Stevens 1993). Studier visar att det finns skillnad mellan män och 

kvinnor i olika områden. Mångfaldsbarometer (2009, 2010) visar att det finns skillnad mellan 

män och kvinnors attityder till mångfald i Sverige, att det är fler kvinnor än män som är 

positiva till mångfalden. Skillnader i attityd till mångfalden mellan män och kvinnor har 

uppkommit varje år sedan undersökningen börjades år 2005. Undersökningen visar även att 

kvinnor har mer positiva erfarenheter än män i sina kontakter med personer med 

invandrarbakgrund i skolan eller på arbete. Andelen kvinnor som uppgav sig ha mycket eller 

ganska goda erfarenheter av att arbeta/studera med kollegor med invandrarbakgrund var 71 % 

och andelen män var 63,3 %. Året 2010 blir kvinnors goda erfarenheter 67,2 %, vilket är en 

minskning jämfört med 2009 som blev 71 %. I en annan studie integrationsbarometern 

(2007), har man hittat skillnader mellan män och kvinnor när det gäller främlingsfientlighet, 

studien visar att män är mer främlingsfientliga än kvinnor.  
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Amerikanska studier (Johanson & Marini 1998: 245–256) visar även att kön har en 

stadig effekt på interetniska attityder över tid. Kvinnor har mer positiva och vänliga attityder 

till ”de andra” än män. Kvinnor är mer benägna att ha vänner från ”andra grupper”, att bo nära 

dem och att jobba med dem än män. Detta köns skillnad är större och tydligare bland vita än 

bland svarta.2 Denna skillnad förklaras genom kvinnors omsorg att ta hand om andra 

människor, samt hennes fokus på att bevara sociala relationer. Genus skillnader har även 

hittats i politiska åsikter; kvinnor är mer öppna och liberala när det gäller ”racial policy” som 

avser åstadkommandet av jämlikhet (Baxter & Lansing 1983). Andra studier visar att 

könsrelaterade attityder varieras mellan olika etniska grupper; vita och latinamerikanska 

familjer har en lång tradition av manlig dominans, ojämlikhet i beslutsfattande och fördelning 

av hushållsarbete mellan könen inom familjen (Gutman 1976; Hill 1971; Wade 

1993). Afroamerikanska kvinnor uttrycker ett större missnöje än vita kvinnor när det gäller 

kvinnors låga inflytande och makt i samhället (Wilcox 1989). Dugger (1988) konstaterar att 

det finns skillnad mellan vita och svarta kvinnors medvetande om könsdiskriminering, att 

afroamerikanska kvinnor är mer medvetna om könsdiskriminering än vita kvinnor och 

afroamerikanska kvinnor betydligt mer positiva till ansträngningar att stärka och förändra 

kvinnors ställning i samhället än vita kvinnor. Men andra studier (French & Nock 1981) visar 

att det inte finns någon skillnad mellan vita och afroamerikanska kvinnor i sin tro om 

omfattningen av ojämlikhet mellan könen, men man har hittat skillnad mellan 

afroamerikanska och vita män, att afroamerikanska män är mer medvetna om sådana 

ojämlikheter än vita män.  

Kane (2000: 421) visar, i en studie om genusrelaterade attityder bland tre etniska 

grupper i USA, att könsbundna mönster för sysselsättningen och familjestrukturen kan variera 

beroende på etnicitet, alltså etniskt medlemskap formar könsrelaterade attityder. Även om vita 

kvinnor historisk sett har varit mindre deltagande på arbetsmarknaden och har varit i högre 

nivåer beroende på män än svarta kvinnor, har svarta (afroamerikanska) kvinnor ännu svårare 

att få heltidsjobb, men de är mer benägna att stödja familjen (Amott & Matthaei: 1991). 

Afroamerikaner har svårare allmänt sett på arbetsmarknaden än vita, alltså att det finns 

ojämlikhet på arbetsmarknaden på grund av etnicitet. Det finns även könsojämlikhet bland 

afroamerikaner på arbetsmarknaden att svarta kvinnor har ännu svårare än svarta män (Collins 

                                                      
2 I många studier, särskild amerikanska studier, används begreppet ras istället för etnisk grupp, men i 

denna undersökning används begreppet etnisk grupp istället för engelska ordet ”Race” som författarna 

har använt sig av i de originaltexterna.  
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1991; Chilman 1993). Det finns även skillnad mellan afroamerikaner, latinamerikaner och 

vita när det gäller jämställdhet i könsroller inom familjen. Könsroller bland Afroamerikaner är 

mer jämlika än de som finns bland latinamerikaner och vita (Wade 1993: 58). Afroamerikaner 

är mer stödjande till de sociala handlingar som reducerar genus ojämställdhet än vita 

amerikaner (Kane 2000). 

Ovan beskrivna studier indikerar att det finns skillnad mellan män och kvinnor när det 

gäller: attityd till och relation med utgruppen, inställningen till olika sociala och politiska 

frågor. Skillnaderna gäller inom samma grupp och mellan olika etniska grupper. Allmänt sett 

visar tidigare studier att kvinnor har en mer positiv inställning till medlemmar från andra 

grupper och har mer positiva erfarenheter av kontakt med dem än män. Därmed förväntar jag 

mig i denna undersökning att kvinnors och mäns relationer till andra grupper skilja sig från 

varandra. Därmed en hypotes som kan dras är att: Kvinnor tenderar att ha en bättre relation 

med ”de andra” än män.   

2.3.1 Blandäktenskap  

Weber (1983: 274) har betraktat existensen eller avsaknaden av blandäktenskap som en 

normal följd av attraktion eller segregation mellan etniska grupper. Nyare studier visar även 

att blandäktenskap påverkar intergrupp relationer, därför redovisas här teorier och tidigare 

studier om äktenskap mellan individer från olika etniska grupper för män respektive kvinnor.  

Roy och Hamilton (1997: 128, 129, 139) skriver att blandäktenskap påverkar informella 

relationer mellan medlemmar i olika grupper, det kan skapa länkar och kopplingar mellan 

grupper med olika sociala och kulturella bakgrunder och är även ett viktigt steg i 

accepterandet av nya grupper. I en annan studie menar Kalmjin (1993: 119) att 

blandäktenskap har varit en indikator på relationer mellan svarta och vita på 1960 och 1970-

talen i USA. Andra forskare har studerat könsskillnader i blandäktenskap; Jacobs och Labov 

(2002) studerat köns skillnader i grader av blandäktenskap bland 16 etniska grupper i USA. 

Bland dessa etniska grupper native amerikaner hade högsta grad och icke-spansk vita hade 

lägsta grad av blandäktenskap. Afroamerikanska kvinnor hade lägsta grad av blandäktenskap i 

jämförelse med andra kvinnor från minoritetsgrupper. När det gäller män så koreansk 

amerikanska män hade lägsta grad av blandäktenskap i jämförelse med män från andra 

minoritetsgrupper. Asiatiskorna är mer benägna till blandäktenskap än asiatiska män. Men 

bland afroamerikaner är män mer benägna än kvinnor till blandäktenskap. De skriver även att 

äktenskap mellan asiatisk-amerikanska kvinnor och vita män är ganska vanligt och är mer 

vanligt än äktenskap mellan asiatiska amerikanska män och vita kvinnor. Bland de 
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flesta grupper av asiatiska amerikaner är alltså kvinnor mer benägna att gifta sig med 

vita än deras manliga motparter (Jacobs & Labov 2002: 621, 623, 630–638, 640–642). 

Merton (1941) skriver att äktenskap mellan vita kvinnor och afroamerikanska män är 

mer vanligare än viceversa. Nyare studier pekar på närliggande resultat, att vita kvinnor är 

mer stödjande till blandäktenskap än svarta kvinnor, varken vita eller svarta män var 

stödjande. Vita män är mest motståndare till blandäktenskap än svarta män (Paset & Taylor 

1991; Rosenblatt m.fl. 1995; Zebroski 1999). Mertons förklaring av genus skillnader i 

blandäktenskap är en ”Exchange advantageous” teori. Han menar att en afroamerikansk man 

kan, genom att ha en relativt hög status yrke, kompensera sin lägre etnisk position, vilket kan 

öka hans möjlighet till att gifta sig med en vit kvinna. Men eftersom då var kvinnors karriär 

möjligheter begränsade därför afroamerikanska kvinnors möjlighet att gifta sig med vita män 

var begränsade (jfr Jacobs & Labov 2002: 622, 624, 625; Gullickson 2006). Kalmijn (1993: 

119, 141, 142) pekar på ett ökat blandäktenskap mellan olika etniska grupper på 1960 talet, 

speciellt mellan svarta män och vita kvinnor, och relaterar detta till en minskning av fördomar 

som en följd av att svarta och vita hade då större möjligheter att träffa varandra. 

Vardagsnödvändighet gör att medlemmarna i ett samhälle blir ömsesidigt beroende av 

varandra.  Familj, vänner och medlemmar i samhället kan påverka blandäktenskap genom att 

ge stöd eller motstånd i sina reaktioner till gifta par (Tucker & Mitchell-Kernan 1995).  

Andra studier förklarar skillnader i blandäktenskap genom att hänvisa miljöspecifika 

skillnader i olika regioner, t ex befolkningstäthet och etniska sammansättningen av regionen 

(Heer 1966; McDowell 1971; Porterfield 1978). Faktorer som kan påverka äktenskap mellan 

olika etniska grupper är: grupp storlek, geografisk separation, segregation inom dessa 

områden och ”age stucture of local areas” (Blau m.fl. 1982). Många andra forskare har hittat 

positiv samband mellan utbildning och interetnisk tolerance (t.ex. Sandefur och Mckinnel 

1986). Utbildning ledder till Samtycke till inter- raciellt äktenskap, detta eftersom utbildning 

ledder till inlärning av större tolerans och ger möjlighet till medlemmar från olika etniska 

grupper som har lika status att träffas och ger tolerans, erkännande och kännedom om andra 

(Johnson & Jacobson 2005: 388, 396; jfr Gullickson 2006: 673, 686, 687).  

Ovan beskrivna studier visar att blandäktenskap är en viktig indikator på relationer 

mellan olika etniska grupper, de visar även ett varierande resultat när det gäller skillnader 

mellan män och kvinnors blandäktenskap. Genus skillnader i blandäktenskap kan skilja sig 

beroende på gruppens historia, ekonomi, religion, utbildning etc. Medan vissa studier visar att 

män är mer benägna att gifta sig med individer från en annan grupp, visar andra studier 

motsatta resultat. Därför är det svårt att dra någon hypotes. Men sambandet mellan kön och 
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blandäktenskap analyseras ändå, detta eftersom blandäktenskap är uppsatsen tredje dimension 

och den är en viktig aspekt av interetniska relationer mellan människor. 

2.3.2 Foci och homofili 

En annan viktig aspekt som man bör ta hänsyn till när man studerar etniska relationer är 

platsens betydelse i skapandet av interetniska relationer och hur homofili kan påverka mäns 

respektive kvinnors interetniska relationer. Dessa för att kunna analysera och ge en bättre 

förståelse om mönster av relationer bland individer och hur ser mäns respektive kvinnors 

nätverk ut när det gäller homogenitet och heterogenitet. Nedan presenteras teorier och tidigare 

studier om Foci och homofili.  

Både Feld (1981) och Blau (1977) försöker förklara relationer mellan individer eller 

mönster av relationer i samhället allmänt sett. Medan Feld betonar vikten av foci eller plats i 

skapandet och utvecklingen av relationer människor emellan, betonar Blau vikten av likheter i 

attityd, attribut och sociala positioner i skapandet av relationer mellan människor.  Genom 

foci kan, enligt Feld, människor från olika grupper mötas och sociala aktiviteter kan 

organiseras. Teorin bygger alltså på relevanta aspekter av den sociala miljön där individer 

organiserar sina sociala relationer. Foci definieras av Feld som en social, psykologisk, juridisk 

eller fysisk enhet kring vilka gemensamma verksamheter organiseras, t ex arbetsplatser, 

frivilligorganisationer, familjer etc. Foci kan alltså vara många olika saker, bland annat 

platser, sociala positioner, aktiviteter och grupper. De kan aktivt föra samman människor eller 

passivt hindrar dem att samverka. Som en följd av interaktion i samband med gemensamma 

aktiviteter, personer vars verksamhet är organiserad kring samma foci som tenderar att bli 

interpersonella band och att bilda ett kluster. För att förstå de mönster som finns i 

ett socialt nätverk, är det nödvändigt att undersöka fördelningen av de enskilda relationerna 

till foci och graden till vilken utsträckning foci organiserar social interaktion mellan individer. 

Det är viktigt att betona att foci tenderar att skapa mönster av länkar, men alla länkar inte 

uppstår i foci. Människor kan även mötas "by chance". Personer som associeras med foci 

kommer att knytas till varandra. Ju mer begränsande fokus är, desto större är sannolikheten att 

två personer med anknytning till att foci kommer att vara bundna. Foci kan innebära väldigt 

lite tvång, men där det inte finns någon begränsning alls, finns det ingen foci.  

Blau i likhet med Feld försöker förklara mönster av relationer bland människor. Men 

grunden i Blaus teori är en kvantitativ uppfattning om social struktur. Med kvantitativ menar 

Blau en teoretisk analys av den kvantitativa demissionen av sociala liv och betydelsen av 

fördelningen av människor bland sociala positioner i en fler dimensionell utrymme av 
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positioner som påverkar människans sociala relationer. Att prata om sociala relationer är att 

prata om differentiering bland människor, detta eftersom sociala strukturer är rotade i de 

sociala distinktioner som människor själva gör i sina rollrelationer och sociala associationer. 

Sociala positioner definieras av Blau i termer av likadana eller gemensamma egenskaper hos 

människor t ex ålder, religion eller socioekonomiska status, etnisk tillhörighet, yrke, vilka kan 

ledda till klassificeringen av människor. Fördelning av befolkningen mellan dessa positioner 

ger graden av differentiering av samhället. Blau försöker alltså att förklara varför intergrupp 

relationer är olika bland olika grupper, han menar att relationer mellan olika grupper styrs av 

gruppernas storlek och antalet personer i differentierade positioner. Enligt Blau påverkar 

sociala erfarenheter med personer med olika bakgrunder individernas attityder och 

uppföranden, vilket i sin tur kan påverka intergrupp relationerna. Därför skillnader i 

intergrupp erfarenheter kan ledda till skillnader i intergrupp relationer. Storleken på kollektiv 

och människors fördelningsstorlek har stor inverkan på det sociala livet.  Antalet personer och 

deras fördelning har betydelsen för sociala relationer och för den sociala strukturen. Sociala 

associationer är vanligare bland personer i närliggande positioner än bland personer med olika 

sociala positioner. Ju mer positioner individerna delar desto mer associationer bli mellan dem. 

I likhet med Blau skriver Feld (1982) att individer i närliggande sociala positioner förs i 

kontakter med varandra genom social strukturerade aktiviteter och därigenom uppmuntras och 

utvecklas relationen dem emellan. Men andra studier har visat att (etnisk eller köns) homofili 

kan utgöra en barriär i skapandet av interetniska relationer. Medan Carter m.fl. (1980) skriver 

att etnisk separation är mindre än köns separation, skriver Shrum m.fl. (1988: 234, 37) att 

etnicitet utgör en större barriär än kön i formandet av intergrupp relationer. Enligt Shrum m.fl. 

(1988) att etnisk homofili kan ökas ju mer etnisk medvetande ökas. I en annan studie om 

gruppidentifikation i sport kontext skriver Bernache-Assollant m.fl. (2010: 640–645) att det 

finns skillnad mellan män och kvinnors identifikation med ingruppen, att män identifierar mer 

med sitt team än kvinnor. Låg nivå av identifikation associeras med en ökning av ingrupp 

heterogenitet, men hög identifikation med ingruppen kan ledda till ingrupp solidaritet. 

Ingrupp identifikation definieras enligt Turner m.fl. (1987) som graden till vilken individerna 

definierar sig eller ser sig själva som gruppmedlemmar.  

Kategoriseringen av människor kan även ledda till homofili, detta genom att människor 

klassificerar andra som lika eller olika sig själva (Wharton 2005: 54–57). I en studie om hur 

kön, etnicitet och ”percieved similarity” påverkar utvecklingen av relationer skriver Tsui m.fl. 

(1995) att individer som är lika i termer av kön och etnicitet är mer socialt integrerade i 

grupper . Individer är mer benägna att forma en utvecklad relation med individer som har lika 
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etnicitet eller kön som sig själva. Individer känner sig mer bekväm med de som har nära eller 

lika demografiska karaktärer och med dem som uppfattats som lika själva. Därmed 

interaktioner blir enklare bland individer som har lika förtroende och attityder (1995: 243, 

255, 257).   

Sociala stukturer i form av olika ”foci” kan även ledda till homogenitet, detta på grund 

av människors intresse för organisering och de aktiviteter relaterade till foci uppmuntrar folk 

som är lika i olika avseenden att arbeta tillsammans. Folk väljer även sina vänner från foci, 

vilket kan ledda till homogenitet av folk. De flesta relationer härstammar från upprepandet av 

interaktioner som händer i foci. Ett av de avseenden eller karaktärer är ålder, vilket inte kan 

ändra genom interaktion med andra individer. Ålder är en viktigt kraktär som segregerar och 

stratifierar individer i flera samhällen. Forskning har visat att på arbetsplatsen (foci) jobbar 

individer i samma eller nära ålder och de brukar väljer sina vänner därifrån. Homogena foci 

kan bidra även till homogenitet av beteende, attityder och social status (Feld 1982: 797–801). 

Studier visar att socialt ursprung av associering (t ex. arbete och grannskap) är relaterade till 

karaktärer och i vilken utsträckning homofili förekommer i vänskapsnätverk (Fischer m.fl. 

1977). Andra studier visar att homofili i vänskap skiljer sig mellan olika etniska grupper, att 

etnisk homofili när det gäller vänskap är större bland svarta än bland vita (Shrum m.fl. 1988).  

Sammanfattningsvis kan man utifrån ovan diskuterade teorier och tidigare studier säga 

att för förståelse av mänskliga relationer behöver man både studera de interaktionsplatser som 

organiserar individernas vardagliga och sociala relationer, formella och informella relationer i 

Felds anda. Man behöver även studera, i Blaus anda, människors likheter i attityd, attribut och 

sociala positioner i skapandet av relationer mellan människor. Jag anser att man måste 

kombinera både Felds och Blaus synsätt för att kunna förstå de mönster som karaktäriserar 

människors sociala nätverk. Det är nödvändigt att undersöka fördelningen av de enskilda 

relationerna till foci och graden till vilken utsträckning foci organiserar social interaktion 

mellan individer. Genom denna kombination kan man både studera karaktären av 

interaktionsplatser och människors nätverk, man kan även se skillnader mellan olika 

interaktionsplatser, olika mönster av relationer och olika gruppers typ av nätverk. Tidigare 

diskuterade teorier och tidigare studier betonar även att människor känner sig bekvämare med 

individer som är lika sig, därför bildar de relationer oftast med dem som är lika sig.  Men 

studierna indikerar även att homofili kan vara ett hinder i skapandet av intergrupp relationer, 

de har visat även att homofili är större bland pojkar än bland flickor, att män identifierar mer 

med sin grupp än kvinnor. Om homofili är större bland män än bland kvinnor kan detta i sig, i 

likhet med Shrum m.fl. (1988), innebära att etniskt medvetande är större bland män än bland 
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kvinnor, att män är mer benägen att ta kontakt med de som har lika etnisk grupp som sig 

själva. Eftersom homogena foci kan leda till homogenitet som i sin tur hindrar etniska 

relationer, kan detta innebära att män delar foci med medlemmar från sin grupp men kvinnor 

delar foci med medlemmar från ”andra grupper”. Därmed en hypotes som kan dras utifrån 

dessa är att kvinnors nätverk tenderar att vara heterogent, men mäns nätverk tenderar att 

vara homogent. Bland de interaktionsplatser som kan förväntas att organisera mäns och 

kvinnors interetniska relationer på olika sätt är grannskapet, arbetsplatsen och förenings- och 

organisationslivet. Kontakt kan uppstå mellan människor i grannskapet, individer med lika 

socioekonomiska bakgrunder bor nära varandra, därmed kan en relation skapas mellan 

grannarna (Yancey 1999). Kontakt kan även uppstå på arbetsplatsen (Kalmijin & Flap 2001). 

Arbetsplats liksom grannskapet ger en möjlighet till medlemmar från olika etniska grupper att 

träffas och att bilda kontakt med varandra. Kontakter på arbetsplatser är ofta hierarkiska, 

svaga eller opersonliga. Utöver foci finns det andra faktorer som påverkar intergrupp 

relationer, t ex individernas ålder och genus spelar även roll. Äldre individer tenderar att vara 

mindre toleranta än andra allmänt sett när det gäller intergrupp relationer. Genus skillnader 

har även hittats i interetniska relationer (Johanson & Marini 1998; Jean & Parker 1995: 

Wilson & Jacobson 1995; Johnson & Jacobson 2005: 389, 390). 

2.3.3 Tillit och tolerans 

Människor kan, som beskrevs ovan, träffas och mötas genom foci och därmed kan kontakt 

mellan människor uppstå. Kontakt ger en mojlighet till medlemmarna att träffas, att delta i en 

komplex social interaktion och att interageras socialt, vilket i sin tur kan påverka människors 

syn på varandra. Syftet med detta avsnitt är att presentera teorier och tidigare studier om tillit 

och tolerans för att ge bättre förståelse om relationer mellan människor, med andra ord för att 

förstå betydelsen av växelverkan mellan kontakt och tillit; att kontakt kan leda till tillit och 

tillit mellan människor kan leda till goda relationer dem emellan. 

Det finns, enligt Rothstein (2002), en kausal koppling mellan tillit och nätverk. Han 

menar att genom ett omfattande deltagande i frivilliga organisationer i samhället kan tillit 

uppstå mellan människor. Det kan även vara tvärtom att genom att ha tillit till andra 

människor i samhället uppmuntras individerna att delta i olika friviliga organisationer. 

Summan av tillit och nätverk kallas av honom för socialt kapital. För Rothstein är tillit den 

grundläggande ingrediensen i definitionen av socialt kapital. Hans argument för detta är att 

varje mellanmänsklig relation inte leder till tillit, utan visa relationer kan i motsats skapa 

misstro och hat till det omgivande samhället, detta kan gälla t ex kriminella organisationer och 
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ibland kan även gälla etniska, religiösa och politiska grupper. Rothstien menar ”[a]tt 

organisera ett nätverk eller en frivillig organisation för att åstadkomma något kan bara göras 

om ett tillräckligt mått tillit redan finns. Det som åstadkommas är ofta av det slaget att alla 

som deltar kommer att tjäna på det under förutsättningen att (nästan) alla andra också ställer 

upp” (2002: 229). Coleman (1988) i likhet med Rothstien definierar socialt kapital som 

aspekter av den sociala strukturen som utgör resurser för individerna som underlättar vissa 

handlingar för individer inom strukturen. Denna resurs finns i varaktiga relationer mellan 

människor. Putnam definierar även socialt kapital som ”förtroende, normer och nätverk, som 

kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer” (Putnam, 

1996: 201). Nätverk, förtroende och normer ger alltså sociala aktörer möjlighet att agera 

tillsammans mer effektivt för att uppnå gemensamma mål.  

Det finns även olika perspektiv och teorier om tillit. Coleman (1990) och Hardin (1991) 

diskuterar tillit i termer av information . Enligt Coleman är människor rationella aktörer, 

därför deras beslut är rationellt när det gäller att lita eller inte lita på andra aktörer. Aktörernas 

beslut baserar sig delvis på de informationer som aktörerna i samhället har om varandra och 

delvis på de situationer som gynnar tillförlitligt beteende. Att ha information om andra aktörer 

och institutioner i samhället ger individerna en uppfattning om hur samhället ser ut, då kan 

man avgöra om man kan lita på eller inte lita på, detta kallas av Rothstein (2002) för 

verklighetsuppfattning, vilket är enligt honom grunden för graden av tillit och socialt kapital. 

Typ av information om aktörerna kan, enligt Hardin (1991), variera beroende på de 

omständigheter som aktörerna befinner sig i, därför tillit mellan individerna kan variera 

beroende på i vilken omständighet sociala aktörer befinner sig i. Utöver information påverkar 

förväntningar även aktörernas tillit till varandra. Aktörernas förväntningar har sin grund i 

tidigare erfarenheter, vilket ger anledning till aktörerna att tro att deras förväntningar är sanna 

(Baier 1986). Individernas förväntningar av varandras handlingar kallas av Hardin (2002: 1–

3) för tillit i form av inkapslat intresse, vilket han beskrivas som en pågående relation av 

ömsesidigt intresse mellan två eller flera medlemmar, t ex mellan kollegor, familjmedlemmar 

och vänner .  

Enligt Coleman (1990) kan tillit mellan medlemmar i samhället växas och utvecklas till 

relationer dem emellan. Kontakt mellan medlemmar från olika etniska grupper uppmuntrar 

positiva och toleranta attityder mellan grupperna (Allport 1954; Pettigrew 1997; Brown & 

Hewestone 2005). Enligt Allports klassiska teori händer positiva utgångar av sociala 

kontakter bara i kooperativa händelser, bland medlemmar med lika status, bland de som har 

gemensamma mål och med de som har stödjande makt (Johnson & Jacobson 2005: 388). 
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Studier har visat att det finns ett positiv samband mellan interetniska kontakter och attityder 

mot individer tillhörande olika etniska grupper. I en studie om uppfattad diskriminering och 

kontakter mellan olika etniska grupper (vita och svarta) visar att sambandet mellan kontakt 

och interetnisk närhet är svagare bland svarta än bland vita. Forskning har även visat att 

effekter av kontakter är svagare bland minoritetsgrupper än bland majoriteters. Detta eftersom 

medlemmar från minoritetsgrupper är mer benägna att ta kontakt med medlemmar från 

majoritetsgruppen, vilket ger en starkare affekt för majoritetsgruppen (Tropp 2007). 

Kontakt i form av interetnisk vänskap kan ledda till positiva attityder mellan 

medlemmar från olika etniska grupper. Men diskriminering påverkar relationen mellan olika 

etniska grupper negativt (Tropp 2007: 70, 71, 80). Det finns vissa villkor för framgångsrika 

kontakter för att kunna minimera negativa attityder; social och institutionell stödjande, de som 

har makt t. ex politiker som implementerar nya lagstiftningar, domstol och polis. Kantakt ska 

vara varaktigt och intimt eller nära kontakter, samt jämlik status mellan medlemmarna. Om 

status är ojämlikt, speciellt om medlemmarna från utgruppen har lägre status, kan fördomar 

ökas (Brown 1995; Allport 1954). Vänskap mellan medlemmar tillhörande olika etniska 

grupper reducerar fördomar eftersom detta innebär mer kunskap om utgrupper och 

omvärdering av ingruppen i mer relativa termer (Pettigrew 1997: 173). Fördomar kan minskas 

även genom kvalitén av kontakter. Med kvalitén av kontakter menas graden av bekantskap 

och kännedom om utgrupp medlemmar.  Forskningen har visat att de som känt bra åtminstone 

en utgrupp medlem har mer positiv attityd mot hela utgruppen än de som känt en utgrupp 

medlem ytligt, resultatet gäller för både män och kvinnor (Pettigrew 1997: 171, 179, 180).  

Granovetter går djupare in i ämnet och skiljer mellan ”starka” och ”svaga” relationer 

mellan individerna i det sociala nätverket. Granovetter (1973) skriver att styrkan av länkar är 

kopplade till en kombination av tid, intensitet, intimitet och ömsessigt band. Genom svaga 

länkar kan man få sådana informationer som vi saknar i våra starka och närmaste länkar. 

Svaga länkar blir viktiga då man kan få viktig information. Han menar att kvinnor har fler 

starka stabila länkar till familjen och slutna relationer överlag. Men män får mer information 

från olika håll vilket ger dem ett bredare nätverk och mer information. De som har starka 

länkar har ofta samma information, en så kallad sluten cirkel, vilket beror på att egos vänner i 

hög utsträckning är vänner med varandra. Detta kan relateras till Lins teorier om det sociala 

kapitalet. Lin (2000) skriver att socialt kapital är ojämlikt fördelad över samhällshierarkin, 

vilket kan bidra till att generera ojämlikhet. Tillgång av socialt kapital är alltså olika bland 

olika sociala grupper. Lin skriver om socialt kapital som ojämlik fördelat utifrån ett köns- och 

ett etniskt perspektiv. Socialt kapital är alltså ojämlikt fördelade mellan män och kvinnor. 
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Detta eftersom män i större utsträckning har bredare nätverk än kvinnor. Barnuppfostran är 

ofta kvinnans uppgift, mäns uppgift är att arbeta. Därmed har kvinnor mer nära relationer till 

sin familj (homogena nätverk) och släktingar, medan män har sina kontakter i större 

utsträckning utanför familjen (heterogena nätverk).  

Som beskrevs ovan finns det väldigt många och varierande definitioner om begreppet 

socialt kapital, men i denna studie handlar det om de relationer som länkar samman 

människor inom och mellan olika grupper och är en förutsättning för uppkomsten av tillit 

mellan människor, med andra ord sociala relationer präglade av ömsesidig tillit och positiva 

attityder (jfr Putnam 1996; 2001; Herreros 2004; Portes 1998; Varshney 2002; Sofi 2009).  

Sammanfattningsvis kan man utifrån diskussionen ovan säga att genom intergrupp 

relationer kan tillit och tolerans skapas mellan medlemmarna från olika grupper, vilket i sin 

tur kan påverka kvalitén av kontakter mellan medlemmarna. Tidigare beskrivna teorier 

indikerar även att typ av nätverk är viktiga för informationsöverföring mellan människor. Att 

ha ”rätt” information om individer från andra grupper minskar fördomar och negativa 

attityder mot de andra. Nätverksteorier visar att kvinnor tenderar att ha slutna nätverk, som 

består av familjemedlemmar och nära släkter, medan mäns nätverk är mer öppna 

(arbetsplatser). Men enligt Wharton (2005) och Holter (1970) förväntas kvinnor att vara mer 

socialt inriktade än män, därmed är kvinnor mer intresserade av att kommunicera med andra 

än män. Förväntningar på män och kvinnor är olika i samhället, att människor växer upp med 

synen att kvinnor förväntas vara den omhändertagande och den som lyssnar och ser efter 

andras behov. Därmed kan man anta att kvinnor har större tillit och tolerans till ”de andra” 

än män och därmed förvänts att de har en bättre relation till ”de andra” än män.  

3. Undersökningsgenomförande 

I detta avsnitt ges en detaljerad beskrivning av hur undersökningen har genomförts; vilka 

metoder som har använts för datainsamling, hur materialet bearbetats och analyserats, samt 

presenteras här undersökningens resultat parallell med analysen av datamaterialet.   

3.1 Metod och datamaterial 
Som metod för datainsamling använder jag mig av en enkätundersökning relaterad till ett 

forskningsprojekt om ”socialt kapital, kollektivt minne och etniska relationer i Norra Irak” av 

Dana Sofi (forskare) och Jens Rydgren (Professor) vid Sociologiska institutionen/Stockholms 
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universitet. Undersökningens syftet var att studera det sociala kapitalets inverkan på 

uppkomsten av samförstånd och respektive konflikter mellan olika etniska grupper, men jag 

använder datamaterialet i ett annat syfte nämligen att studera etniska relationer ur ett 

könsperspektiv, dvs. om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors interetniska relationer. 

Enkätundersökningen var ett fem månaders fältarbete som gjordes under vintern och våren 

(2006) i Kirkuk och i Erbil, två städer i Norra Irak (Kurdistan/Irak). Undersökningen består av 

2264 enkäter (1689 män, 532 kvinnor, 43 bortfall). Enligt Sofi var det omöjligt att använda ett 

obundet slumpmässigt urval för utdelningen av enkäterna.3 Därför valet av platser för 

utdelning av enkäterna var baserad på hans kunskap om området, och målet var att uppnå så 

hög representativitet som möjligt. Mer specifikt har Sofi delat staden Erbil i fem distrikt: norr 

(Shorsh, Sefin och Kani), söder (Azadi, Zanyari, Rasti och Rizgary), öster (Setaqan, 

Mamostayan, Runaki och Badawe), väst (Newroz , Tureq och Nishtiman), och den centrala 

delen (Tairawe och Bazar). Ingen av dessa områden är starkt etniskt sneda, men dessa 

områden valdes för att täcka både rikare och fattigare stadsdelar, samt centrala delen och 

förorter av staden. Sofi valde även ”Ankawe”, som domineras av kaldé-assyrier (officiellt är 

Ankawe en egen kommun, men det har integrerats och blivit en stadsdel i Erbil). I dessa 

distrikt frågeformulären distribuerades genom att knacka på folks dörrar. De flesta människor 

bor i privatägda radhus eller småhus, men lägenheter är ovanliga. Valet av hus var 

slumpmässigt (beroende på storleken på området). Sofi har också delat ut enkäter i kaféer och 

tehus, på populära gator och torg som Bata och Shekhela där många människor promenerar 

(oberoende av var de bor i staden). 

Men i Kirkuk, stadsdelar som domineras av en viss grupp är mer vanligt: de norra 

delarna av staden tenderar att domineras av kurder och de södra delarna av araber, medan de 

centrala delarna är mer blandade (men ibland med stadsdelar som domineras av turkmener, 

kurder eller assyrier / kaldéer). För att täcka dessa skillnader delade Sofi enkäter inom alla 

dessa områden; norr (Rehimawe, Azadi och Hemam Eli Beg), söder (Hey al-wasity, Hey al-

qadisiye, Al-urubeh och Dour al-Amn), och central (Shorije, Imam Qasm, Begler, Almas, 

Arafa, Domiz, och Al-Tisein). Genom att göra detta täckte Sofi också både rikare och 

fattigare stadsdelar, samt centrala och förortsområden. Som i Erbil distribueras enkäterna 

                                                      
3 Beskrivningen av hur datamaterialet insamlades och hur enkäterna delades ut för att få en hög gard av 

representativitet har jag direkt fått av Dana Sofi och beskrivningen finns även i en opublicerad artikel skriven 

av Jens Rydgren, Dana Sofi och Martin Hällsten, artikeln har titeln ”Social Capital and Ethnic Conflict: Does it 

Matter, and How? Findings from Two North Iraqi Cities”. 
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genom att knacka på dörrar (i Kirkuk bor också de flesta människor i privatägda radhus eller 

småhus), på kafé och tehus, och på populära gator och torg (såsom Hesireke och 

Jimhuri). Följaktligen kan man säga att Sofis enkätundersökning utgör ett unikt datamaterial 

och bör sannolikt ge en representativ bild av mäns och kvinnors etniska relationer i dessa 

städer trots att av praktiska skäl var det omöjligt att använda ett obundet slumpmässigt urval. 

Dana Sofi delade därför ut enkäterna till de personer som han mötte på organisationer, 

arbetsplatser, torg och gator. Därmed ökas chansen för att uppsatsens resultat skulle kunna 

generaliseras till en större population. Dessa data material har jag även använt mig av i min C-

uppsats, men syftet i denna uppsats kräver ytterligare frågor att användas och analyseras än de 

frågor som jag använde i min C-uppsats. Frågorna ska presenteras under nästa avsnitt, 

operationaliseringar.  

De data som anförs i denna uppsats är alltså biprodukter av undersökningen om 

interetniska relationer i Kurdistan/Irak, de flesta frågorna utformats för att studera etniska 

relationer allmänt sett.  Det finns dock en del frågor som handlar om individernas kön, ålder, 

utbildning, yrke, tillit mellan individerna, bland äktenskap, var och hur interetniska 

relationerna uppstår och kvalitén av relationer mellan individer från olika grupper. Därmed 

vill jag använda datamaterialet och studerar etniska relationer utifrån ett köns perspektiv.  

Det finns många fördelar och nackdelar med att använda sig av ett befintligt 

datamaterial. En fördel är att det är ofta snabbare, enklare och billigare att använda sig av ett 

datamaterial som samlats in av andra än att samla ihop själv. Men en av de största 

nackdelarna är att man blir bunden till de val som den första forskaren har gjort, till exempel 

kan det vara mycket svårt, eller omöjligt att ändra en klassindelning i materialet (Stempel & 

Westley 1981). Men eftersom frågorna i enkäten var anpassade till mitt syfte och jag hade 

tillgång till det ursprungliga materialet för att göra klassindelningar, därför övervägdes 

fördelarna. 

 Enkät som metod är ett bra alternativ eftersom man kan på en kort tid och med mindre 

resurser nå ett stort antal individer. Den ger respondenterna tid att tänka på de svar som de 

kommer att ge, den tillhandhåller även respondenterna anonymitet som är viktiga för dem när 

det finns känsliga frågor i enkäten. Genom enkät metoden kan man även nå geografiskt 

spridda samplar till låga priser. Men nackdelar kan till exempel vara en risk för ett stort 

internet och externt bortfall. Det kan finnas frågor som är oklara och eftersom respondenterna 

inte har möjlighet för att få ytterligare information för att otydlig frågor kunna klargöras kan 

internbortfallet vara stort (Bryman 2007: 146ff; Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996: 225, 

226). Men eftersom enkäterna delades ut direkt till respondenterna och sedan samlades in på 



 

 18

plats, var extern bortfallet väldigt lågt i enkätundersökningen, även om det finns risk för 

internbortfall med denna metod, var internbortfallet lågt (under 20 %) i denna 

enkätundersökning. Därmed övervägdes fördelarna med denna metod.  

3.2 Operationaliseringar  
I detta avsnitt presenteras en beskrivning av hur variabler och begrepp i denna uppsats har 

operationaliserats, en tydlig beskrivning av hur uppsatsens begrepp har mätts och vilka frågor 

som har ställts och använts för att mäta underliggande begrepp och variabler, samt om svaren 

har bearbetats vidare (vänts eller slagits ihop). De begrepp som operationaliseras här är 

uppsatsens beroende och oberoende variabler.  

Etniska relationer är uppsatsens beroende variabel och operationaliseras utifrån fyra 

aspekter: interaktion/integration, tillit, bland äktenskap och kvalitén av etniska relationer. Med 

interaktion/integration menas här homogenitet eller heterogenitet av individernas nätverk, 

alltså hur mäns och kvinnors nätverk ser ut, finns det någon skillnad i deras nätverk när det 

gäller homogenitet (nätverk som innehåller medlemmar från samma grupp) och heterogenitet 

(nätverk som består av medlemmar från olika grupper)? Interaktion/integration mätts här 

genom några frågor i enkäten (Har du vänner från andra etniska grupper? Har du 

granne/grannar från andra grupper? Har du på din arbetsplats kollegor eller medarbetare som 

tillhör en annan grupp?), dessa frågar har diskreta svarsalternative (Ja eller Nej). Etniska 

relationer mäts även genom frågorna (Är du medlem i något politiskt parti? (Ja eller Nej), Om 

ja, finns det medlemmar i ditt parti som tillhör en annan grupp än din? Är du medlem i någon 

organisation eller förening? (Ja eller Nej), Om ja, finns det medlemmar från andra grupper än 

din grupp i dessa organisationer eller föreningar?). Dessa frågor är omfrågor och de har ett tre 

gradig svarsalternativ (1= Nej, 2= några, 3= ja, många), dessa omkodas till (0=Nej, 

några+många= 1) (se fråga 6, 14, 22, 26, 27, 31 och 32 i bilaga 1). Andelen de som är 

medlem i ett parti är 57,7 % och av dem är det 43,9% anger att det finns medlemmar från 

andra grupper. 48,1% är medlem i någon organisation och av dem är det 37,8% anger att det 

finns medlemmar från andra grupper i den organisation som de är medlem i.  

Den andra aspekten av etniska relationer är kvinnors och mäns tillit till ”de andra”, 

alltså vill jag studera om der finns skillnad mellan män och kvinnor när det gäller deras tillit 

till individer från ”utgrupper”, tillit kan vara socialt tillit och etnisk tillit. Med socialt tillit 

menas här allmänt tillit till medlemmar i samhället oavsett etnisk bakgrund, som mätts genom 

(Litar du allmänt sett på medborgarna i din stad, är du beredd att samarbeta med dem?). Men 
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med etnisk tillit menas här tillit till medlemmar som tillhör en annan grupp än den som 

kvinnan/mannen själv tillhör, vilket mätts genom (Litar du allmänt sett på medlemmar från 

andra grupper, är du beredd att samarbeta med dem?) (se fråga 2, 12 i bilaga 1). Frågorna har 

ett tregradig svarsalternativ: 1=Nej aldrig, 2= I viss utsträckning, 3=Ja till stor grad/del. 

Frågornas svarsalternativ omkodas till Nej aldrig + i viss utsträckning=0 och ja tillstor 

grad/del=1. Den tredje aspekten av interetniska relationer är bland äktenskap, vilket mätts 

genom (Kan du tänka dig att gifta dig med någon som tillhör en annan grupp än din egen?) (Ja 

eller Nej) (se fråga 10 i bilaga 1).  

Alla ovan beskrivna aspekter kan påverka kvalitén av interetniska relationer, därmed 

skillnader i kvalitén av interetniska relationer studeras för män respektive kvinnor, vilket är 

uppsatsens fjärde aspekt. Kvalitén av kvinnors respektive mäns relationer till ”de andra” mätts 

genom (Hur är allmänt sett din relation till medlemmar från andra grupper? Hur är din relation 

med din granne/grannar från andra grupper? Hur är din relation med partimedlemmar som 

tillhör en annan grupp? Hur är din relation med organisations- eller föreningsmedlemmar som 

tillhör en annan grupp än din grupp?) (se fråga 4, 15, 23, 28 och 33 i bilaga1).  

Med hjälp av dessa aspekter kan jag studera för den ena lokus, blandäktenskap och 

tillits betydelse i skapandet av interetniska relationer för män respektive kvinnor och för det 

andra hur kvinnors respektive mäns nätverk ser ut, alltså om nätverken är homogen eller 

heterogen. Med homogenitet menas här ”sammanbindande socialt kapital”; nätverk som 

binder samman individer inom samman grupp. Men med heterogenitet menas här 

överbryggande socialt kapital som överbrygger gruppgränser och binder samman individer 

från olika grupper. När individernas sociala nätverk är homogena så begränsas 

informationsöverföring mellan individer inom samma grupp, inom heterogena sociala nätverk 

däremot gynnar informationsöverföring individerna genom att de skapar sig kännedom om 

andra grupper, vilket kan få fördomar att minskas och positiva attityder till ”de andra” skapas 

(jfr Sofi 2009). 

Variabeln kön som är huvud oberoende variabel har mätts i enkäten genom att det finns 

rutor i enkäten där kryssar man för sin kön (se bilaga 1). Sedan kön kodades med: 1=”kvinna” 

och 0=”man” som användes sedan som referens kategorin i dataanalysen.   

Ålder har mätts genom att respondenterna ombetts att fylla i antal fyllda år (se bilaga 1). 

I det insamlade datamaterialet har 2213 av 2264 angett sin ålder som är mellan 18-85 år. 

Yrke har mätts genom att respondenterna i enkäten har ombetts att fylla i sitt yrke. Med 

inspiration av Goldthorpe och Eriksons klassmodell (Breen & Rottman 1995) har yrke i denna 

undersökning klassificerats i 7 klasser: 1 = Högre och mellantjänstemän, 2 = Lägretjänstemän, 



 

 20

3 = Egenföretagare, 4 = Kvalificerade arbetare, 5 = Okvalificerade arbetare, 6 = Student, 7 = 

Pensionärer och 8 = Arbetslösa och hemmafruar. Av dessa yrkeskategorier skapades sedan 

dummyvariabler, där arbetslösa och hemmafruar användes som referenskategori.  

Utbildning har mätts genom att respondenterna i enkäten har ombetts att fylla i sin 

utbildning. Denna variabel har sedan kodats som: 1 = Ingen, 2 = Låg (grundläggande), 3 = 

Mellan (gymnasium), 4 = hög (efter gymnasial). Även av dess kategorier skapades 

dummyvariabler, med kategori 1 som referenskategori.  

Etnisk tillhörighet har mätts genom att respondenterna i enkäten har ombetts att kryssa 

för sin etniska tillhörighet (kurd, arab, turkmen och kaldé-assyrier (”kristna”)). Etnisk 

tillhörighet kodades som; 1 = Kurd, 2 = Arab, 3 = Turkmen och 4 = Kristna. Även dessa 

variabler kodades om till dummyvariabler, med kurd som referenskategori. Stad: Enkäter som 

delades ut i Kirkuk kodades med 1 och de som delades ut i Erbil kodades med 2. Dessa 

variabler kodades sedan med Erbil =0 och Kirkuk =1.  

3.3 Bortfall 
Här diskuterar jag för olika typer av bortfall (externt och internt) och dess inverkan på 

undersökningsresultaten, samt på vilket sätt kan man åtgärda. 

Externt bortfall innefattar respondenter som inte deltagit i undersökningen alls, antigen 

man få aldrig tag på respondenterna som är valda för undersökningen eller det saknas svar 

från undersökningsrespondenterna. Om extern bortfall är högre än 20 % bör man ta reda på 

skälet som lett till bortfallet (Patel & Davidson 1994: 110; jfr Rosengren & Arvidson 1983: 

131). Om extern bortfall är stort i en undersökning kan undersökningens resultat sneddrivas, 

detta eftersom det finns risk för att de som har valts för att delta i undersökningen skiljer sig 

avsevärt från dem som inte deltagit i undersökningen. Därför bör forskaren nå så litet bortfall 

som möjligt i sin undersökning, vilket kan göra genom t ex att utforma enkäten på ett tydligt 

och attraktivt sätt, samt att ge klara instruktioner (Bryman 2007: 149), eller genom att skicka 

ut påminnelser till undersökningsrespondenterna (Bell 1995: 86).  

Som påpekades tidigare har datamaterialet i denna undersökning lånats av ett projekt 

om etniska relationer vid Stockholms Universitet av Dana Sofi och Jens Rydgren (2006). 

Datamaterialet samlades av Dana Sofi, därför beskriver jag hur han har försökt minimera 

externbortfallet i sin undersökning.  På grund av tekniska problem kunde Sofi inte skicka ut 

enkäterna via posten och kunde inte heller skicka påminnelser till respondenterna, utan han 

delade ut enkäterna personligen och sedan samlade dem på plats, vilket enligt Sofi var ett bra 
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sätt för att minimera bortfallet. Utöver det gav han tydliga instruktioner om ämnet som han 

undersökte och utformade enkätfrågorna på ett attraktivt sätt. Därmed blev extern bortfallet 

mycket lågt som var cirka 10 %, och följaktligen kan undersökningens resultat generaliseras 

till en större population.  

Men med internt bortfall menas att en eller flera frågor i enkät eller på en intervju har 

lämnats att svara på av respondenter som deltagit i undersökningen, detta kan antigen bero på 

glömska eller ett misstag av intervjuaren och/eller respondenten (Rosengren & Arvidson 

1983: 129), eller det kan även bero på att vissa frågor är svåra att förstå eller uppfattas som 

känsliga (Patel & Davidson 1994: 111). Därför är det viktigt att reflektera över hur frågor kan 

formuleras på ett bra och tydligt sätt (Wallén 1993: 57). För att kunna analysera 

datamaterialet i en undersökning måste interbortfall åtgärdas. Det finns olika sätt för att 

åtgärda interbortfall t ex genom ”substituering” . Med detta menas att man ersätter bortfallet 

med individers medelvärde av svaret innan och efter det aktuella bortfallet eller med 

medelvärdet för alla individer i det aktuella påståendet som har använts i denna 

undersökning). Om internt bortfallet inte är lämpligt att substitueras då kan bortfallet uteslutas 

helt ur analysen. Det kan finnas risk med att resultaten från undersökning sneddrivas om 

bortfallet är stort. Men i denna undersökning ligger bortfallet under 20 % och därför det inte 

finns risk för ett sådant problem.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

För att kunna generalisera resultaten från en undersökning är att undersökningen ha god 

validitet och reliabilitet. Med validitet menar man giltighet i att mätningen mäter det som man 

avsett att mäta i en undersökning (Bryman 2007: 88–90; Rosengren & Arvidson 1983: 64–68; 

Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996: 165; Andersen & Gamdrup 1994: 92). Jag avser 

studera män och kvinnors etniska relationer, därför har jag valt de frågor som mäter 

repondenternas etniska relationer och har valt även variabeln kön för att studera skillnaden 

mellan män och kvinnors etniska relationer, vilket jag studerar.  

Men med Reliabilitet menar man om de måtten och mätningarna som man valt i sin 

undersökning är pålitliga. En förutsättning för att en undersökningens resultat ska kunna 

förklara faktiska förhållanden är att de fakta man har valt är pålitliga, att man måste komma 

till ungefär samma resultat när man mäter samma fenomen på olika sätt, resultaten från en 

undersökning ska vara, oberoende av vem som utför testet, detsamma vid upprepade 

mätningar. Datamaterialet som användes är befintligt och jag har beskrivit tillvägagångssättet 
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för operationalisering och analys av materialet, därmed kan man mäta samma sak vid olika 

tidpunkter (Bryman 2007: 86f; Rosengren & Arvidson 1983: 61–63; Frankfort-Nachmias & 

Nachmias 1996: 170–172; Andersen & Gamdrup 1994: 91; Walsh 1990: 7). 

 

3.5 Analys och resultat  
I detta avsnitt ges en utförlig beskrivning om hur data materialet bearbetas och analyserats, 

undersökningens hypoteser ställs samman och testas, sedan presenteras undersökningsresultat 

löpande med hypotesprövningarna.  

Data materialet bearbetas med programmet PASW Statistics Data Editor. Genom en 

logistisk regressionsanalys vill jag studera om det finns samband mellan individers kön och 

deras etniska relationer. Etniska relationer mäts genom fyra aspekter och varje aspekt mätts 

genom en eller flera frågor som beskrevs under operationaliseringsavsnittet. Genom dessa 

frågor kan man få uppfattning om vilka relationer individerna har till ”andra grupper”. Men 

fokus ligger på om det finns skillnad mellan mäns och kvinnors etniska relationer.  Jag ska 

alltså testa, med hjälp av logistisk regressionsanalys, var och en av de frågor, som handlar om 

en individs relationer med andra individer, mot oberoende variabeln kön och sedan 

kontrollerar jag för bakgrunds variabler för att veta vad som händer med sambandet (blir det 

starkare eller svagare) när jag tar hänsyn till bakgrundsvariabler ålder, utbildning, yrke 

etnicitet och stad. De frågor som mäter etniska relationer ligger på nominal (ja eller nej fråga) 

och ordinal skalnivå (frågans svarsalternativ är treskalig fråga 2, 4, 10, 12, 27, 32) (se bilaga 

1). Ordinala frågor kodats om till binära frågor, detta eftersom mellan svarsalternativen i 

dessa frågor inte är intressanta att studeras separat i denna undersökning, i den meningen att 

svarsalternativen har slagits ihop med det alternativet som svarsalternativet ligger nära och 

handlar om samma situation, förekomst eller icke förekomst av ett fenomen. Med andra ord är 

beroende variabler i denna undersökning dummy variabler därför en logistisk 

regressionsanalys, som predicerar sannolikheten för ett visst tillstånd givet en uppsättning 

oberoende variabler, är lämpligt att användas (Edling & Hedström 2003: 202; Djurfeldt m.fl. 

2010: 373). 

3.5.1 Hypotesprövningar 

I detta avsnitt uppsatsens hypoteser prövas i samband med uppsatsens fyra aspekter som 

mäter etniska relationer. 
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Interaktion/integration med ”de andra” 

Här studeras sambandet mellan respondenternas kön och deras interaktion/integration 

(individernas nätverk när det gäller homogenitet och heterogenitet) med ”utgruppen”, vilket är 

uppsatsens första aspekt. I följande tabeller (tabell 1, 2, 3, 4 och 5) presenteras resultaten från 

logistisk regressionsanalys av sambandet mellan respondenternas kön och deras 

interaktion/integration med individer från ”andra grupper” med kontrollering för 

bakgrundsvariabler ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. Resultatet presenteras i 

oddskvoter (Exp. B) för en individ som har vän/vänner, granne/grannar, kollegor/medarbetare 

och som är medmedlem i en organisation/förening eller i ett parti där finns medlemmar från 

”andra grupper”. 

 

Tabell 1: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan ”att ha vän/vänner från andra grupper och 

oberoende variabler kön, ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. 

I tabell 1/modell 1 kan man se att oddskvoten 

för kön= -0,801 som inte är signifikant innebär 

att variabeln kön har ingen effekt på om 

respondenterna har vän/vänner från andra 

grupper. Med andra ord hur en individs etnisk 

nätverk är eller ser ut beror inte på vilken kön 

individen har (det inte skiljer sig mellan män 

och kvinnor när det gäller att ha vän/vänner 

från andra grupper). Men när man i modell 2 

kontrollerar för respondenternas yrke, 

utbildning, etnisk tillhörighet och stad blir 

variabeln kön signifikant på femprocents nivå, 

att oddskvoten för kön blir -0,670, vilket 

innebär att sannolikheten för att ha vän/vänner 

från ”andra grupper” är mindre med 0,670 för 

en kvinna än för en man. 

När det gäller kontroll variabler har ålder en 

stark positiv och signifikant effekt på att ha 

vän/vänner från andra grupper, om individen 

är ett år äldre så ökar sannolikheten med 1,029 

för att ha vän/vänner från ”andra grupper”. Utbildnings variablerna, hög och mellan 

Oberoende Variabler 
Modell 1 Modell 2 

Kön (man referens) -0,801 -0,670* 
Ålder    1,029*** 
Utbildning 

      Ingen utbildning (referens) 
  Låg utbildning   -0,363 
  Mellan utbildning   - 0,516 
  Hög utbildning   - 0,96 
      
Yrke     
  Högre och mellantjänstemän    2,481 
  Lägretjänstemän    3,515* 
  Egenföretagare    1,731 
  Kvalificerade arbetare    4,742*** 
  Okvalificerade arbetare    4,044*** 
  Student    3,013** 
  Pensionär    1,242 
  Arbetslös (referens)     

Etnisk tillhörighet     
  Arab   - 0,664 
  Turkmen    6,992*** 
  Kristna    5,465*** 
  Kurd (referens)     

Stad     
  Kirkuk    1,507** 
  Erbil (referens)     
Konstant 4,746*** - 0,811 
Cox & Snell R2 0,001  0,128 
Antal personer i regressioner 2264  2264 
***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05     
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tjänstemän, egenföretagare och pensionär är inte signifikanta, vilket innebär att dessa 

variabler inte har någon effekt på att ha vän/vänner från ”andra grupper”. Men variabler 

lägretjänstemän, kvalificerade arbetare, okvalificerade arbetare och student har starka, 

positiva och signifikanta effekter på att ha vän/vänner från ”andra grupper”. Med andra ord 

sannolikheten för att ha vän/vänner är större med 3,515 för lägretjänstemän, med 4,742 för 

kvalificerade arbetare, med 4,044 för okvalificerade arbetare och med 3,013 för en student, 

dessa i jämförelse med referenskategorin (arbetslösa och hemmafruar). Sannolikheten för att 

ha vän/vänner från ”andra grupper” är mer med 6,992 för en turkman än för en kurd och med 

5,465 för en kristen än för en kurd. När det gäller variabel etnisk tillhörighet/arab har inte 

någon effekt eftersom den inte är signifikant. Oddskvoten för variabeln stad/Kirkuk=1,507 

som innebär att sannolikheten för att ha vän/vänner från ”andra grupper” är större med 1,507 

för en individ som bor i Kirkuk än en individ som bor i Erbil.  

 
Tabell 2: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan ”att ha granne/grannar från andra 
grupper och oberoende variabler kön, ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. 

I Tabell 2/modell 1 kan man se att 

oddskvoten för kön är signifikant, vilket 

innebär att sannolikheten för att ha 

granne/grannar från andra grupper är 

större med 1,291 för en kvinna än en 

man. Men i modell 2 effekten av kön på 

variabeln att ha granne/grannar blir icke- 

signifikant när man kontrollerar för 

bakgrunds variabler. När det gäller 

kontroll variablerna är utbildnings- och 

yrkesvariabler inte signifikanta, vilket 

innebär att varken utbildning eller yrke 

har någon betydelse för att ha 

granne/grannar från ”andra grupper”. 

Men variablerna etnisk tillhörighet: 

turkmen och kristna har starka, positiva 

och signifikanta effekter på 

beroendevariabeln, med andra ord är 

sannolikheten för att ha granne/grannar från ”andra grupper” större med 12,090 för en 

Oberoende Variabler Modell 1 Modell 2 
Kön (man, referens) 1,291*  1,164 
Ålder    1,020*** 
Utbildning 

  
  

  Ingen utbildning (referens) -0,439 
  Låg utbildning   -0,54 
  Mellan utbildning   -0,641 
  Hög utbildning     

    
Yrke     
  Högre och mellantjänstemän   -0,888 
  Lägretjänstemän    1,151 
  Egenföretagare    1,115 
  Kvalificerade arbetare    1,222 
  Okvalificerade arbetare    1,742 
  Student    1,702 
  Pensionär    1,245 

  Arbetslös (referens)     
Etnisk tillhörighet     
  Arab   -0,382*** 
  Turkmen    12,090*** 
  Kristna    3,014*** 
  Kurd (referens)     
Stad     
  Kirkuk    3,163*** 
  Erbil (referens)     
Konstant 1,571*** -0,563 
Cox & Snell R2 0,003  0,17 
Antal personer i regressioner 2264  2264 
***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05     
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turkman, med 3,014 för en kristen än en kurd (referenskategorin). Men oddskvoten för 

variabeln etnisk tillhörighet/arab är -0,382, vilket innebär en arab har 0,382 mindre 

sannolikhet att ha granne/grannar än en kurd. Oddskvoten för variabeln stad/Kirkuk är 3,163, 

vilket innebär att sannolikheten för att ha granne/grannar från ”andra grupper” är större med 

3,163 för en individ som bor i Kirkuk än en individ som bor i Erbil. 

 

Tabell 3: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan ”att ha kollegor/medarbetare från 
andra grupper och oberoende variabler kön, ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. 

I Tabell 3 kan man se att kön inte har 

någon betydelse för att ha 

medarbetare/kollegor från ”andra 

grupper”, oddskvoten för kön inte är 

signifikant, detta även när man 

kontrollerar för kontroll variabler. Men 

ålder har en stark, positiv och signifikant 

effekt på beroende variabeln, ju äldre 

man är desto mer sannolikt att individen 

har medarbetare/kollega från ”andra 

grupper”. Utbildning har ingen effekt, 

men yrkesvariablerna förutom 

”pensionär” har positiva och signifikanta 

effekter på beroende variabeln. Variabler 

etnisk tillhörighet, turkmen och kristna 

har även starka och positiva effekter på 

beroende variabeln. Sannolikheten för en 

turkmen och en kristen är större än en 

kurd för att ha kollegor/medarbetare från 

”andra grupper”. Men etnisk 

tillhörighet/arab har inte någon effekt, eftersom den inte är signifikant. Variabeln stad har 

även stark, positiv och signifikant effekt på beroende variabeln. Sannolikheten att ha 

medarbetare/kollegor från ”andra grupper” är större för en individ som bor i Kirkuk än en 

individ som bor i Erbil.  

 

 

Oberoende Variabler Modell 1 Modell 2 
Kön (man, referens) 1,119 1,011 
Ålder   1,018** 
Utbildning 

  
  

  Ingen utbildning (referens)   

  Låg utbildning   -0,453 
  Mellan utbildning   -0,579 
  Hög utbildning   1,584 
      
Yrke     

  Högre och mellantjänstemän   4,292*** 
  Lägretjänstemän   7,169*** 
  Egenföretagare   3,356*** 
  Kvalificerade arbetare   20,627*** 
  Okvalificerade arbetare   10,969*** 
  Student   11,529*** 
  Pensionär   1,777 

  Arbetslös (referens)     
Etnisk tillhörighet     

  Arab   1,052 
  Turkmen   4,727*** 
  Kristna   3,730*** 

  Kurd (referens)     
Stad     

  Kirkuk   1,709*** 
  Erbil (referens)     
Konstant 3,515*** -0,237* 
Cox & Snell R2 0,000 0,162 

Antal personer i regressioner 2264 2264 
***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05     
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I Tabell 4 kan man utläsa att variabeln kön är signifikant på fem procents nivå, vilket innebär 

att sannolikheten för att ha medlemmar från andra grupper i det parti som respondenterna är 

medlem i är mindre för en kvinna med 0,702. Men när man kontrollerar för 

bakgrundsvariabler blir variabeln kön icke signifikant, att det inte finns någon skillnad mellan 

män och kvinnor när det gäller att ha medlemmar från ”andra grupper” i deras parti.  

Tabell 4: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan ”att ha medlemmar i sitt parti från 
andra grupper” och oberoende variabeln kön, samt kontroll variabler ålder, utbildning, yrke, 
etnisk tillhörighet och stad. 

Av kontroll variablerna har utbildning ett 

positiv och signifikant effekt. Sannolikheten 

att ha individer från ”andra grupper” inom 

det parti som man är medlem i ökas om man 

är utbildade. Vissa av yrkesvariabler har 

även effekt. Variabler etnisk tillhörighet, 

arab, turkmen och kristna har starka och 

negativa effekter på beroende variabeln. 

Sannolikheten för en arab, en turkmen och 

en kristen är mindre än för en kurd för att ha 

medlemmar tillhörande ”andra grupper” i det 

parti som de är medlem i. Variabeln stad har 

även negativ och signifikant effekt på 

beroende variabeln. Sannolikheten är mindre 

för en individ som bor i Kirkuk än för en 

individ som bor i Erbil att ha medlemmar 

från ”andra grupper” i det parti som 

individen själv är medlem i.  

 

 

I Tabell 5 kan man se att variabeln kön är signifikant på fem procents nivå, vilket innebär att 

sannolikheten för att ha medlemmar från andra grupper i organisation/förening som man är 

medlem i är mindre för en kvinna med 0,656. Men när man kontrollerar för 

bakgrundsvariabler blir variabeln kön icke signifikant, att det inte finns någon skillnad mellan 

män och kvinnor när det gäller att ha medlemmar från ”andra grupper” i den 

Oberoende Variabler Modell 1 Modell 2 
Kön (man, referens)  -0,702* -0,683 
Ålder   -0,988 
Utbildning 

  
  

  Ingen utbildning (referens)   

  Låg utbildning    0,145* 
  Mellan utbildning    0,130** 
  Hög utbildning    0,197* 
      
Yrke     

  Högre och mellantjänstemän    1,838* 
  Lägretjänstemän    2,699 
  Egenföretagare    1,440 
  Kvalificerade arbetare    3,089* 
  Okvalificerade arbetare    3,200* 
  Student    1,248 
  Pensionär    2,737 
  Arbetslös (referens)     
Etnisk tillhörighet     

  Arab   -0,310*** 
  Turkmen   -0,253*** 
  Kristna   -0,274*** 
  Kurd (referens)     
Stad     

  Kirkuk   -0,650* 
  Erbil (referens)     
Konstant 3,607*** -30,545*** 
Cox & Snell R2  0,003  0,111 

Antal personer i regressioner 2264 2264 
***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05     
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organisation/förening som de är medlem i. Variabler egenföretagare och kvalificerade 

arbetare har en positiv effekt på beroende variabeln. Sannolikheten för en turkmen och en 

kristen är mer än för en kurd för att ha medlemmar tillhörande ”andra grupper” i 

organisation/förening som de är medlem i.  

 

Tabell 5: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan ”att ha medlemmar i någon 
organisation eller förening” från andra grupper och oberoende variabeln kön, samt kontroll 
variabler ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. 

Sammanfattningsvis kan man utifrån 

analyserna från tabell 1, 2, 3, 4 och 5 säga att 

det finns skillnad mellan män och kvinnor i 

sannolikheten att ha vänner från ”andra 

grupper” när man tar hänsyn till mäns och 

kvinnors ålder, yrke, utbildning, etnisk 

tillhörighet och stad. Men det inte finns 

någon skillnad mellan män och kvinnor i 

sannolikheten att ha individer från andra 

grupper som medarbetare, medlemmar, 

granne, i det parti eller organisation/förening 

som de är medlemmar i. Utan det som spelar 

stor roll i att ha medlemmar i andra grupper 

som medarbetare, granne, medlemmar i en 

organisation eller ett parti är vilken etnisk 

tillhörighet har man och var man bor. Med 

andra ord kan man säga att mäns och 

kvinnors nätverk inte skiljer sig så mycket 

från varandra när det gäller homogenitet och 

heterogenitet, utan det som påverkar 

respondenternas nätverk är vilken etnisk grupp respondenterna tillhör och i vilken stad de bor. 

Därmed kan man säga att hypotesen som säger att kvinnors nätverk tenderar att vara 

heterogent, men mäns nätverk tenderar att vara homogent förkastas, men hypotesen att 

kvinnors och mäns relationer till andra grupper skiljer sig beroende på vilken etnisk bakgrund män 

och kvinnor har, antas. 

Oberoende Variabler Modell 1 Modell 2 
Kön (man, referens) -0,656* -0,857 
Ålder   1,001 
Utbildning 

  
  

  Ingen utbildning (referens)   
  Låg utbildning    0,000 
  Mellan utbildning    0,000 
  Hög utbildning    0,000 
      
Yrke     
  Högre och mellantjänstemän    3,565 
  Lägretjänstemän    2,799 
  Egenföretagare    3,370* 
  Kvalificerade arbetare    4,645** 
  Okvalificerade arbetare    2,160 
  Student    2,497 
  Pensionär    3,585 
  Arbetslös (referens)     
Etnisk tillhörighet     
  Arab    0,648 
  Turkmen    0,392*** 
  Kristna    0,343*** 
  Kurd (referens)     
Stad     
  Kirkuk   -0,867 

  Erbil (referens)     
Konstant  3,942***  8,858 
Cox & Snell R2  0,005  0,076 

Antal personer i regressioner  2264  2264 
***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05     
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Tillit till ”de andra” 

I detta avsnitt studeras sambandet mellan respondenternas tillit och deras kön, d.v.s. om det 

finns skillnad mellan män och kvinnors tillit till samhällets medlemmar (socialt tillit) och till 

medlemmar som tillhör en annan etnisk grupp än den som de själva tillhör (etnisk tillit).  

Nedan presenteras i tabell (6 och 7) resultaten från logistisk regressionsanalys av sambandet 

mellan respondenternas kön och deras tillit till samhällets medlemmar allmänt sett och till 

individer från ”andra grupper” med kontrollering för bakgrundsvariabler ålder, utbildning, 

yrke, etnisk tillhörighet och stad. Resultatet presenteras i oddskvoter (Exp. B) för en individ 

som litar på samhällsmedlemmar och på medlemmar från ”andra grupper”. 

Tabell 6: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan variabeln kön, och individernas 
sociala tillit samt kontroll variabler ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. 

I tabell 6 kan man utläsa att variabel kön inte 

är signifikant i båda modellen, vilket innebär 

att det inte finns någon skillnad mellan män 

och kvinnors sociala tillit. Men det som 

påverkar individernas sociala tillit är vilken 

utbildning individerna har. Det finns även 

skillnad mellan araber och kurder i social 

tillit. En arab har i genomsnitt 0,468 mindre 

social tillit än en kurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberoende Variabler Modell 1 Modell 2 
Kön (man, referens) -0,892 -0,867 
Ålder   1,004 
Utbildning 

  
  

  Ingen utbildning (referens)   

  Låg utbildning    -0,287** 
  Mellan utbildning    -0,313** 
  Hög utbildning    -0,257** 
      
Yrke     

  Högre och mellantjänstemän    1,542 
  Lägretjänstemän    1,048 
  Egenföretagare   -0,606 
  Kvalificerade arbetare    1,019 
  Okvalificerade arbetare    1,623 
  Student    1,748 
  Pensionär   -0,875 
  Arbetslös (referens)     
Etnisk tillhörighet     

  Arab    -0,468** 
  Turkmen     1,305 
  Kristna   -0,905 
  Kurd (referens)     
Stad     

  Kirkuk   -0,824 
  Erbil (referens)     
Konstant   -0,880**  2,546 
Cox & Snell R2 0,001  0,053 

Antal personer i regressioner 2264 2264 
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Tabell 7: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan variabeln kön och individernas 
etniska tillit med kontrollering för variabler ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. 

I tabell7 kan man se att variabeln kön inte är 

signifikant, detta även när man kontrollerar 

för bakgrunds variabler, vilket innebär att det 

inte finns någon skillnad i etnisk tillit mellan 

män och kvinnor. Utan det som påverkar 

etnisk tillit är individernas utbildning, att 

utbildade individer har mer tillit till individer 

från andra grupper än de som inte har någon 

utbildning. Individernas etniska tillhörighet 

spelar även roll, att det är mer sannolikt att en 

kristen eller en turkmen lita på individer från 

andra grupper än en kurd. 

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån (tabell 

6,7) säga att det inte finns någon skillnad 

mellan män och kvinnors sociala och etniska 

tillit. Därmed hypotesen som säger att 

kvinnor har större tillit och tolerans till ”de 

andra” än män och därmed förvänts att de 

har en bättre relation till ”de andra” än män 

förkastas. 

Bland äktenskap 

Här studeras sambandet mellan kön och interetnisk äktenskap. Nedan presenteras i (tabell 8) 

resultaten från logistisk regressionsanalys av sambandet mellan respondenternas kön och 

deras interetniska äktenskap med kontrollering för bakgrundsvariabler ålder, utbildning, yrke, 

etnisk tillhörighet och stad. Resultatet presenteras i oddskvoter (Exp. B) för en individ som 

kan tänka sig att gifta sig med någon från ”andra grupper”. 

 

I Tabell 8 kan man se att sannolikheten för att gifta sig med individer som tillhör en annan 

etnisk grupp än den som individen själv tillhör är mindra med 0,438 för en kvinna. 

 

beroende Variabler Modell 1 Modell 2 
Kön (man, referens) 1,187 1,030 

Ålder   1,013* 

Utbildning 
  

  
  Ingen utbildning (referens)   
  Låg utbildning   3,381* 

  Mellan utbildning   4,673** 

  Hög utbildning   6,321** 

      
Yrke     
  Högre och mellantjänstemän   -0,711 

  Lägretjänstemän   -0,541 

  Egenföretagare   -0,588 

  Kvalificerade arbetare   -0,750 

  Okvalificerade arbetare   1,063 

  Student   -0,853 

  Pensionär   -0,600 

  Arbetslös (referens)     
Etnisk tillhörighet     
  Arab   -0,636 

  Turkmen   2,155*** 

  Kristna   1,486* 

  Kurd (referens)     
Stad     
  Kirkuk   -0,888 

  Erbil (referens)     

Konstant  -0,431*** 
 -
0,068*** 

Cox & Snell R2 0,001 0,045 

Antal personer i regressioner 2264 2264 
***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05     
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Tabell 8: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan beroende variabeln bland äktenskap 
och oberoende variabeln kön, samt kontrollvariabler ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet 
och stad. 

När man kontrollerar för bakgrundsvariabler 

ändras inte så mycket köns effekt på bland 

äktenskap. Med andra ord kan man säga att 

det finns ett starkt negativ samband mellan 

individernas kön och beroende variabeln 

”bland äktenskap”. Av kontrollvariabler har 

variabler utbildning låg och mellan 

utbildning negativa effekter på 

blandäktenskap, sannolikheten för bland 

äktenskap är mindre för en individ med låg 

och mellan utbildning än för en individ som 

inte har någon utbildning. Etnisk tillhörighet 

turkmen och kristna signifikanta och starka 

effekter på variabeln bland äktenskap. 

Sannolikheten för bland äktenskap är större 

med 2,577 för en turkmen och för en kristen 

är mindre med 0,293, dessa i jämförelse med 

en kurd. Sannolikheten är mindre för de som 

bor i Kirkuk med 0,672 än de bor i Erbil.  

 

Kvalitén av kontakter 

Här studeras sambandet mellan kön och individernas kvalité av kontakter. Först studeras män 

och kvinnors allmänna kontakter med medlemmar från andra grupper och sedan kvalitén av 

kontakt studeras för män och kvinnor med medlemmar från ”andra grupper” i grannskapet, på 

arbetsplatsen, i organisation eller föreningslivet.  

 

Allmän kontakt: Sambandet mellan individernas allmänna relationer till medlemmar från 

andra grupper och deras kön mätts genom fråga (Hur är allmänt sett din relation till 

medlemmar från andra grupper) (se fråga4 i bilaga1). Frågan har ett tregradigt svarsalternativ: 

3= mycket bra, 2= Sådär till 1=Dåligt som kodats om till 1= Mycket bra och 0= Dåligt.  

Oberoende Variabler Modell 1 Modell 2 

Kön (man, referens)  -0,438*** 
  
-0,427*** 

Ålder     1,007 
Utbildning 

  
  

  Ingen utbildning (referens)   
  Låg utbildning    -0,349* 
  Mellan utbildning    -0,395* 
  Hög utbildning    -0,488 
      
Yrke     
  Högre och mellantjänstemän    1,777 
  Lägretjänstemän    1,484 
  Egenföretagare    1,303 
  Kvalificerade arbetare    2,036 
  Okvalificerade arbetare    2,213 
  Student    2,698* 
  Pensionär    1,242 
  Arbetslös (referens)     
Etnisk tillhörighet     
  Arab   -0,807 
  Turkmen    2,577*** 
  Kristna   -0,293*** 
  Kurd (referens)     
Stad     
  Kirkuk    -0,672** 
  Erbil (referens)     
Konstant -0,870** -0,988 

Cox & Snell R2  0,028  1,119 
Antal personer i regressioner 2264  2264 
***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05     
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Nedan presenteras i (tabell 9) resultaten från logistisk regressionsanalys av sambandet mellan 

kön och respondenternas allmänna kontakt med kontrollering för bakgrundsvariabler ålder, 

utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. Resultatet presenteras i oddskvoter (Exp. B) för 

en individ som har mycket bra kontakt med individer från ”andra grupper”. 

 
Tabell 9: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan individernas allmänna kontakter, 
variabeln kön och kontrollvariabler ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad.  

 
I tabellen kan man utläsa att det inte finns 

någon skillnad mellan män och kvinnors 

allmänna kontakter med individer som 

tillhör en annan etnisk grupp än de själva 

tillhör, detta även när man kontrollerar för 

bakgrundsvariabler. Men av kontroll 

variablerna har variabler ålder, etnisk 

tillhörighet/turkmen och arab, okvalificerade 

arbetare, student och variabeln stad har 

signifikanta effekter på vilken relation har 

respondenterna med medlemmar från andra 

grupper. Sannolikheten för att ha en mycket 

bra relation ökas ju äldre är man, om 

individen är turkmen, student eller 

okvalificerade arbetare. Sannolikheten 

minskar däremot för en arab eller för en som 

bor i Kirkuk. Dessa i jämförelse med en 

kurd som bor i Erbil.   

 
 

Kvalitén av kontakter på arbetsplatsen, i grannskapet och på organisation/föreningslivet: 

Skillnader i kvalitén av kvinnors respektive mäns etniska relationer på arbetsplatsen, i 

grannskapet och på organisation/föreningslivet mätts genom följande frågor: (om du har 

granne från andra grupper hur är det din relation med dem? Om du har kollegor/medarbetare 

från andra grupper, hur är det din relation med dem? Hur är din relation med partimedlemmar 

som tillhör en annan grupp? Hur är det din relation med organisations/föreningsmedlemmar 

Oberoende Variabler 
Modell 1 Modell 2 

Kön (man, referens) 1,078 1,081 
Ålder   1,013* 
Utbildning 

  
  

  Ingen utbildning (referens)   
  Låg utbildning   -0,704 
  Mellan utbildning   -0,802 
  Hög utbildning   -0,775 
      
Yrke     
  Högre och mellantjänstemän   2,039 
  Lägretjänstemän   1,442 
  Egenföretagare   1,199 
  Kvalificerade arbetare   1,359 
  Okvalificerade arbetare   2,242* 
  Student   2,078* 
  Pensionär   1,172 
  Arbetslös (referens)     
Etnisk tillhörighet     
  Arab    -0,618* 
  Turkmen    1,833*** 
  Kristna   1,176 
  Kurd (referens)     
Stad     
  Kirkuk    -0,733* 
  Erbil (referens)     
Konstant  -0,593*** -0,326 
Cox & Snell R2 0,000 0,04 
Antal personer i regressioner 2264 2264 
***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05     
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som tillhör en annan grupp än din?) Dessa frågor har ett tregradigt svarsalternativ som går 

från 3= Mycket bra, 2=Sådär till 1=Dåligt. Dessa har kodats om:1=Mycket bra och 0= Dåligt.  

 
Tabell 10: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan individernas kontakter i grannskap, 
arbetsplats, organisations/föreningsliv, variabeln kön med kontrollering för individernas ålder, 
utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. 
 

Beroende variabler 
Kön 
Man=referens 
kategori 

Kön med 
kontrollering för 
bakgrunds 
variabler 

Hur är din relation med din granne/grannar från andra grupper? 1,130 1,258 
Hur är din relation med dina kollegor/medarbetare från andra 
grupper? -0,939 -0,915 

Hur är din relation med partimedlemmar som tillhör en annan grupp? -0,785 -0,761 
Hur är din relation med organisations- eller föreningsmedlemmar 
som tillhör en annan grupp än din grupp? 1,201 1,333 

Antal personer i regressioner 2264 2264 

***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05     

 
I tabellen kan man se att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnors kvalité av 

interetniska kontakter i grannskapet, på arbetsplatsen och i organisation/föreningslivet, detta 

även när man kontrollerar för bakgrundsvariabler. Sammanfattningsvis kan man utifrån 

resultaten från (tabell 9, 10) säga att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnors 

etniska relationer med medlemmar tillhörande andra etniska grupper än den som män eller 

kvinnor som själva tillhör. Därmed hypotesen att kvinnor förväntas att ha bättre interetniska 

relationer än män kan förkastas. 

3.5.2 Hypotes sammanställning  

Här ställer jag samman undersökningens hypoteser som är dragna från teori och tidigare 
studier om ämnet.  
Hypoteser Antas/Förkastas 
 
Kvinnor tenderar att ha en bättre relation med ”de andra” än män. 
 

Hypotesen 
förkastas 

Kvinnors och mäns relationer till andra grupper skiljer sig beroende på vilken 
etnisk bakgrund män och kvinnor har. 

Hypotesen 
Antas 

  
Kvinnors nätverk tenderar att vara heterogent, men mäns nätverk tenderar att 
vara homogent. 
 

Hypotesen 
förkastas 

Kvinnor har större tillit och tolerans till ”de andra” än män och därmed 
förvänts att de har en bättre relation till ”de andra” än män. 
 

Hypotesen 
förkastas 
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4. Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande avsnitt diskuteras undersökningens viktigaste resultat med relatering till 

tidigare forskning och teorier; vad säger resultaten om undersökningshypoteser; vad som 

ligger bakom resultaten; vilka övergripande slutsatser kan dras utifrån dessa resultat och 

avslutningsvis diskuteras kritiska reflektioner kring undersökningen och ges förslag till vidare 

forskning. Syftet med denna uppsats var att studera etniska relationer ur ett könsperspektiv i 

Norra Irak/Kurdistan, alltså finns det skillnad mellan män och kvinnors relationer med 

medlemmar från ”andra grupper” än den grupp som de själva tillhör i Kirkuk och i Erbil, samt 

vilka bakgrundsfaktorer (ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad) kan påverka män 

respektive kvinnors interetniska relationer. Genom kvinnors respektive mäns etniska nätverk, 

blandäktenskap, tillit och tolerans, samt kvalitén av kontakter, försökte jag uppfylla syftet och 

besvara undersökningsfrågan.  

Resultaten från undersökningen har visat att det inte finns någon skillnad mellan män 

och kvinnors interetniska relationer, men det som påverkar respondenternas etniska relationer 

är i vilken stad de bor, vad de har för etnisk tillhörighet och hur gamla de är. Nedan diskuteras 

undersökningsresultat separat från varje aspekt av etniska relationer, vilka faktorer som har 

påverkat, samt vilka faktorer som inte påverkat mäns och kvinnors etniska relationer.  

Interaktion/integration: Materialet stöder inte hypotesen att kvinnors nätverk tenderar 

att vara heterogent, men mäns nätverk tenderar att vara homogent. Resultatet från 

hypotesprövningen har visat att mäns och kvinnors nätverk inte skiljer sig så mycket från 

varandra när det gäller homogenitet (nätverk som innehåller medlemmar från samma grupp) 

och heterogenitet (nätverk som består av medlemmar från olika grupper). Ett sådant resultat 

stödjer inte de studier som presenterades under teori avsnittet, vilket visade att homofili (som 

kan vara ett hinder i skapandet av intergrupp relationer) är större bland pojkar än bland 

flickor, att män identifierar mer med sin grupp än kvinnor. Med andra ord det inte finns någon 

skillnad mellan mäns och kvinnors nivå av ingrupp identifikation som associerar med ingrupp 

homogenitet och ingrupp heterogenitet; lågnivå av ingrupp identifikation ledder till ingrupp 

heterogenitet, men hög identifikation med ingruppen kan ledda till ingrupp solidaritet. Det 

finns inte heller någon skillnad i etniskt medvetande mellan män och kvinnor, med andra ord 

inga skillnader i de foci som män och kvinnor delar med medlemmar från ”andra grupper” 

och män och kvinnor är lika etnisk integrerade i samhället (jfr Feld 1982; Carter m.fl. 1980; 

Shrum m.fl. 1988; Bernache-Assollant m.fl. 2010; Turner m.fl. 1987; Shrum m.fl. 1988; Tsui 
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m.fl. 1995). En möjlig förklaring till detta, att det inte finns någon skillnad mellan mäns och 

kvinnors interetniska nätverk, kan vara den utvecklingen som skett på det senare decenniet i 

regionen, att arbetsmarknaden har blivit öppnare för kvinnor och fler kvinnor blivit politiskt 

aktiva inom partier och i det civila samhällets organisationer, som en följd av förbättrade 

ekonomiska situationen och etablerandet av internationella kontakter i regionen. 

Tillit och tolerans: Hypotesen för tillit och tolerans att kvinnor har större tillit och 

tolerans till ”de andra” än män och därmed förvänts att de har en bättre relation till ”de 

andra” än män fick förkastas. Detta eftersom hypotesprövningen har visat att det inte finns 

någon skillnad mellan mäns och kvinnors sociala och etniska tillit och tolerans. Detta resultat 

stödjer nätverksteorier som har visat det finns skillnad mellan män och kvinnors typ av 

nätverk som är viktiga för informations överföring mellan individerna, och att ha ”rätt” 

information om individer från andra grupper minskar fördomar och negativa attityder mot de 

andra, därmed kan tillit uppstå mellan medlemmarna. Enligt nätverksteorin kvinnor tenderar 

att ha slutna nätverk, som består av familjemedlemmar och nära släkter, medan mäns nätverk 

är mer öppna (arbetsplatser) (Lin 2000; jfr Granovetter 1973). Men eftersom resultatet från 

denna undersökning har visat att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnors tillit 

och tolerans till medlemmar från andra grupper, kan detta i sig innebära att det inte finns 

någon skillnad mellan män och kvinnors typ av nätverk, alltså inga skillnader i graden av 

informations överföring. En möjlig förklaring till detta kan vara att kvinnors nätverk inte 

behöver vara mindre öppen än mäns, vilket nätverksteori pointerar, utan det finns lika många 

arbetslösa män som hemma fruar eller arbetslösa kvinnor, i grannskapet får kvinnor och män 

lika mycket information. Resultatet stödjer inte heller Whartons (2005) och Holters (1970) 

teori att kvinnor förväntas vara mer socialt inriktade och är mer intresserade att kommunicera 

med andra än män. Eftersom resultatet från denna undersökning visat att det inte finns någon 

skillnad mellan män och kvinnors tillit och tolerans till medlemmar från andra grupper, kan 

man säga att det inte finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors socialt kapital heller (jfr 

Putnam 1996, 2001; Herreros 2004; Portes 1998; Varshney 2002; Sofi 2009).  

Bland äktenskap: Regressionsanalysen av sambandet mellan kön och bland äktenskap 

har visat att sannolikheten för att gifta sig med individer tillhörande ”andra grupper” (en 

annan etnisk grupp än den som individen själv tillhör) är mindre för kvinnor än för män, och 

när man kontrollerar för bakgrundsvariabler, effekten av kön på bland äktenskap ändras inte 

så mycket. Med andra ord kan man säga att resultatet från denna undersökning har visat att 

kvinnor är mindre benägna att gifta sig med någon från en annan grupp än den grupp som 

själva tillhör. Individer som bor i Kirkuk är ännu mindre benägna än de som är bosatta i Erbil. 
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En kristen är mindre benägen att gifta sig med utgruppen, men en turkmen är mer benägen att 

gifta sig med utgruppen.  

Resultatet från denna undersökning stödjer tidigare studier som har visat att det finns 

skillnader i blandäktenskap mellan män och kvinnor och bland olika etniska grupper (Jacobs 

& Labov 2002; Merton 1941; Zebroski 1999; Paset & Taylor, 1991; Rosenblatt m.fl. 1995). 

En förklaring till kvinnors mindre benägenhet till ”bland äktenskap” kan vara att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor i möjligheter att gifta sig med ”utgruppen”. Man kan säga 

att män har mer möjlighet att gifta sig med någon från utgruppen, detta eftersom både 

kulturellt och religiöst sett är det mer acceptabelt för män att gifta sig med en från utguppen 

än för kvinnor. Individer som bosatta i Kirkuk är mindre benägna att gifta sig med en från 

”utgruppen” än individer som är bosatta i Erbil. Förklaringen till detta kan vara att etniska 

relationer i Kirkuk är konfliktfyllda, att politiska och sociala relationer kännetecknas av brist 

på tillit och misstänksamhet, men den är präglade av samförstånd i Erbil, att de sociala och 

politiska relationerna mellan olika etniska grupper i Erbil präglas av tillit och samarbete. 

Skillnaderna relateras till miljöspecifika faktorer: sociala relationer och graden av integration 

samt politiska händelser (jfr Sofi 2009). Detta resultat ligger även i linjen med Kalmijns 

undersökning (1993), att ökandet av social tolerans ökar möjligheten till blandäktenskap.  

Förklaringen till varför en turkmen är mer benägen och en kristen är mindre benägen till 

bland äktenskap är att kristna är en minoritets grupp och i båda städerna bor i semi 

segregerade områden, de försöker bevara sin grupp genom att inte gifta sig och integrerar med 

de andra grupper och en annan orsak är kristna gruppen är väldigt religiösa, det är en strategi 

för att bevara gruppens gränser med hänvisning till religiösa grunder, att det inte acceptabelt 

för både män och kvinnor att gifta sig med en icke-kristen individ. Dessa kan innebära att den 

kristna gruppen har både etniska och religiösa hinder som minskar möjligheten för kristna 

individer att gifta sig med individer från ”utgruppen”. Men turkmener är en större grupp en 

kristna och i både Erbil och i Kirkuk är mer integrerade med resten av etniska grupperna. De 

är muslimer därför religöst sett är det acceptabelt att gifta sig med kurder, araber som 

majoriteten av dem är muslimer. Slutsatsen från denna undersökning stödjer Blau m.fl. studie 

(1982) som visat att faktorer som kan påverka äktenskap mellan olika etniska grupper är: 

gruppens storlek, geografisk separation, segregation inom dessa områden (Blau m.fl. 1982; 

Blau 1977). 

Kvalitén av kontakter: Materialet stödjer inte hypotesen att kvinnor förväntas att ha 

en bättre interetniska relation än män. Hypotesprövningen har visat att det inte finns någon 

skillnad mellan män och kvinnors allmänna kontakter med individer som tillhör en annan 
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etnisk grupp än de själva tillhör. Hypotesprövningen har visat även att det inte finns någon 

skillnad mellan män och kvinnors kvalité av interetniska kontakter i grannskapet, på 

arbetsplatsen och i organisation/föreningslivet. En slutsats som kan dras från undersökningens 

resultat är att mäns och kvinnors interetniska relationer inte skiljer sig från varandra, en sådan 

slutas är motsatsen till de tidigare studier som har visat att det finns skillnad mellan mäns och 

kvinnors relationer med medlemmar från ”andra grupper”; att kvinnor har en mer positiv 

inställning till invandrare och har mer positiva erfarenheter av kontakt med invandrare än 

män; att män är mer främlingsfientliga än kvinnor (Mångfaldsbarometern 2009, 2010; 

integrationsbarometern 2007). Denna slutsats stödjer inte studien som har visat att kvinnor är 

mer benägna än män att ha vänner från andra ”rasgrupper”, att bo nära dem och att jobba med 

dem (Johanson & Marini 1998). En möjlig förklaring, till att mäns och kvinnors kvalité av 

interetniska relationer inte skiljer sig från varandra, är att de tidigare studier som beskrevs och 

diskuterades i teoriavsnittet är specifika för en västerländsk kontext, men denna undersökning 

handlar om en österländsk kontext och därmed etniska relationer för män och kvinnor 

fungerar inte på samma sätt som fungerar i västvärlden. En annan förklaring är att kvinnors 

och mäns interetniska nätverk inte skilje sig från varandra, kvinnor har blivit mer aktivt 

socialt och politiskt aktiva, kvinnors deltagande på det offentliga livet förväntas påverka 

kvinnor ungefär lika mycket som männen när det gäller interetniska relationer. 

 Av kontroll variablerna har variabler ålder, etnisk tillhörighet/turkmen och arab, 

okvalificerade arbetare, student och variabeln stad har signifikanta effekter på vilken relation 

har respondenterna med medlemmar från andra grupper. Sannolikheten för att ha en mycket 

bra relation ökas ju äldre är man, om individen är turkmen, student eller okvalificerade 

arbetare. Sannolikheten minskar däremot för en arab eller för en som bor i Kirkuk. Dessa i 

jämförelse med en kurd som bor i Erbil. Nedan ges förklaring till varför vissa bakgrunds 

variabler har effekt och varför visa andra inte har någon effekt på respondenternas kvalité av 

interetniska relationer.  

Ålder: resultatet från undersökningen har visat att det finns ett positiv och signifikant 

samband mellan respondenternas ålder och deras kvalité av interetniska relationer, ju äldre 

man är desto en bättre relation man har till medlemmar från ”andra grupper”. Detta resultat är 

exakt motsatsen till resultaten från de tidigare studierna som presenterade i teoriavsnittet att 

äldre individer tenderar att vara mindre toleranta än andra (Johnson & Marini 1998; Jean & 

Parker 1995: Wilson & Jacobson 1995). En förklaring till detta kan relateras till den politiska 

förändringen de senaste två decennierna i Norra Irak. Golfkriget i början av 1990 talet och 

regimen Saddam Husseins fall 2003 ledde till etnifieringen av politiska frågor i Irak (jfr Sofi 
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2009: kp. 3). Av de nybildade etniska partierna mobiliserades mest unga och nya 

generationer. Att politiska konflikter har etnifierats på senare tid kan ha påverkat den nya 

generationen och fått unga att bli mer negativa mot de andra jämfört med de gamla som har en 

annan bild av de andra i minnet. 

Utbildning: Resultatet från denna uppsats har visat det inte finns något samband mellan 

respondenternas utbildning och deras kvalité av etniska relationer. Ett sådant resultat 

överstämmer inte med det som Sandefur och McKinnel (1986) och Johnson & Jacobson 

(2005) hade kommit fram till. De menade att det finns ett positiv samband mellan utbildning 

och interetnisk tolerans. Utbildning ledder till inlärning av större tolerans och ger möjlighet 

till medlemmar från olika etniska grupper som har lika status att träffas och ger tolerans, 

erkännande och kännedom om andra. En möjlig förklaring till detta är att i båda städerna har, 

separata skolor, under de senare decennierna, bildats till gymnasienivå för arabiska, kurdiska, 

turkmenska och syrianska (kristna). Detta innebär att trots att man är utbildad saknar man 

interetniska kontakter för informationsöverföring, sådana utbildningar blir följaktligen etniskt 

homogena och därmed utgör inte överbryggningskanaler, med andra ord uppstår inte 

interetniskt socialt kapital eller närverk.  

Etnisk tillhörighet: Denna undersökning har visat att etnisk tillhörighet påverkar 

respondenternas interetniska relationer; araber har en sämre etniska relation än turkmener och 

kurder. Därmed hypotesen som säger att kvinnors och mäns relationer till andra grupper 

skiljer sig beroende på vilken etnisk bakgrund män och kvinnor har, antas.  Ett sådant resultat 

stödjer de teori och tidigare studier som presenterades under teoriavsnittet, att människor 

attityder till och deras faktiska interetniska relationer skiljer sig från varandra beroende på 

vilken etnisk grupp man tillhör (Johanson & Marini 1998). En möjlig förklaring till arabernas 

sämre etniska relationer kan vara att araberna har förlorat makten efter Saddam Husseins fall 

2003 i Kirkuk. Arabernas sämre interetniska relationer kan innebära en reaktion mot att 

kurderna har tagit makten särskild i Kirkuk, där araberna utgör en stor grupp. 

Stad: Resultatet från denna undersökning visade att individer som är bosatta i Erbil har 

en bättre interetnisk relation än de som är bosatta i Kirkuk. Ett sådant resultat ligger i linje 

med det som Dana Sofi (2009) kom fram till. Sofi menar att etniska relationer i Kirkuk är 

konfliktfylld medan den präglas av relativt samförstånd i Erbil. Detta kan bero på att de 

politiska och sociala relationerna mellan olika etniska grupper kännetecknas av 

misstänksamhet och brist på tillit mellan olika grupper i Kirkuk, men relationerna mellan 

människor präglas i Erbil av tillit och samarbete, dessa skillnader relaterar Sofi till 

miljöspecifika faktorer: sociala relationer och graden av integration samt politiska händelser.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att kön saknar effekt på respondenternas interetniska 

relationer, detta kan man säga utifrån hypotesprövningar av uppsatsens fyra dimensioner, att 

det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnors interetniska relationer; inga skillnader i 

deras nätverk när det gäller homogenitet och heterogenitet, inga skillnader i deras kvalité av 

interetniska relationer. De bakgrunds variabler som hade sort effekt på respondenternas 

interetniska relationer är vilken etnisk grupp de tillhör, var de bor och hur gamla de är. 

Effekten av bakgrundsvariabler stad, etnisk tillhörighet och ålder är kontextbunden, de är 

relaterade till olika omständigheter. Stad har effekt en på grund av institutionella utvecklingen 

och ändrade omständigheterna i städerna, institutionerna är i Erbil funktionsdugliga men inte i 

Kirkuk och situationen är mer konfliktfylld i Kirkuk, politiska situationer påverkar 

följaktligen etniska relationerna i området. Etnisk tillhörighet har effekt på grund av ändrade 

maktförhållande i områden. Ålder har även effekt eftersom den nya och gamla generationen 

hade olika minnen och erfarenheter och på grund av den politiska utvecklingen i området. En 

sådan slutsats ligger i linjen med resultatet från min c-uppsats som visade att det inte finns 

någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller attityd till ”de andra”.  

4.1 Kritiska reflektioner och framtida forskning 
 

Uppsatsen tredje aspekt Bland äktenskap mätts genom frågan (Kan du tänka dig att gifta dig 

med någon som tillhör en annan grupp än din egen) (se fråga 10 i biliga 1). Detta kan ha 

påverkat negativt undersökningens resultat, eftersom frångan är lite otydligt för de som redan 

är gifta. Detta kan ha påverkat mäns och kvinnors svar för att skriva att de inte är beredda att 

gifta sig med individer som tillhör en annan grupp, men detta kan ha påverkat mest negativt 

kvinnors svar eftersom en gift kvinna liksom i alla andra länder inte kan gifta sig med någon 

annan så länge hon är gift, men för en gift man är det tillåten att gifta sig med någon annan 

enligt islamiska lagar, detta även om man har på senare tid reglerat om äktenskaps lag. 

Man kunde gå djupare in i ämnet genom att göra djupa intervjuer om hur 

respondenterna beskriver sina relationer med individer tillhörande andra etniska grupper. Man 

kunde då få ytterligare förklaringar till icke-skillnader i interetniska relationer mellan män och 

kvinnor. Men på grund av brist på tid och utrymme fanns det inte denna möjlighet. 

Resultatet från denna undersökning och från min c-uppsats visade att det inte finns 

någon skillnad mellan mäns och kvinnors interetniska relationer, detta även om många av de 

tidigare studierna visade att det finns skillnad mellan män och kvinnor i olika områden, samt 

även om det finns skillnad mellan män och kvinnor i Erbil och i Kirkuk inom olika områden, 
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kvinnor och män är inte jämställda i många avseenden, därför förväntade jag mig att det 

skulle finnas skillnader mellan män och kvinnor interetniska relationer också. Det är därför 

intressant att vidare forska historisk kvinnors respektive mäns förändrade sociala roller i 

samhället.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning 
Denna undersökning handlar om etniska relationer i detta område (denna region), den utgör en del av ett 
forskningsarbete i sociologi vid Stockholms universitet. Var god svara på frågorna genom att kryssa i rutorna. 
Dina svar är viktiga för denna undersöknings resultat. Vi är tacksamma för ditt samarbete. 
 
Ålder 

Kön 

Man Kvinna 

Etnisk 
tillhörighet 

Kurd Arab Turk-
men 

Kaldé-
assyrier 

Utbildning Yrke 

         

 
1- Förutom din etniska grupp, vilka andra etniska grupper bor i din stad? 

Kurder       Araber     Turkmener   Kaldé-assyrier    
 

2- Litar du allmänt sett på medborgarna i din stad, är du beredd att samarbeta med dem?      
       Ja till stor grad              I viss utsträckning                Nej aldrig 
 
3- Förväntar du dig att medborgarna i din stad samarbetar med dig? 
       Ja till stor grad               I viss utsträckning                 Nej aldrig 
 
4- Hur är allmänt sett din relation till medlemmar från andra grupper? 
            Mycket bra                Sådär                          Dålig 
 
5- Från vilken etnisk grupp brukar dina vänner vara? 
                   Kurder                   Araber             Turkmener      Kaldé-assyrier 
 
6- Har du vänner från andra etniska grupper?  Ja                 Nej 
 
7- Om ja, från vilken grupp (förutom din egen) brukar dina vänner vara? 
                    Kurder                 Araber              Turkmener   Kaldé-assyrier 
 
8- Var träffas ni med dina kompisar som är från andra grupper?  
                 Hemma                   På stan                På jobbet                Andra ställen 
  
9- Kan du umgås och arbeta med medlemmar från andra grupper förutom din egen? Vilken/vilka? 
                  Kurder                    Araber             Turkmener            Kaldé-assyrier 
 
10- Kan du tänka dig att gifta dig med någon som tillhör en annan grupp än din egen?  Ja              Vet ej         Nej 
 
11- Hur vanligt tror du det är med blandäktenskap (mellan olika etniska grupper) i denna stad?              
                 Mycket                      Sådär              Finns inte 
 
12- Litar du allmänt sett på medlemmar från andra etniska grupper, är du beredd att samarbeta med dem?       
        Ja, till stor grad            I viss utsträckning               Nej, aldrig 
 
13- Förväntar du dig att medlemmar från andra grupper samarbetar med dig?  
        Ja till stor grad          I viss utsträckning                     Nej, aldrig 
 
14- Har du granne/grannar från andra grupper?       Ja            Nej 
 
15- Om ja, hur är din relation med dem?  Mycket bra                 Sådär                  Dålig 
 
16- Umgås du med din granne/dina grannar som är från en annan grupp? 
                Ja ofta                       Ibland                          Nej 
 
17- Deltar ni i varandras högtider och sorgceremonier? 
                Ja ofta                     Ibland                             Nej 
18- Bjuder ni hem varandra? 
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                 Ja ofta                     Ibland                     Nej 
 
19- Leker era barn med varandra? 
                 Ja ofta                     Ibland                     Nej 
 
20- Hälsar ni på och pratar med varandra? 
                 Ja ofta                     Ibland                     Nej 
 
21- Litar du allmänt sett på din granne/dina grannar från en annan/andra grupp/er, är du beredd att samarbeta 
med dem?         
                Ja, till stor del               Tveksamt             Nej, aldrig 
 
22- Har du på din arbetsplats kollegor (medarbetare) som tillhör en annan grupp?   Ja  Nej 
 
 23- Om ja, hur är allmänt sett din relation med dem? 
                Mycket bra                   Sådär                        Dålig 
 
24- Brukar du efter jobbet promenera, fika eller göra någonting tillsammans med kollegor som tillhör en annan 
etnisk grupp? 
                        Ja ofta                    Ibland                         Nej 
 
25- Hur ofta har du det senaste året bjudit hem  kollegor som tillhör en annan grupp? 
           Många gånger                     Ibland                       Aldrig 
 
26- Är du medlem i något politiskt parti? Ja                  Nej 
 
27- Om ja, finns det medlemmar i ditt parti som tillhör en annan grupp än din? 
                   Ja många                     Några                     Nej 
 
28- Hur är din relation med partimedlemmar som tillhör en annan grupp?  
               Mycket bra                   Sådär                      Dålig 
 
29- Hur ofta träffar du dessa medlemmar som är från en annan grupp? 
                   Dagligen                  Ibland                    Aldrig 
 
30- Om ni träffas, var träffas ni (av vilken anledning)? 
       Varje dag i partiets lokaler               Vid partiets högtider och ceremonier              På partiets sammanträden 
 
  31- Är du medlem i någon organisation eller förening?   Ja                Nej 
 
32- Om ja, finns det medlemmar från andra grupper än din grupp i dessa organisationer eller föreningar?             

    Ja många                    Några                 Nej 
 

33- Hur är din relation med organisations- eller föreningsmedlemmar som tillhör en annan grupp än din grupp?   
                             Mycket bra                Sådär                Dålig 
 
34- Hur ofta träffar du dessa medlemmar som tillhör en annan grupp? 
                              Dagligen                  Ibland                Aldrig 
 
35- Om ni träffas, var träffas ni (av vilken anledning)? 
     Varje dag i organisationens lokaler            
     Vid organisationens högtider och ceremonier 
     På organisationens sammanträden 
  
36- Hur är relationerna mellan olika etniska grupper i din stad?   Mycket bra            Sådär                  Dåliga 
                   
37- Om relationerna inte är så bra mellan etniska grupper i din stad, tror du att relationerna kommer att 
förbättras? 
                                       Ja         Vet ej                  Nej 
 

h
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38- Hur nöjd är du med makthavarna i din stad? 
                       Mycket nöjd                 Sådär               Missnöjd 
 
39- Tycker du att makthavarna behandlar stadens olika etniska grupper olika? 
        Ja i stor utsträckning             Till viss del                 Nej 
 
40- Tycker du att din stads administration (myndigheter) representerar dig? 
        Ja i stor utsträckning              Till viss del                 Nej 
 
41- Vad är det största problemet mellan etniska grupper i din stad? 
       Brist på förtroende och brist på  samförstånd         Maktlystnad och monopol           Rasism        Annat 
                                                                                                                                                        
42- Vilken etnisk grupp har ansvaret för problemen mellan stadens olika grupper? 
            Kurder               Araber                 Turkmener                   Kaldé-assyrier 
 
43- Är du allmänt sett nöjd med polisens och säkerhetspolisens uppförande i din stad?  
            Ja mycket                     Till viss del                       Nej 
 
44- Litar du på rättssystemet i din stad? 
       Ja i stor utsträckning              Till viss del                       Nej 
 
45- Om du bli utsatt för en kriminell gärning vågar du anmäla den?  Ja  Vet ej   Nej 
 
46- Tycker du att kriminella ska ställas inför rätta?       Ja           Vet ej   Nej 
 
 47- Vilken av följande listor röstade du på i det senaste valet? 
            555                  730                     618                   731                    667  
               
            561                  630                     740                   668                    752 
 
            800                 562                     649                   779 
 
          Annan lista        (skriv listans nummer)……….. 
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