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Integrationsverket har till uppgift att följa utvecklingen i sam-
hället och att verka för allas lika rättigheter och möjligheter. 
För att kunna fullgöra sitt uppdrag behövs kunskaper på en 
lång rad områden. I denna rapport redovisas en analys av 
frågor som rör etnisk diskriminering. Analysen har gjorts av 
professor Anders Lange på uppdrag av Integrationsverket. 
Analysen kommer att utgöra en av flera utgångspunkter för 
verkets fortsatta arbete med frågor som rör etnisk diskrimi-
nering och integration.

Norrköping 13 november 2000

Birgitta Ornbrant
Avdelningschef

Förord





Föreliggande rapport är resultatet av ett uppdrag från Inte-
grationsverket. Jag vill tacka avdelningschef Birgitta Orn-
brant för förtroendet att ge uppdraget till mig och CEIFO. 
Integrationsverket har finansierat arbetet.
 Det ursprungliga syftet med uppdraget var en analys av 
de frågor rörande etnisk diskriminering som på initiativ av 
Socialstyrelsen inkluderades i »invandrardelen« i 1996 års 
undersökning av befolkningens levnadsförhållanden. Analy-
sen skulle genomföras mot bakgrund av de studier av upp-
levd diskriminering bland »invandrare« som jag genomfört 
på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen. Under arbe-
tets gång omdefinierade jag uppdragets mål, huvudsakligen 
på grund av att diskrimineringsfrågorna analyserades i viss 
mån i de rapporter som Socialstyrelsen publicerat från 
»invandrarundersökningen«. Målet för mitt uppdrag blev 
därigenom bredare och – förhoppningsvis – något djupare. 
Jag inkluderade en analys av relevanta data från den omfat-
tande undersökning av fyra grupper av »utrikes födda« som 
genomfördes vid CEIFO i anslutning till 1993 års »attityd-
studie«. Dessa resultat har aldrig publicerats tidigare. Jag 
beslutade även att på nytt analysera sammanslagna data från 
de fyra diskrimineringsstudierna, varvid en del nya resultat 
har framkommit. Det visade sig att 1993 och 1996 års under-
sökningar samt diskrimineringsstudierna kompletterar och 
bekräftar varandra på ett fruktbart sätt.
 Den typ av undersökningar som behandlas i denna rapport 
– strukturerade intervjuer och enkäter – kännetecknas, som 
alla andra tekniker, av både tillkortakommanden och för-
tjänster. Man bör vara medveten om begränsningarna, men 
måste samtidigt inse de odiskutabla fördelarna. Stora data-
mängder, särskilt om de härstammar från flera av varandra 
oberoende undersökningar, ger ett »fågelperspektiv« över 
forskningsproblematiken som inte kan ersättas av ens de dju-
paste »djupintervjuer«. »Fågelperspektivet« skapar ett slags 
»mental karta« över problemområdet och analyser av mönster 
av samband (som blir »synliga« först från tillräcklig »höjd«) 
kan peka ut de »orter« på kartan där andra typer av forsk-
ningsinsatser kan sättas in. Jag hoppas att den »karta« rap-
porten tillhandahåller stimulerar sådana insatser.

Författarens förord
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 Jag vill till sist tacka Danuta Biterman vid Socialstyrelsen 
för hjälp med vissa data i 1996 års undersökning samt Ann 
Katrin Zaar vid samma myndighet för tillhandahållandet av 
en »skräddarsydd« datafil från samma undersökning.

Stockholm i oktober 2000
Anders Lange
Professor



1996 genomförde Statistiska centralbyrån en undersökning 
av befolkningens levnadsförhållanden i vilken ett särskilt urval 
människor födda i Chile, Iran, Polen och Turkiet inkludera-
des. Tilläggsundersökningen finansierades av Socialstyrelsen, 
Inrikesdepartementet, Statens invandrarverk samt Folkhälso-
institutet. Hittills har Socialstyrelsen publicerat fyra rapporter 
från undersökningen: Levnadsförhållanden hos fyra invand-
rargrupper (Socialstyrelsen 1998:1), Social och ekonomisk 
förankring bland invandrare från Chile, Iran, Polen och 
Turkiet (Socialstyrelsen 1999:9), Fri, trygg och vilsen (Soci-
alstyrelsen 1999:17) samt Olika villkor, olika hälsa (Social-
styrelsen 2000:3) Det mycket omfattande frågeformuläret 
inkluderade även en uppsättning frågor som handlade om 
upplevd diskriminering i en rad olika livssituationer.
 Tre av de fyra urvalskategorierna – personer födda i Chile, 
Iran och Polen – ingick även i en stor undersökning av för-
hållningssätt till invandrare och invandring, värderingar, livs-
situation m.m. som genomfördes av Statistiska centralbyrån 
1993 under ledning av undertecknad. Urvalet i denna under-
sökning bestod av två delar: »svenska medborgare« samt per-
soner födda i Chile, Finland, Iran och Polen. Med undantag 
av några frågor riktades den del av undersökningen som 
handlade om förhållningssätt till invandring och invandrare 
till urvalet »svenska medborgare«. Det frågeformulär som 
användes i intervjuerna med personer födda i de fyra län-
derna innehöll ett mycket stort antal frågor som berörde 
många teman rörande attityder, värderingar, uppfattningar 
och förhållningssätt av olika slag samt en rad aspekter på 
tidigare och aktuell livssituation. Några frågor handlade om 
erfarenheter av diskriminering och uppfattningar om före-
komsten av etnisk diskriminering i det svenska samhället. 
Intervjuerna berörde även vissa uppfattningar och förhåll-
ningssätt som kan beskrivas med uttrycket »subjektiv inte-
gration«, bl.a. samhörighet med Sverige respektive med 
ursprungslandet samt var man känner sig mest hemma. 
 Åren 1994–1998 genomförde undertecknad, på uppdrag 
av Diskrimineringsombudsmannen, fyra studier av upplevd 
diskriminering bland i Sverige boende personer födda i ett 
stort antal länder. Det sammanlagda materialet från dessa 

Inledning



1 Ursprungligen var avsikten att samma frågebatteri även skulle 
användas i denna undersökning. Av utrymmesskäl komprimera-
des emellertid frågorna och fick ett annorlunda format i slutver-
sionen av frågeformuläret.
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studier omfattar drygt 4 400 individer födda i 19 länder och 
geopolitiska områden, bl.a. Chile, Finland, Iran, Polen och 
Turkiet. I samtliga studier användes samma batteri av frågor 
rörande erfarenheter av orättvis negativ särbehandling i en 
rad specificerade livssammanhang, en särbehandling som av 
de intervjuade uppfattades sammanhänga med deras utländ-
ska ursprung (Lange 1995a, 1996, 1997a, 1999). Även i 
dessa studier ställdes frågor rörande »subjektiv integration«, 
liksom frågor om förtroende för politiker och samhällsinsti-
tutioner samt om respondenternas uppfattningar om »atti-
tydklimatet« i Sverige.
 Av de fyra kategorier utrikes födda som ingick i Social-
styrelsens undersökning av invandrares levnadsvillkor ingick 
således tre i 1993 års studie och alla fyra återfinns i de fyra 
diskrimineringsstudierna. De frågor rörande erfarenheter av 
diskriminering som ställdes i Socialstyrelsens studie var annor-
lunda formulerade än det frågebatteri som användes i diskri-
mineringsundersökningarna1. De sistnämnda hade i sin tur 
endast en fråga med anknytning till diskriminering gemen-
sam med 1993 års studie. Dessa olikheter medför att direkta 
jämförelser är svåra att genomföra. Med detta i åtanke är det 
emellertid möjligt att göra vissa tematiska jämförelser och 
konstatera i vilken utsträckning de olika undersökningarna 
bekräftar varandra med avseende på de teman som är någor-
lunda jämförbara.
 Föreliggande rapport har följande syften: att analysera på 
vilket sätt erfarenheter av diskriminering hos de fyra invand-
rargrupperna i 1996 års undersökning sammanhänger med 
vissa andra livsomständigheter och kännetecken, att presen-
tera relevanta resultat från 1993 års studie för tre av de 
fyra grupperna (med finländare 1993 som en jämförelse-
grupp), att sammanställa resultat rörande upplevd diskrimi-
nering samt vissa andra kännetecken och förhållningssätt hos 
de fyra grupperna i diskrimineringsstudierna (med de övriga 
urvalskategorierna i dessa studier som jämförelsekategorier) 
samt att urskilja och sammanfatta de teman som framträder i 
samtliga dessa undersökningar. 



Chilenare, finländare, polacker och 
iranier i 1993 års undersökning 

 

Inledning
1993 års undersökning ingick i en serie »attitydstudier« som 
påbörjades 1969 och anknyter på en viktig punkt till den 
allra första i serien. 1969 års studie var egentligen planerad av 
Expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknads-
frågor (EFA) och vände sig i första hand till invandrare från 
Tyskland, Italien, Jugoslavien och Finland, vilkas ekonomiska 
förhållanden den skulle belysa. En svensk »kontrollgrupp« 
ingick i undersökningen. Denna omständighet togs tillvara 
av Invandrarutredningen, som inkluderade ett antal frågor 
för att kartlägga svenskarnas attityder till invandrare, invand-
ring och invandringspolitik. I de efterföljande undersök-
ningarna – 1981, 1987 och 1990/91 – lyste emellertid 
invandrarna med sin frånvaro, självfallet med undantag av de 
naturaliserade utrikes födda personer vilkas svenska medbor-
garskap renderat dem plats i urvalen. Den svenska befolk-
ningen omfattar i dag ett ansenligt antal människor med 
varierande grader av »icke svenskt« ursprung, av vilka de 
flesta flyttat till Sverige under de senaste 30 åren. I dagens 
svenska samhälle är det därför lika viktigt att veta vad »mino-
riteterna« anser om »majoriteten« och om det svenska sam-
hället (inklusive dess invandringspolitik), som att fråga vad 
»majoriteten« anser om »minoriteterna«. Vi ansåg det därför 
oundgängligt att i 1993 års undersökning inkludera åtmins-
tone några av dessa »minoriteter«. 
 Ett antal syften styrde konstruktionen av frågeformuläret 
för de utrikes födda deltagarna i undersökningen. Vi ville få 
reda på av vilka skäl de lämnat sina respektive hemländer, 
deras eventuella planer på återvändande, deras livsomständig-
het efter ankomsten till Sverige och vid tidpunkten för vår 
intervju, deras erfarenheter av diskriminering inom olika livs-
områden, deras uppfattningar om majoritetsbefolkningens 
förhållningssätt till dem själva och till andra invandrare, deras 
kontakter med svenskar och med människor från samma land 
som de själva, deras »kulturella praktik« i vardagslivet och 
värderingar rörande bevarande av den egna kulturen, deras 
identifikation med Sverige och med hemlandet, deras upp-
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fattningar om Sverige som samhälle och om svenskarna som 
en stereotypiserad kategori m.m.
 En ansenlig del av de frågor som ingick i frågeformuläret 
för urvalet »svenska medborgare« ställdes även i intervjuerna 
med de chilenska, finska, iranska och polska respondenterna. 
Dessa frågor täcker områden som livsmål och värderingar 
av olika slag, förtroende för olika samhällsinstitutioner, upp-
fattningar om invandringen till Sverige, tillfredsställelse med 
livssituationen i flera avseenden och uppfattningar om rela-
tionerna mellan invandrare och svenskar. Att dessa frågor 
ställdes till båda urvalen skapar möjligheter till intressanta 
jämförelser. 
 Medan huvudsyftet med undersökningens första del – den 
som inriktade sig på urvalet »svenska medborgare« – var 
att »diagnostisera« utbredningen av främlingsfientliga och, 
i extremfallen, rasistiska förhållningssätt (samt av deras mot-
satser) bland majoritetsbefolkningen och att kasta åtminstone 
något ljus över vissa av de livsomständigheter och andra kän-
netecken som bidrar till uppkomsten av sådana förhållnings-
sätt, kan den uppsättning av syften som styrt uppläggningen 
av den andra delen inte beskrivas på ett lika komprimerat 
sätt. Om jag ändå skall försöka formulera ett huvudsyfte för 
denna del av undersökningen, kan jag säga att det handlar 
om att få en bild av de fyra gruppernas situation i Sverige, 
deras erfarenheter inom viktiga livsområden, som arbetsliv 
och boende, samt av deras värderingar och syn på samhället. 
I den teoretiska bakgrunden för undersökningen finns den 
fruktbara modell över relationen mellan förhållningssätt till 
kulturbevarande hos den egna gruppen å ena sidan och 
»inkorporering« eller inlemmande i värdsamhället å den 
andra som presenterats i en ypperlig kanadensisk undersök-
ning (Breton m.fl. 1990).
 En viktig terminologisk anmärkning är på sin plats här. 
Termen »invandrare« har under de senaste åren varit före-
mål för en omfattande debatt. Härvidlag använder kriti-
kerna ofta det – åtminstone i mina öron – alltmer irriterande 
modeuttrycket »konstruerat«. »Invandrare« hävdas vara ett 
begrepp »konstruerat« med bestämda ideologiska och poli-
tiska syften i »diskursen« inom det maktspel som samhälls-
livet i mångt och mycket anses bestå i. Det semantiska fält 
inom vilket modeuttrycket används tycks implicera att det 
som är »konstruerat« i väsentlig bemärkelse är godtyckligt 
och inbillat, dvs. saknar vad man skulle kunna kalla »onto-
logisk substans«. Att dela in människor i »invandrare« och 
»icke-invandrare« (eller »infödda«, »majoritetsbefolkning« 
m.m.) är således enligt detta synsätt lika godtyckligt som att 
dela in dem i t.ex. sådana vilkas gatuadress innehåller högst 
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tio bokstäver och sådana vilkas adress innehåller fler bokstä-
ver. 
 Detta synsätt gör det möjligt att formulera häpnadsväck-
ande påståenden, t.ex. att det »strikt sett inte finns några 
invandrare – det som finns är människor som av olika anled-
ningar råkar tillbringa sitt liv eller en del av det i ett territo-
rium som kallas Sverige« (Molina & Tesfahuney 1994 s. 8; se 
även min replik: Lange 1994.). I det töcken av semantiska, 
kunskapsteoretiska och ideologiska hallucinationer som detta 
uttalande – och många liknande utsagor – svävar i finns inga 
länder, nationer, folkgrupper, gränser, kulturer och plåg-
samma migrationsprocesser – eftersom allt detta är »konstru-
erat« och därför inte riktigt verkligt, kan det lätt upplösas 
med den verbala dekonstruktionens förföriska trollstav. Verk-
ligheten är emellertid betydligt mera handfast än så och de 
människor som intervjuats i 1993 års undersökning fäster en 
avsevärd – om än varierande – vikt vid att de är födda inom 
territorier som kallas Chile, Finland, Iran och Polen. Det fak-
tum att de »råkar« tillbringa sina liv i det territorium som kal-
las Sverige har påtagligt annorlunda konsekvenser för dessa 
liv än om territoriet i fråga kallades Kosovo, Zimbabwe eller 
Tjetjenien. 
 Även användningen av ordet »råkar« i detta sammanhang 
är allvarligt missvisande, eftersom det suggererar fram en bild 
av migrationsprocesser som kan liknas vid de »tumbleweeds« 
som mål- och viljelöst tumlar runt på bl.a. nordamerikanska 
och ryska slätter förda av vindens ständigt skiftande rikt-
ningar. Med undantag av akuta flyktsituationer där män-
niskor flyr för livet över den närmast till hands liggande 
»konstruerade« gränsen, utgör migration för det mesta ett 
målinriktat projekt, som kräver mentala och materiella instru-
ment för sitt förverkligande. Valet av det geografiska målet 
för migrationen kan i själva verket ses som ett instrument för 
förverkligande av andra mål. Studier av t.ex. den polska emi-
grationen under de senaste 30 åren visar att olika ålders- och 
händelsekohorter inom denna emigration har valt olika geo-
grafiska mål i sina migrationsprojekt samt att dessa val kan 
ges rationella förklaringar.
 Jag är själv inte någon varm anhängare av etiketten »in-
vandrare« och försöker använda den så sparsamt som möjligt 
– t.ex. definierades urvalet för 1993 års undersökning som 
»utrikes födda i fyra länder«. Ordet »invandrare« förekom-
mer emellertid i ett antal frågor i intervjuformuläret och bör 
betraktas som en bekväm förkortning som de intervjuade 
människorna förefaller ha förstått utan några större svårighe-
ter. Det är viktigt att understryka att den inte används som 
en analytisk term, dvs. ett ord i ett teoretiskt »forskarspråk«, 
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utan som ett grovt beskrivande uttryck hämtat från vardags-
språket. Om en viss term – t.ex. kategoriseringen »invand-
rare« – ingår som en språklig/tankemässig beståndsdel i den 
verklighet som forskaren studerar, är det den sistnämndes 
uppgift att studera denna beståndsdel och dess samband med 
andra beståndsdelar i denna verklighet. De svårigheter som 
migration ofta innebär och det lidande som orsakas av etnisk 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism kan inte trol-
las bort med »eufemistiska språkreformer«.

 

Urval, bortfall och genomförande
Urvalet till undersökningens båda delar – »svenska medbor-
gare« och »utrikes födda från fyra länder« drogs av Statistiska 
centralbyrån i Örebro. I delen »svenska medborgare« drogs 
ett urval om 1 500 i åldrarna 17–70 år (per 1992–12–31) 
samt ett tilläggsurval om 300 ungdomar i åldrarna 18–23 år 
(per 1992–12–31). Urvalet i denna del av undersökningen 
var ett obundet slumpmässigt urval. Urvalet i delen »utrikes 
födda« bestod av 1 600 personer brutto, födda i Chile, Fin-
land, Iran och Polen (400 från vardera gruppen) som var 
kyrkobokförda i Sverige per den 31.12.1992. Urvalet gjor-
des som ett partiellt riksrepresentativt obundet slumpmäs-
sigt urval med vissa begränsningar. Åldern begränsades till 
intervallet 18–53 år, dvs. födda under perioden 1940–1975. 
Anledningen till denna begränsning var av ekonomisk natur 
– eftersom stickprovet inte kunde överskrida 1 600 personer 
brutto och samtidigt skulle omfatta minst fyra nationaliteter, 
skulle de snedheter som kännetecknar åldersfördelningarna 
inom de olika, genom födelseland definierade, populatio-
nerna medföra att vissa delkategorier skulle innehålla så få 
individer i högre åldrar att dessa inte skulle kunna inkluderas 
i meningsfulla analyser med hjälp av åldersgrupper. På mot-
svarande sätt begränsades perioden för intervjupersonernas 
ankomst till Sverige till åren 1968–1987. Den längsta vistel-
setiden i Sverige skulle således vara 25 år, den kortaste sex 
år. Anledningen var även här en kombination av begränsade 
resurser när det gäller stickprovens storlek och den stora vari-
ation i »profiler« över vistelselängd som kännetecknar popu-
lationerna av migranter från de fyra länderna. 
 Till sist infördes även en mindre geografisk begränsning, 
som renderar stickprovet benämningen »partiellt riksrepre-
sentativt«. Det mycket låga totala antal personer födda i de 
fyra länderna som 1992–12–31 bodde i Kronobergs, Kal-
mars, Gotlands, Skaraborgs, Västernorrlands, Jämtlands och 
Norrbottens län medförde att dessa län uteslöts ur urvalet. 
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Trots denna begränsning täckte urvalsramen 90 procent av 
populationen »födda i Chile«, 85 procent av populationen 
»födda i Finland«, 88 procent av populationen »födda i Iran« 
och 93 procent av populationen »födda i Polen«. Dessa 
procenttal avser endast relationen mellan den geografiskt 
begränsade urvalsramen och totalpopulationen »utrikes födda 
från fyra länder«. De restriktioner i fråga om ålder och 
invandringsperiod som vi infört utöver den geografiska mins-
kar givetvis urvalsramens andel av totalpopulationen ytter-
ligare. Efter alla införda begränsningar täckte urvalsramen 
39,3 procent av kategorin »födda i Chile«, 31,7 procent 
av kategorin »födda i Finland«, 29,5 procent av kategorin 
»födda i Iran« och 46,3 procent av kategorin »födda i 
Polen«.
 Man kan fråga sig varför vi valt människor från just dessa 
fyra länder till vår undersökning. Eftersom den ospecifice-
rade kategorin »utrikes födda« hade varit meningslös med 
avseende på undersökningens syften – många av de aspekter 
vi ville studera skiljer sig påtagligt mellan olika kategorier 
av migranter – var det nödvändigt att införa begränsningar. 
Den mest självklara begränsningen avser ursprungsland, låt 
vara att andra också är möjliga. Vi ställdes inför problemet 
att välja ett antal ursprungsländer och insåg samtidigt att de 
tillgängliga resurserna inte tillät fler än fyra kategorier. I de 
diskussioner som föregick valet av de fyra länderna tog vi 
hänsyn till ett antal olika kriterier: »kulturkrets«, geopolitiskt 
område, religion, migrantgruppens storlek i Sverige, typ av 
migration (arbetskraftsinvandring, flyktingskap) och invand-
ringsperiod. Dessa kriterier genererade inte en unik uppsätt-
ning av fyra ursprungsländer och det slutliga valet – Chile, 
Finland, Iran och Polen – utgör givetvis en kompromiss 
bland flera möjliga. Det är viktigt att understryka att resulta-
ten från föreliggande undersökning inte kan generaliseras till 
den diffusa kategorin »invandrare i Sverige«. I bästa fall är 
resultaten giltiga för de i urvalet definierade populationerna 
med de begränsningar rörande ålder och invandringsperiod 
vi infört för dessa, samt, i andra hand och med flera tunga 
reservationer, för samtliga personer födda i respektive land 
och boende i Sverige per den 31 december 1992.
 Det högsta genomsnittliga bortfallet (29,9 procent) före-
låg i den chilenska gruppen, det lägsta (25,6 procent) i 
den iranska. I vissa av de olika kombinerade ålder/könskate-
gorierna överskred bortfallet 40 procent och det högsta pro-
centtalet kunde man hitta bland chilenarna, där det uppgick 
till 46,2 procent och avsåg kvinnor mellan 46 och 53 år. 
Hos chilenarna och finländarna förelåg en viss tendens till 
ökande bortfall med stigande ålder, hos iranierna och polack-
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erna var tendensen mera oklar. Med undantag för chilenarna 
(där skillnaden var liten) var bortfallet större hos män än hos 
kvinnor och skillnaden var störst i den finska gruppen. Följ-
aktligen var bortfallet större hos männen även i hela stick-
provet och skillnaden där uppgick till 4,2 procent. Följande 
antal personer i de fyra grupperna deltog i undersökningen: 
272 chilenare, 282 finländare, 285 iranier och 284 polacker.
 I bruttourvalet låg könsfördelningen ganska nära förhål-
landet 50:50 hos chilenarna och finländarna, medan en kraf-
tig snedhet kunde observeras hos iranierna och polackerna. 
Eftersom urvalet inte stratifierats efter kön, avspeglar detta de 
könsproportioner som gäller för respektive »moderpopula-
tioner«, där det föreligger en kraftig övervikt av män (främst 
i åldrarna 26–45 år) bland iranierna och en liknande över-
vikt av kvinnor (främst i åldrarna 36–53 år) bland polack-
erna. Dessa »snedheter« sammanhänger med välkända karak-
teristika hos den iranska respektive polska immigrationen till 
Sverige under den relevanta perioden (1968–1987). Även 
om dessa könsproportioner i stickproven avspeglar känne-
tecken hos respektive population, medför de att män och 
kvinnor blir över- respektive underrepresenterade i en mera 
absolut bemärkelse i de två grupperna. Det är möjligt att 
hävda att snedheterna borde ha förebyggts genom stratifie-
ring efter kön för varje födelseland vid urvalsdragningen, 
men så har inte skett av olika skäl. Genom att snedheterna 
s.a.s. tar ut varandra i de två grupperna ligger emellertid 
könsfördelningen i det totala bruttourvalet samt i netto-
resultatet (genomförda intervjuer) mycket nära förhållandet 
50:50. Till sist kan man konstatera att det genomsnittliga 
bortfallet i hela urvalet uppgår till 28 procent.
 Data från denna undersökning innehåller ett inslag som 
åtminstone 1993 torde ha varit unikt för svenska förhållan-
den samt även – så vitt jag vet – i ett internationellt per-
spektiv. Min ursprungliga tanke var att att skaffa informa-
tion om intervjupersonernas närmiljö genom inhämtning av 
registerinformation för s.k. nyckelkodsområden. Det visade 
sig emellertid att tillgängligheten av och homogeniteten hos 
sådan information varierar kraftigt mellan olika län och kom-
muner. SCB utnyttjade en då relativt nyutvecklad teknik 
som innebär att man med hjälp av digitaliserade kartor kan 
ta ut koordinater för den punkt som via intervjupersonens 
bostadsadress definieras med hjälp av fastighetsregistret. Hela 
landet kan sedan delas in i rutor av valfri storlek som läggs 
runtom varje respondent. Varje individ i bruttourvalet blev 
således placerad i »hårkorset« av en ruta, vars storlek (mätt 
med rutans sida) bestämdes till 500 m, 1 km och 10 km. I 
varje enskilt fall bestämdes rutans storlek av kriteriet »lägsta 
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befolkningsmängd = 200 personer«. Om den minsta rutan 
inte uppfyllde kriteriet, ökades rutans storlek till nästa steg, 
dvs. 1 km sida. Om inte heller denna storlek uppfyllde krite-
riet, ökades rutans storlek till 10 km sida. Efter preliminära 
körningar av resultaten av denna indelning justerades krite-
riet för de största rutorna, där kravet på minst 200 personer 
mjukades upp. I rutorna har man sedan lagt in en rad olika 
data hämtade från olika register avseende totalt antal boende 
personer, antal ungdomar, antal utrikes födda (dels i de fyra 
»urvalsländerna«, dels i ett antal geopolitiska områden), antal 
personer med inkomster i tre olika intervall, antal arbets-
sökande m.m. 
 Genom att bilda kvoter mellan antalsuppgifter och lämp-
liga bastal omvandlades data till procentuella andelar, var-
efter lämpliga indexmått för de olika socialekologiska aspek-
terna konstruerades. Måttet för befolkningstäthet uttrycks 
som antalet personer per kvadratkilometer. Mått för andelen 
utrikes födda i rutan (»invandrartäthet«) konstruerades i tre 
varianter: separata mått för födda i Chile, Finland, Iran och 
Polen, separata mått för varje geopolitisk kategori samt ett 
totalt mått, varvid födda i övriga Norden utom Finland samt 
födda i Västeuropa exkluderades. 
 Låt mig nu presentera en översikt över resultaten. I vissa 
fall kommer resultat rörande de fyra utrikes födda grupperna 
att jämföras med en kategori kallad »helsvenskar«. Denna 
term används enbart med den tekniska betydelsen att både 
respondenten och hans/hennes föräldrar är födda i Sverige. I 
urvalet »svenska medborgare« fanns det givetvis ett antal 
personer med svenskt medborgarskap som var födda utom-
lands, liksom ett antal personer födda i Sverige av en eller två 
föräldrar födda utomlands. För att kontrollera den inverkan 
som omständigheten att ha »utländskt ursprung« kan ha haft 
på vissa resultat har jag tagit ut en jämförelsekategori definie-
rad som ovan. 

Resultat 

Bakgrund i hemlandet
I fråga om uppväxtmiljö i hemlandet kännetecknas framför-
allt iranierna, samt i något mindre utsträckning chilenarna 
och polackerna, av en urban bakgrund. Finländarna har där-
emot i första hand vuxit upp på landsbygden och i små stä-
der. Liknande bakgrund kännetecknade även de polska och 
chilenska flyktingar som intervjuades i det s.k. flyktingmot-
tagandeprojektet vid Centrum för invandringsforskning åren 
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1987–89 (Lange 1991; Mella 1990). Utbildningsbakgrun-
den i hemlandet – hos respondenter som var 21 år eller äldre 
vid ankomsten till Sverige – följer liknande mönster. Polack-
erna och iranierna, samt i något mindre utsträckning chile-
narna, hade i genomsnitt hög utbildning vid ankomsten till 
Sverige. Hos finländarna dominerar folk- eller grundskola 
samt yrkesskola. I fråga om yrke i hemlandet – med samma 
åldersbegränsning som ovan – är andelen arbetare markant 
högre hos finländarna och chilenarna jämfört med iranierna 
och polackerna. Den högsta andelen yrken tillhörande social-
grupp 1 – 24,1 procent – finner vi bland polackerna, den 
lägsta – 5,4 procent – bland finländarna.

Skäl till utvandring
Det föreligger markanta skillnader mellan de fyra grupper-
nas »immigrationsprofiler« med avseende på omfattning och 
variation över tid. Även de av intervjupersonerna angivna skä-
len till emigration varierar påtagligt mellan de fyra grupperna 
betraktade som helheter. Dessutom varierar även »intensitets-
nivån« för de olika skälen mellan grupperna. Hos chilenarna 
och iranierna dominerar politisk förföljelse och missnöje med 
politiken i hemlandet, hos polackerna giftermål (främst de 
polska kvinnorna) samt missnöje med politiken i hemlandet. 
I den finska gruppen bedöms i stort sett inte några skäl ha 
haft stor betydelse, och de som anses ha haft viss betydelse 
är huvudsakligen ekonomiska. Om varje grupp delas in i olika 
ankomstkohorter, framträder skillnader mellan de olika skä-
lens relativa betydelse i de olika kohorterna inom varje 
grupp. Chilenarna framstår som mest homogena i detta 
avseende, eftersom politisk förföljelse och missnöje med poli-
tiken i hemlandet har varit de viktigaste skälen under alla 
ankomstperioderna. När det gäller värderingar av olika livs-
mål föreligger vissa skillnader mellan de olika ankomstkohor-
terna inom varje grupp, men endast några få av dessa skillna-
der – betydelsen av »hög ekonomisk standard« i den finska, 
iranska och polska gruppen – är statistiskt säkerställda.

Ankomst
Det föreligger betydande skillnader mellan de fyra grupperna 
med avseende på de andelar som anlänt till Sverige under 
olika perioder. Dessa skillnader överensstämmer i stora drag 
med totalbilderna av invandringen från respektive land. De 
flesta av respondenterna – dock främst iranierna och polack-
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erna – var mellan 21 och 30 år gamla vid ankomsten till 
Sverige. Hos chilenarna och finländarna var andelen barn och 
ungdomar större än hos iranierna och polackerna. I samtliga 
grupper var andelen barn och ungdomar upp till 20 år störst 
i de tidigaste ankomstkohorterna. När det gäller migrations-
planer (att stanna/att återvända) vid ankomsten till Sverige 
kan man notera väsentliga skillnader mellan å ena sidan chi-
lenarna och finländarna – mellan 80 och 90 procent inom 
dessa grupper planerade att återvända – och å den andra 
iranierna och polackerna, hos vilka motsvarande andelar var 
drygt 60 respektive drygt 44 procent. Den ursprungliga 
avsikten att stanna förefaller vara markant mera stabil än 
avsikten att återvända, som i alla fyra grupperna – men främst 
hos polackerna och finländarna – undergått rätt stora föränd-
ringar under intervjupersonernas vistelse i Sverige. Det före-
faller också som om migrationsplaner vid ankomsten skilde 
sig något mellan de olika ankomstkohorterna i respektive 
grupp – hos iranierna anger t.ex. de senast anlända i genom-
snitt en betydligt starkare avsikt att stanna (vid tidpunkten för 
ankomst till Sverige) än framförallt den tidigaste ankomstko-
horten.

Aktuella livsomständigheter
Ålder
I den chilenska gruppen är andelen ungdomar mellan 18 och 
25 år nästan tre gånger större än i de tre övriga grupperna. I 
övrigt är chilenarna ganska jämnt distribuerade över de andra 
ålderskategorierna. I den finska gruppen lutar fördelningen 
mot intervallet 41–53 år. Bland iranierna överväger individer 
i intervallet 31–40 år, medan den polska gruppens fördel-
ning i stora drag liknar den finska, dock med en lätt övervikt 
av individer mellan 36 och 40 år. Medelåldern för hela grup-
pen är högst bland finländarna och lägst bland chilenarna.

Utbildning
När det gäller utbildning i Sverige framstår iranierna som 
den grupp som i största utsträckning skaffat sig universitets-
utbildning. Polacker och finländare kommer på en delad 
andra plats, chilenarna på tredje. Eftersom många iranier har 
högre utbildning från hemlandet, framstår de som den mest 
välutbildade gruppen när ett mått på sammanlagd utbildning 
(hemlandet + Sverige) används. Utbildning från hemlandet 
tycks ha större genomslagskraft för det första jobbet i Sverige 
hos polackerna och finländarna jämfört med chilenarna och 
iranierna, eftersom i de två sistnämnda grupperna fick mar-
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kant högre andelar bland dem med minst gymnasieutbildning 
från hemlandet jobba i arbetaryrken vid sin första anställning 
i Sverige. Jämfört med kategorin »helsvenskar« har markant 
lägre andelar av de individer i de fyra grupperna som har 
hög utbildning aktuella arbeten som motsvarar utbildningen; 
ansenliga andelar av dessa, framförallt bland chilenarna, ira-
nierna och polackerna, har arbetaryrken.
 
Socialekologiska förhållanden
Digitala rutor har lagts för hela bruttourvalet kring varje 
respondents bostadsadress och i rutorna har en rad informa-
tioner om närmiljöns beskaffenhet inlagts från offentlig sta-
tistik, bl.a. antal personer födda i olika länder, antal arbetslösa 
m.m. Detta resulterade i 3 400 rutor (närområden) spridda 
över hela landet, med undantag av de län som inte medtogs 
i urvalet. Korrelationsanalyser av dessa »rutdata« visar att 
invandrare från Väst inte koncentreras till områden med höga 
andelar invandrare från andra länder/områden. Invandrare 
från Östeuropa bor i större utsträckning i områden där det 
även bor människor från Sydeuropa än i områden med större 
koncentrationer av människor från Mellanöstern, Sydame-
rika, Afrika och Asien. Den starkaste tendensen till kon-
centration i samma områden framkommer för människor 
från Mellanöstern och sydamerikaner, afrikaner och asiater. 
Invandrare från Väst tenderar att bo i områden med höga 
andelar höginkomsttagare, medan invandrare från övriga län-
der/områden tenderar att bo i områden med höga andelar 
låginkomsttagare, och tendensen till koncentration i sådana 
områden är starkast för invandrare från Mellanöstern. Ett 
undantag utgörs av invandrare från Finland, som tycks vara 
ganska jämnt fördelade mellan områden med olika andelar 
låginkomsttagare.
 När det gäller respondenterna i vår undersökning visar det 
sig att det i var och en av de fyra grupperna föreligger en 
tendens till koncentration i områden med högre andelar per-
soner födda i samma land. T.ex. är den genomsnittliga ande-
len personer från Iran i de rutor som bebos av de iranska 
respondenterna markant och signifikant högre än i de rutor 
som bebos av de tre övriga grupperna. Alla fyra grupperna bor 
i områden med högre total »invandrartäthet« än »helsvensk-
arna«, men iranierna och chilenarna gör det i högre grad än 
finländarna och polackerna. När det gäller de ekonomiska 
aspekterna på närmiljön framkommer det att iranierna och 
chilenarna bor i områden med markant högre andelar låg-
inkomsttagare och arbetslösa än vad som gäller i områden 
bebodda av finländare och polacker. De förstnämnda två 
gruppernas värden i dessa avseenden ligger mycket nära var-
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andra och skillnaden mellan dessa två å ena sidan och fin-
ländarna och polackerna å den andra är markant större än 
skillnaden mellan de två sistnämnda. Alla fyra gruppernas 
närmiljöer har högre andelar låginkomsttagare och arbets-
lösa än »helsvenskarnas« närmiljöer, men finländarnas och 
polackernas närmiljöer liknar de sistnämndas i markant större 
utsträckning än vad fallet är med chilenarna och iranierna.

Social integration
Arbete och upplevd diskriminering
Majoriteten bland alla fyra grupperna hade arbetaryrken i 
sitt första stadigvarande jobb i Sverige. Andelen arbetare var 
dock lägst bland polackerna (ca 60 procent) och högst bland 
chilenarna (ca 85 procent). När det gäller nuvarande arbete 
varierar förvärvsintensiteten i de fyra grupperna från 80,5 
procent bland finländarna till 54 procent bland iranierna. 
När det gäller skäl till att man inte har arbete är arbetslöshet 
vanligast hos finländarna (72,7 procent av dem som inte har 
arbete). Hos chilenarna, iranierna och polackerna är motsva-
rande andelar ca 46 procent och hos »helsvenskarna« 27,4 
procent. Nästan 40 procent av de arbetslösa iranierna tror 
att deras arbetslöshet orsakas av diskriminering, jämfört med 
polackernas 21,9 procent, chilenarnas 19 procent och finländar-
nas 12,8 procent. Bland dem som arbetar är »helsvenskarna« 
och finländarna minst oroade för att förlora jobbet, iranierna 
mest. Bland dem som arbetar har finländarna högst andel 
anställda inom den privata sektorn, iranierna lägst. När det 
gäller anställda av staten och landstingen är variationen liten 
mellan grupperna och andelarna ligger mellan 5 och 12 pro-
cent. Andelen kommunalt anställda är högst bland chile-
narna och iranierna, lägst hos »helsvenskarna«. Andelen egna 
företagare är högst hos iranierna med polackerna på andra 
plats och i båda grupperna är den högre än bland »hel-
svenskarna«.
 När det gäller relationen mellan vistelselängd och arbete 
tyder data på att vid i stort sett samma vistelselängd har chil-
enarna svårast, och finländarna lättast, att få arbete. I fråga 
om sättet att skaffa arbete verkar polackerna och iranierna ha 
anlitat arbetsförmedlingen i högre grad än chilenarna och fin-
ländarna. Vid anskaffning av arbete har »etniska nätverk« i 
större utsträckning anlitats av chilenarna och finländarna än av 
polackerna och iranierna. Om yrkesmobilitet mäts med rela-
tionen mellan första stadigvarande arbete i Sverige och nuva-
rande jobb visar det sig att de flesta inom varje grupp varit 
ganska stationära även om vistelsetidens längd kontrolleras.



1 MCA (Multiple Classification Analysis) är en multivariat analys-
metod som kännetecknas av flera fördelar jämfört med t.ex. vari-
ansanalys och multipel regression. Oberoende variabler kan vara 
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 De flesta inom de fyra grupperna (samt även »hel-
svenskarna«) är ganska eller mycket nöjda med sin livssitua-
tion i fråga om arbete. Andelen missnöjda är störst bland ira-
nierna och minst bland finländarna. De flesta är ganska nöjda 
med sin ekonomi, varvid dock finländarna är mest nöjda och 
iranierna minst. När respondenterna jämför sin situation i 
fråga om arbete och ekonomi med svenskar i sin egen ålder, 
är svaret »likadan« vanligast i alla fyra grupperna och i båda 
avseendena. Andelen iranier – och i något mindre grad chi-
lenare – som anser sig ha det sämre ställt än svenskar är dock 
högre (hos iranierna markant högre) jämfört med finlän-
darna och polackerna. När respondenterna jämför sin situa-
tion i ovannämnda avseenden med andra invandrare, tycker 
endast mycket små andelar i alla fyra grupperna att den är 
något sämre, och i stort sett inga att den är mycket sämre.
 När respondenterna tillfrågas om hur mycket de tror att 
olika grupper diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden, 
visar det sig att den grupp frågan gäller bedömer diskrimine-
ringen som lägre än vad den ter sig i de övrigas ögon. Bedöm-
ningen av hur mycket en viss grupp diskrimineras har sam-
band med den prestige man tror att gruppen har i det svenska 
samhället – ju lägre prestige desto större den bedömda diskrimi-
neringen. När det gäller egna erfarenheter av diskriminering 
på arbetsmarknaden framkommer det att drygt 53 procent av 
iranierna anser sig ha blivit diskriminerade någon gång eller 
flera gånger, jämfört med chilenarnas 32,6 procent, polack-
ernas 24,5 procent och finländarnas 16,3 procent. Män – i 
synnerhet iranska, med chilenska på andra plats – rapporte-
rar mera diskriminering än kvinnor. Män som har sin högsta 
utbildning från ursprungslandet rapporterar mera diskri-
minering än de vilkas högsta utbildning härstammar från 
Sverige. Bland kvinnorna har de med minst treårig gymnasie-
utbildning upplevt mera diskriminering än de med lägre 
utbildning. Kvinnor med sämre kompetens i svenska (enligt 
intervjuarnas bedömningar) anser sig ha blivit utsatta för 
mera diskriminering än kvinnor som behärskar svenska bättre. 
Erfarenheter av diskriminering uppvisar även samband med 
bedömningar av den egna gruppens prestige i det svenska sam-
hället – ju lägre prestige man anser att gruppen har, desto 
större är den upplevda diskrimineringen (eller tvärtom). När 
det gäller oro för att förlora jobbet, upplevt samband mellan 
arbetslöshet och diskriminering och egna erfarenheter av dis-
kriminering på arbetsmarknaden framstår således iranierna 



nominala eller ordinala klassifikationer, men de olika nominala 
eller ordinala kategorierna behöver inte kodas om till »dummy-
variabler« som fallet är vid användning av multipel regression. 
Den beroende variabeln bör dock mätas på en intervallskala med 
icke alltför sned fördelning av skalvärden; den kan även vara 
dikotom. Den underliggande modellen i MCA är additiv. Svag 
metrisk nivå hos data, korrelerade prediktorer samt icke linjära 
relationer mellan prediktorer och den beroende variabeln kan 
hanteras inom MCA. Den är analog med multipel regression 
med användning av »dummy-variabler« men presenterar resulta-
ten på ett mera lättillgängligt sätt. »Skenbara« samband uppen-
baras mycket tydligt. Innebörden av beta-koefficienter i MCA är 
analog med dito i multipel regression. En av metodens nackde-
lar är att den är okänslig för interaktioner mellan oberoende vari-
abler. Detta kan dock hanteras med hjälp av andra tekniker. För 
teknisk presentation se t.ex. Andrews m.fl. 1973. 
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som den mest utsatta gruppen. En multivariat analys (MCA)1 
visar att nationellt ursprung »förklarar« (i statistisk bemär-
kelse) variationen i upplevd diskriminering i arbetslivet bäst 
jämfört med kön, ålder, utbildning, vistelselängd i Sverige och 
av intervjuaren bedömd kompetens i svenska. När samtliga 
dessa faktorer kontrolleras statistiskt framgår även att upplevd 
diskriminering uppvisar ett negativt samband med känslan av 
samhörighet med Sverige – ju mer diskriminering man anser 
sig ha upplevt, desto svagare denna samhörighetskänsla.

Boende och upplevd diskriminering
Chilenare är oftare än de övriga grupperna hyresgäster hos 
allmännyttiga bostadsföretag. Polackerna har den högsta 
andelen bostadsrättsägare, chilenarna den lägsta. Andelen 
egnahemsägare är högst bland finländarna och därefter hos 
polackerna, och markant lägre hos iranierna och chilenarna. 
För att göra jämförelsen med »helsvenskarna« demografiskt 
mera rättvis har en gräns på minsta befolkningstäthet på 
2 200 personer per km2 införts i respondenternas närmiljö, 
varefter det visar sig att de fyra grupperna i markant högre 
utsträckning än »helsvenskarna« bor i allmännyttiga hyres-
lägenheter och – med undantag av finländarna – i markant 
mindre utsträckning i egna hus. I alla fyra grupperna minskar 
andelen boende i allmännyttiga hyreslägenheter med ökande 
vistelselängd samtidigt som andelen boende i egna hus ökar. 
De flesta respondenter i de fyra grupperna är ganska eller 
mycket nöjda med sin bostadssituation. Andelen ganska eller 
mycket missnöjda är störst hos iranierna, med chilenarna på 
andra plats. De som är missnöjda bor i större utsträckning 
än de nöjda i bostadsområden med större andelar personer 
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födda i samma land som respondenten respektive större total 
»invandrartäthet«. Dessa aspekter på närmiljön är samtidigt 
starkt positivt korrelerade med andra kännetecken, som ande-
len låginkomsttagare, andelen arbetslösa och andelen bostä-
der i allmännyttiga bostadsföretag.
 Jämförs bostadssituationen med svenskar i respondenternas 
egen ålder tycker en massiv majoritet inom de fyra grupperna 
att deras situation är likadan. Bland de (fåtaliga) responden-
ter som tycker att den är något eller mycket sämre övervä-
ger iranier och chilenare. När jämförelsekategorin byts ut 
mot »andra invandrargrupper i Sverige«, anser större ande-
lar chilenare och iranier än finländare och polacker att deras 
bostadssituation är likadan, medan större andelar i de två sist-
nämnda grupperna anser att den är något eller mycket bättre. 
Nästan 40 procent av iranierna – jämfört med 29,9 procent 
av polackerna, 35,6 procent av chilenarna och 15,4 procent av 
finländarna – vill inte bo i områden med hög andel invand-
rare från samma land; nästan hälften av iranierna, och drygt 
en tredjedel av de övriga grupperna, vill inte bo i områden 
med hög andel »andra invandrare«. Åtminstone hos chile-
narna och iranierna, och sannolikt även hos polackerna, tycks 
det finnas en tendens att med ökande vistelselängd söka sig 
bort från områden med hög koncentration av personer från 
samma land samt »andra invandrare«. 
 När respondenterna tillfrågas om hur mycket de tror att 
olika invandrargrupper diskrimineras på bostadsmarknaden, 
visar det sig – analogt med arbetsmarknaden – att den grupp 
frågan gäller har en mera optimistisk bedömning av situatio-
nen än de övriga, möjligtvis med undantag av finländare. På 
frågan om man själv tycker sig ha blivit utsatt för diskrimine-
ring på bostadsmarknaden svarar de flesta i de fyra grup-
perna att de aldrig blivit det. Det finns dock klara skillnader 
mellan grupperna – mer än en fjärdedel av iranierna och 
drygt 18 procent av chilenarna jämfört med 3,9 procent hos 
finländarna och 6,8 hos polackerna anser sig ha blivit diskri-
minerade någon gång eller flera gånger.
 Det kan vara befogat att ställa frågan om upplevd diskrimi-
nering sammanhänger med individernas värderingar rörande 
vad som är viktigt i livet. I en intervjufråga specificerades ett 
antal sådana värderingar och två av dessa är relevanta i detta 
sammanhang, nämligen »Att ha en hög ekonomisk standard« 
och »Att göra karriär«. När det gäller hög ekonomisk stan-
dard är skillnaderna mellan de fyra grupperna ganska små, 
men man kan konstatera att iranier bedömer detta vara vikti-
gare än de övriga grupperna, med polackerna på andra plats. 
Hög standard är minst viktig för chilenare. Samtliga parvisa 
skillnader mellan gruppmedelvärden är statistiskt säkerställda. 
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Skillnaderna mellan grupperna är desto större i fråga om livs-
målet »att göra karriär«. Iranierna framstår som mest »karriär-
inriktade«, med chilenarna på andra plats. Skillnaden mellan 
iraniernas värdering av detta livsmål och de övriga grupper-
nas (framförallt polackernas och finländarnas) är avsevärd. 
Det är därför något förvånande att dessa två värderingar inte 
påverkar upplevd diskriminering hos chilenarna och endast 
mycket svagt hos iranierna (svagt positivt samband). Bland 
finländare och polacker föreligger samband i båda avseen-
dena och hos de sistnämnda är sambandet relativt starkt – ju 
viktigare man anser dessa livsmål vara, desto större upplevd 
diskriminering, med övriga relevanta faktorer under statistisk 
kontroll.

Kompetens i svenska
Kompetens i svenska nämndes i det föregående som en av de 
relevanta faktorerna i diskussionen av respondenternas situa-
tion i arbetslivet och på bostadsmarknaden. Eftersom denna 
faktor även i den fortsatta framställningen kommer att visa 
sig ha en avsevärd betydelse, kan det vara lämpligt att sam-
manfatta resultaten rörande respondenternas behärskning av 
det svenska språket. I slutet av intervjun ombads intervjuarna 
att bedöma respondentens kompetens i svenska i två avse-
enden – förmågan att tala svenska och förmågan att förstå 
språket. Bedömningarna graderades från »mycket dålig« till 
»mycket bra«. De två aspekterna på språkkompetens uppvi-
sar ett starkt positivt samband med varandra (r = 0.87) och 
jag har därför slagit samman de två bedömningarna till en 
sammanfattande femgradig skala. Medelvärdena för de fyra 
grupperna framgår av tabell 1. I tabellen sammanfattas även 
resultaten av multivariata analyser (MCA) av olika faktorers 
inverkan på den bedömda språkkompetensen.
 Vi ser att det föreligger en ganska markant skillnad mellan 
å ena sidan finländarnas och polackernas språkkompetens och 
iraniernas samt chilenarnas å den andra – de sistnämndas 
språkkunskaper i svenska är klart sämre. Dessa skillnader i 
»medelkompetens« kvarstår nästan oförändrade om inver-
kan från de övriga i tabellen redovisade faktorerna kontrol-
leras. I övrigt kan följande konstateras. De äldres kompetens 
i svenska är sämre än de yngres i samtliga grupper, men 
ålderns betydelse är mycket begränsad hos finländare och 
chilenare och endast något större hos de två övriga grup-
perna. Högre utbildning i hemlandet har en positiv inverkan 
på kunskaper i svenska, varvid effekten är starkast hos finlän-
darna och svagast hos iranierna. Högre utbildning i Sverige 
har en likaså positiv effekt, men skillnaderna i effektens styrka 
mellan grupperna är mindre. Längden av vistelsen i Sverige 



Tabell 1
Medelvärden för ett sammanfattande mått på kompetens i svenska (skala 1–5) samt indi-
katorer på den relativa styrkan hos de effekter som olika bakgrundskännetecken har på denna 
kompetens. Effekterna anges för följande subkategorier: yngre, de med högre utbildning, de 
med lång vistelsetid i Sverige, män, de med svag »kulturbevarande« inställning samt 
de som var yngre vid ankomsten till Sverige. Plustecken anger att kompetensen i svenska 
är större hos subkategorin jämfört med »motparten« (dvs. äldre, de med kort vistelsetid osv.). 
»++++« = stark effekt; »+++«= medelstark effekt; »++« = medelsvag effekt; »+« = svag men 
signifikant effekt. »0« = ingen effekt. Underlaget utgörs av betakoefficienter i MCA. Grup-
perna är ordnade vertikalt från högsta till lägsta medelvärde. »Utbild. heml.« = utbildning 
i hemlandet; »Kulturbevar.« = inställning till bevarande av ursprungslandets kultur.

   Hög Hög Lång  Svag Yngre
Grupp  Medelv.  Yngre  utbild.  utbild.  vistel-  Män  kultur-  vid 
 språkk.   heml.  Sverige  setid   bevar.  ankomst
Finländare  4.4  +  +++  ++  +  0  ++  ++ 
Polacker  4.2  ++  ++  ++  ++  0  ++  + 
Iranier  3.6  ++  ++  +++  + 0 ++  ++ 
Chilenare  3.5  ++ ++  ++  +  0  +  ++++ 
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har en måttlig positiv effekt på kompetensen i svenska, men 
skillnaderna mellan grupperna är små. Kön har ingen inver-
kan på språkkompetensen när de övriga faktorerna kontrolle-
ras och skillnaderna mellan könen inom varje grupp är mycket 
små och ej statistiskt säkerställda. Ett »kulturbevarande« för-
hållningssätt har en måttligt stark negativ effekt på språkkun-
skaperna, framförallt hos finländare och polacker. Vad beträf-
far ålder vid invandringen så gäller för samtliga grupper att ju 
äldre man var vid ankomsten till Sverige desto sämre kun-
skaper i svenska hade man vid intervjutillfället (oberoende 
av de övriga faktorerna). Effekten är svagast bland polacker, 
medelsvag bland finländare och iranier samt stark bland chi-
lenare. Totalt sett har lägre ålder vid ankomsten till Sverige 
samt utbildning de starkaste positiva effekterna på kompe-
tens i svenska.

Familj och parförhållanden 
Etnisk endogami eller ingifte inom den egna etniska gruppen 
kan sägas tillhöra s.k. gränsbevarande mekanismer med vars 
hjälp etniska/nationella grupper upprätthåller den »särart« 
som gränserna anses omsluta. I vissa klassiska teorier (t.ex. 
Milton Gordons) om integrationsprocesser i multietniska 
samhällen har graden av »interethnic marriage« (eller »exo-
gami«) använts som en av de viktigaste indikatorerna på en 
mera djupgående integration (alternativt assimilation eller 
»amalgamering«). Etniskt/nationellt/kulturellt avgränsade 



Tabell 2
Fördelningar i (avrundade) procent över makans/makens ursprungsland för de gifta respon-
denterna. Grupperna är rangordnade vertikalt från högsta till lägsta procenttalet i första 
kolumnen, dvs. efter fallande grad av »etnisk endogami«.

Grupp    Makens/makans födelseland/område
  Samma  Närliggande  Sverige  Övriga  Övriga  Övriga  n 
 land1) land2)    Norden  Europa  världen

»Helsvenskar«  96  1  –  2  1  0  346
Iranier3)  78  2  12  2  –  5  169
Chilenare  76  9  10  3  –  1  98
Finländare  55  –  36  2  2  5  119 
Polacker  51  3  37  4  3  3  155

1)  »Samma land« för »helsvenskarna« innebär givetvis Sverige. Skälet till att procenttalet inte placerats under 
»Sverige« är att man i första kolumnen lättare kan jämföra graden av »etnisk endogami«.

2)  »Närliggande land« betyder för chilenarnas del spansktalande länder, för iraniernas del Irak och Pakistan, för 
polackernas del f.d. östeuropeiska länder och för »helsvenskarnas« del anglo-sachsiska länder.

3)  Det kan vara problematiskt att använda procenttalen för iranier som indikatorer för graden av »etnisk endogami«. 
Iraniernas genomsnittliga vistelsetid i Sverige är betydligt kortare än de övriga gruppernas (de flesta kom till Sverige 
under 1980-talet). Jag har ingen uppgift om civilstånd vid ankomsten till Sverige och kan därför inte bedöma hur 
många respondenter inom varje grupp som var gifta före emigrationen. Av de fyra grupperna har iranierna haft den 
kortaste tiden till sitt förfogande när det gäller möjligheten att ingå äktenskap med svenskar (eller med människor 
från andra länder). Chilenarnas genomsnittliga vistelsetid är betydligt längre (den chilenska invandringen kom huvud-
sakligen i två »vågor«, den första på 70-talet, den andra på 80-talet). Chilenarnas procenttal torde indikera »etnisk 
endogami« betydligt bättre än iraniernas. Detta gäller i ännu högre grad i fråga om finländare och polacker. 
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grupper skiljer sig väsentligt från varandra med avseende på 
hur strikta och explicita endogamireglerna är. Den faktiska 
frekvensen av giftermål och annan parbildning över etniska 
gränser inom ett givet samhälle är emellertid en resultant 
av flera faktorer, av vilka gruppernas interna endogamiregler 
endast utgör en. Det kan därför vara intressant att under-
söka hur parbildningsmönstren ser ut i detta material. När 
det gäller »etniska gränsövergångar« vid parbildning framgår 
resultaten av de två följande tabellerna.
 Allmänt sätt kan man konstatera att »helsvenskarna« är 
»mest ogifta« medan iranierna och polackerna är »mest 
gifta«. De sistnämnda har den högsta andelen skilda, tätt 
följda av chilenarna. De som inte är gifta lever i varierande 
utsträckning i olika typer av parförhållanden. Den högsta 
andelen ensamstående finner vi bland chilenarna, den lägsta 
bland polackerna, men skillnaderna mellan grupperna är små. 
Samboförhållanden är vanligast bland finländarna och »hel-
svenskarna«, minst vanliga bland iranierna. Stadigvarande 
parförhållanden – som främst gäller de yngre respondenterna 
– är minst vanliga hos finländarna och mest hos chilenarna, 
men skillnader mellan de övriga grupperna är återigen små. 



Tabell 3 
Fördelningar i (avrundade) procent över partnerns ursprungsland för de respondenter som 
är sambor eller har stadigvarande parförhållanden. Grupperna är rangordnade efter fal-
lande procenttal i första kolumnen.

Grupp    Partnerns födelseland/område
  Samma  Närliggande  Sverige  Övriga  Övriga  Övriga  n 
 land  land1)    Norden  Europa  världen

»Helsvenskar« 95 1 – 3 1 1 345
Iranier 35 2 44 2 9 – 43
Finländare 32 – 56 2 2 6 96
Polacker 31 5 56 3 2 2 64
Chilenare 22 5 52 6 5 7 86

1) Se not 2 ovan.
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 Det bör kanske tilläggas att »övriga världen« för chilenar-
nas del avser Iran (1 person), för finländarnas Indien, Israel 
och Japan (1 person från resp land), för iraniernas Thailand 
(1 person) och för polackernas Irak, Iran, Malaysia och Sri 
Lanka (1 person från resp land). »Helsvenskarna« står för 
den högsta graden av »etniskt ingifte«, följda av iranierna 
och chilenarna. När det gäller giftermål med svenskar ser vi 
en påtaglig skillnad mellan finländarna och polackerna å ena 
sidan och chilenarna och iranierna å den andra. Det som 
möjligen kan te sig en aning överraskande är att det bland 
330 gifta »helsvenskar« inte finns fler personer som är gifta 
med polacker eller finländare, eftersom mer än en tredjedel 
inom respektive grupp är gifta med svenskar. 
 Polska män gifter sig förträdesvis med polska kvinnor; 
polska kvinnor gifter sig i större utsträckning med svenska 
män än med polska män. Hos iranierna gifter sig båda könen 
i ungefär samma stora usträckning med iranier; de iranska 
männen gifter sig i något större utsträckning med svenskar 
än vad fallet är med iranska kvinnor, men skillnaden är ej sta-
tistiskt säkerställd. De finska männens makor är oftare födda 
i Finland än vad fallet är med de finska kvinnornas makar och 
ett spegelvänt förhållande råder i fråga om andelar finska män 
resp kvinnor med svensk make/maka. Chilenarnas andelar i 
respektive kategori är nästan identiska med dem som gäller 
för den iranska gruppen. I alla fyra grupperna är männens 
benägenhet att gifta sig med kvinnor från samma land unge-
fär lika stor och det är huvudsakligen kvinnorna som svarar 
för variationen i data. 
 En jämförelse mellan de två tabellerna ger vid handen att 
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det är »helsvenskarna« – vilka har det högsta procenttalet för 
»etnisk endogami« i tabell 2 – som framhärdar i att även vara 
sambor och ha stadigvarande parförhållanden med personer 
födda i Sverige (som i och för sig kan ha föräldrar födda 
utanför Sverige, vilket dock mina data inte förtäljer). När det 
gäller de två andra grupper som har höga procenttal i fråga 
om giftermål med personer från samma land, nämligen chile-
narna och iranierna, ser man i tabell 3 att bilden är markant 
annorlunda i fråga om sambo- och parförhållanden – bland 
dem som har sådana förhållanden har 52,3 procent av chi-
lenarna och 44,2 procent av iranierna en svensk partner. 
En kontroll av könsproportioner bland dem som har svensk 
partner visar att bland chilenarna och iranierna är männen 
något »överrepresenterade« i denna kategori medan kvin-
norna är det i de återstående två grupperna. På grund av de 
låga antalen individer i subkategorierna är dock dessa skillna-
der inte statistiskt säkerställda. Jag har även tittat efter hur 
egenskapen att ha en svensk partner är relaterad till ålder. 
Det visar sig att i alla fyra grupperna är det den yngsta ålder-
skategorin – 18–25 år – som är »överrepresenterad« bland 
dem med svensk partner. Det är allt annat än förvånande att 
det är de yngsta bland våra respondenter som fungerar som 
»förtrupper« för mellanetnisk parbildning. Den ytterst låga 
andelen »helsvenskar« som har en utomnordisk partner gör 
det omöjligt att genomföra vidare analyser för denna kate-
gori.
 En annan, inom forskningen alltför sällan uppmärksam-
mad faktor har att göra med den utsträckning i vilken med-
lemmar i en grupp tror sig vara accepterade av den andra 
gruppen som potentiella äktenskapspartners eller partners i 
andra typer av parrelationer. Mot denna bakgrund ställde vi 
följande fråga i våra intervjuer: Anser du att svenskarna accep-
terar följande grupp som äktenskapspartners? Därefter spe-
cificerades ett antal nationella/etniska grupper, bland dem 
de fyra som våra respondenter tillhörde. Sedan upprepades 
samma fråga med avseende på vänner. Svarsalternativen var i 
båda fallen »Inte alls«, »I viss mån«, »Helt och hållet« samt 
»Vet ej«. 
 Det visar sig att de flesta respondenter i alla fyra grupperna 
anser att svenskarna accepterar chilenare som äktenskapspart-
ners och vänner i viss mån och inom denna svarskategori 
föreligger inga signifikanta skillnader med avseende på de två 
typerna av relationer. Andelen »i viss mån«-svar är dock lägre 
hos polackerna och tar man även hänsyn till svarskategorin 
»inte alls« framstår dessas bedömning som den mest pessi-
mistiska. Det är intressant att observera samma fenomen som 
uppträdde i bedömningar av diskriminering – chilenarnas 
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bedömning av hur accepterade de är av svenskarna är klart 
(och statistiskt signifikant) mera optimistisk än de övriga grup-
pernas. Vi kan vidare notera att chilenarnas, finländarnas och 
polackernas bedömningar av den finska gruppens acceptans 
är närapå identiska, och här är det iranierna som står för den 
mest pessimistiska bedömningen. Inte heller här föreligger 
några signifikanta skillnader mellan »äktenskap« och »vän-
skap«. Bedömningarna av iranierna lutar markant åt »inte 
alls«. Iranierna själva står dock för den mest optimistiska 
bedömningen. Här uppträder också skillnader mellan bedöm-
ningar av »äktenskap« och »vänskap«, varvid den sistnämnda 
bedöms mera optimistiskt av alla utom iranierna, hos vilka 
skillnaden inte är signifikant. När polackerna utgör bedöm-
ningsobjektet tenderar bedömningarna tydligt mot »helt och 
hållet«och även här är det de själva som står för den mest 
optimistiska bedömningen medan iranierna levererar den 
mest pessimistiska. 
 Jag har därefter räknat ut medelvärden för alla de bedöm-
ningar som presenterats i det föregående och delat i dem i två 
kategorier – dels gruppens egen bedömning av hur accepte-
rad den tror sig vara av svenskarna, dels (sammanslaget) de 
andra gruppernas bedömning av samma grupps »acceptans« 
– samt rangordnat medelvärdena separat för »acceptans« som 
äktenskapspartners och som vänner. Resultatet blev iden-
tiska rangordningar: enligt både gruppens egna bedömningar 
och bedömningar gjorda av de tre övriga grupperna framstår 
finländarna som mest accepterade i båda avseendena, med 
polackerna på andra, chilenarna på tredje och iranierna på 
fjärde plats. Att gruppens egna bedömningar (med undan-
tag av finländarna) av hur accepterad den är tidigare fram-
stått som mera optimistiska än de övriga gruppernas uppfatt-
ningar i samma fråga yttrar sig i en nivåskillnad mellan de två 
serierna av medelvärden som dock inte ändrar rangordning-
arna. Vad innebär nu allt detta?
 I första hand kan man ställa frågan i vilken utsträckning 
dessa bedömningar utgör korrekta varseblivningar av majo-
ritetsbefolkningens inställning till de fyra grupperna när det 
gäller »godtagbarhet« som äktenskapspartners och vänner. 
I intervjuerna med båda urvalen ställdes frågor rörande s.k. 
social distans till ett antal etniska/nationella grupper, upplevd 
likhet/olikhet i förhållande till dessa grupper samt bedöm-
ningar av den prestige eller status som dessa grupper åtnju-
ter i det svenska samhället. Nu förhåller det sig givetvis så 
att människors svar på frågor i en surveyintervju är långtifrån 
perfekta indikatorer på vad de faktiskt tänker, känner och – 
framförallt – gör när de inte intervjuas. Men eftersom jag i 
detta sammanhang inte har tillgång till facit rörande de verk-



2  I sin mycket intressanta och provokativa bok presenterar Sida-
nius & Pratto (Social Dominance, 1999) belägg för en liknande 
överensstämmelse mellan majoritetsbefolkningens bedömningar 
av de svartas och några »pan-etniska« kategoriers (»latinamerika-
ner« osv.) status i det amerikanska samhället och dessa gruppers 
egna uppfattningar om denna status. De kallar denna överens-
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liga förhållandena, måste jag hålla mig till data. De svarsalter-
nativ i frågan om upplevd social distans (en modifierad form 
av s.k. Bogardus-skala) som var tänkta att motsvara liten upp-
levd distans handlade om huruvida man skulle acceptera att 
ha barn med en person tillhörande en viss grupp, acceptera 
honom/henne som partner i en parrelation eller som en nära 
vän. Frågorna handlar givetvis i första hand om inställning till 
kategorier eller grupper, inte till individuella personer. Skalan 
för social distans hade ursprungligen värden från 1 till 6, där 
ett innebär att man accepterar att ha barn med personer från 
en viss kategori och sex att man inte ens accepterar denna 
kategori i samma bostadsområde (se även fotnoten till tabel-
len). Skalan för upplevd likhet/oliket har värden från 1 (stor 
likhet) till 7 (stor olikhet) och skalan för bedömd prestige 
från 1 (låg prestige) till 5 (hög prestige). I tabell 4 på nästa 
sida presenteras medelvärden för dessa skalor baserade på 
skattningar gjorda av urvalet »svenska medborgare« samt 
en rangordning av de fyra gruppernas bedömningar av hur 
accepterade de är av svenskarna. »Engelsmän« och »tyskar« 
inkluderas som jämförelsegrupper.
 De flesta skillnader mellan par av medelvärden inom varje 
kolumn i tabellen är statistiskt säkerställda (p < 0.01 – 0.05). 
Den bild som framträder i tabellen är lika klar som dyster: ju 
större social distans och ju större olikhet majoritetsbefolkningen 
upplever i förhållande till en grupp desto lägre prestige tillskrivs 
gruppen i det svenska samhället och desto mindre accepterad 
av svenskarna känner sig den sistnämnda. Uttrycken »ju – 
desto« kan suggerera ett orsaksförhållande, men strikt sett 
säger tabellen givetvis ingenting om detta – ordningsföljden 
mellan variablerna i den föregående meningen kunde lika 
gärna kastas om. Det är emellertid inte rimligt att tänka sig 
att en grupps uppfattning om hur pass accepterad den är 
av majoritetsbefolkningen kausalt sett föregår den sistnämn-
das upplevelser av social distans och likhet/olikhet gentemot 
denna grupp samt bedömningar av dennas prestige i samhäl-
let. Det är mera troligt att det är de sistnämnda faktorerna 
som påverkar gruppernas bedömningar av acceptans och i så 
måtto kan den rangordning som framträder ur bedömning-
arna sägas vara baserad på någorlunda korrekta uppfattningar 
om majoritetens förhållningssätt2. 



stämmelse »hierarkisk konsensualitet«. Begreppet ingår i deras 
teori om »social dominans«, som är en mångdisciplinär syntes 
av forskning och teoribildning kring »gruppbaserad dominans«. 
Teorin synes ha stor relevans för integrationsfrågor och jag hop-
pas kunna återkomma till den antingen senare i denna rapport 
eller i ett annat sammanhang. 

Tabell 4
Medelvärden för skattningar gjorda av kategorin »helsvenskar« i urvalet »svenska medbor-
gare« (n = 1.185) med avseende på upplevd social distans och upplevd likhet/olikhet i förhål-
lande till de fyra grupperna samt för bedömningar av gruppernas prestige i det svenska sam-
hället. Till vänster i tabellen visas en rangordning av de fyra grupperna baserad på deras 
egna bedömningar av hur accepterade de är av svenskarna som äktenskapspartners och vän-
ner. I rangordningen betyder »1« mest accepterad och »5« minst accepterad. Värden för eng-
elsmän och tyskar visas som jämförelse. Grupperna är rangordnade vertikalt med avseende 
på fallande värden i sista kolumnen (»prestige«).

  Rangplats enligt  Medelvärden för skattningar gjorda av
  gruppernas egna  »helsvenskar« i urvalet »svenska medborgare«
  bedömningar av  social
Grupp  acceptans1)  distans2)  olikhet  prestige 
    (1–5)  (1–7)  (1–5) 

Engelsmän 1  1.6 2.2 4.2
Tyskar 2  1.9 2.5 3.9 
Finländare 2  1.7 2.0 3.7 
Polacker 3  2.3 3.9 2.7
Chilenare 4  2.6 5.0 2.5
Iranier 5  3.2 6.0 2.0

1)  Engelsmän och tyskar ingick inte i urvalet till undersökningen, däremot förekom de bland de etniska/nationella 
grupper som utgjorde »objekt« för olika slags bedömningar. Bedömningarna utfördes således av chilenare, finlän-
dare, iranier och polacker. 

2)  På grund av att ett av svarsalternativen i frågan rörande social distans tycktes ligga på en annan dimension än de 
övriga har de ursprungliga sex stegen reducerats till fem.
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 Majoritetsbefolkningen befinner sig förvisso – åtminstone 
strukturellt och kollektivt sett – i ett maktöverläge gentemot 
minoriteterna, låt vara att detta överläge inte nödvändigtvis 
gäller alla »mikrosituationer«. Majoritetsbefolkningens förhåll-
ningssätt gentemot minoriteterna har därför för det mesta 
större genomslagskraft än minoriteternas förhållningssätt mot 
majoriteten. Av detta följer emellertid inte att de sistnämnda 
är ointressanta att studera, inte heller att minoriteterna sak-
nar förhållningssätt till varandra. Människor från olika länder 
som lever i ett – om uttrycket tillåtes – »värdsamhälle« har 
tankar och känslor gentemot varandra, och även om dessa 
tankar och känslor saknar den strukturella förankring och 
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legitimering som skulle möjliggöra utövning av »makro-
makt«, påverkar de icke desto mindre totaliteten av de etniska 
relationerna i samhället. Tankarna och känslorna är i samma 
utsträckning som majoritetens förhållningssätt till minori-
teterna förtöjda i stereotyper. Varken främlingsfientlighet 
eller – i extrema fall – rasism är förbehållna majoriteten.
 Kommentaren ovan föranledes av dels frågan i vilken 
utsträckning människor i de fyra undersökningsgrupperna 
accepterar svenskarna som partners respektive vänner, dels 
behovet att belysa variationen i de tidigare redovisade 
bedömningarna av den grad i vilken de fyra grupperna accep-
teras av svenskarna. När det gäller den första frågan kan jag 
inte ge ett helt entydigt svar, framförallt på grund av vissa 
svårigheter med det mått på social distans som nämns i tabell 
3. Om man tittar på medelvärden för de fyra respondent-
gruppernas skattningar av social distans till ett antal grupper 
(inklusive sig själva och svenskarna), får svenskarna lägsta 
(hos chilenarna och polackerna) eller näst lägsta (hos fin-
ländarna och iranierna) värde (observera att chilenarnas och 
polackernas genomsnittliga upplevda distans till svenskarna 
sålunda är mindre än till den egna gruppen). Men om man 
undersöker vilka andelar som markerat svarsalternativet »att 
ha barn med« (en svensk), visar det sig att iranierna och chi-
lenarna har lägre andelar (42,7 resp 47,5 procent) än finlän-
darna och polackerna (62,5 resp. 59,3 procent). Skillnaderna 
är inte dramatiska men de är statistiskt säkerställda mellan 
dessa två par av grupper. Att iranierna och chilenarna gifter 
sig inom den egna gruppen i markant större utsträckning än 
finländarna och polackerna kan således åtminstone till en del 
bero på grupp- eller kulturspecifika normer. Ytterligare en 
fråga i formuläret kan kanske belysa detta spörsmål. Respon-
denterna fick ta ställning till följande påstående: »Chilenare/
finländare/iranier/polacker i Sverige borde uppmuntra sina 
barn att gifta sig med personer med chilenskt/osv. ursprung«. 
De flesta respondenter tog helt eller delvis avstånd från detta 
påstående, men nästan var femte iranier (19,5 procent; bland 
kvinnorna drygt 27 procent, bland männen drygt 15 pro-
cent) instämde helt eller delvis i påståendet, jämfört med 5,9, 
7,1 och 6,7 procent för chilenare, finländare och polacker 
respektive.
 När jag i det föregående diskuterade respondenternas 
bedömningar av hur accepterade de olika grupperna är av 
svenskarna använde jag mig av rangordningar av medelvärden 
utan att nämna något om skillnaderna dem emellan. Fram-
förallt när polackernas och finländarnas acceptans bedöms – 
men även, om än i lägre grad, chilenarnas och iraniernas – 
föreligger markanta, och i de flesta fall statistiskt säkerställda, 
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skillnader mellan gruppernas medelvärden, varvid dock gäl-
ler att gruppens egen bedömning alltid är den mest opti-
mistiska. Varför är t.ex. iraniernas medelbedömning av hur 
accepterade polackerna är av svenskarna markant lägre än fin-
ländarnas medelbedömning av samma sak? När jag i ett tidi-
gare avsnitt diskuterade uppfattningar om hur diskriminerade 
de olika grupperna är i det svenska samhället framgick det 
att skillnaderna mellan de fyra gruppernas uppfattningar gäl-
lande samma »målgrupp« samvarierade påtagligt med deras 
bedömningar av den prestige som gruppen i fråga åtnjuter 
i det svenska samhället. Jag har undersökt i vilken utsträck-
ning detta även gäller bedömningar av acceptans, och för 
att göra det hela – åtminstone tills vidare – mera krångligt 
har jag även inkluderat gruppernas ömsesidiga upplevelser 
av social distans och olikhet. I tabell 5 nedan sammanställs 
resultaten av denna övning och eftersom många kolumner 
av medelvärden skulle vara mycket svåröverskådliga använder 
jag mig av medelvärdenas rangplatser. 
 Måhända förefaller tabellen något svårtydd vid första 
anblick, men vissa mönster kan trots det klart urskiljas. Tria-
derna av ettor längs diagonalen sammanfattar det jag redo-
visat tidigare: medelvärden för varje grupps bedömningar av 
den egna gruppens acceptans samt dess prestige är högre 
än medelvärden för de övriga gruppernas bedömningar av 
samma sak. Samstämmigheten i varje rad inom en viss 
kolumn kan ses som en indikator på samvariationen mellan 
de bedömda aspekterna inom varje bedömargrupp. Således 
är t.ex. iraniernas bedömningar av polackernas acceptans och 
prestige samt deras upplevda olikhet och sociala distans i 
förhållande till polackerna helt samstämmiga åtminstone på 
rangnivå. Eftersom jag betraktar upplevd social distans och 
olikhet som ett slags primära faktorer, dvs. sådana som psyko-
logiskt sett föregår andra förhållningssätt och bedömningar 
(se Lange 1992a; Lange & Westin 1992, 1993), vill jag våga 
mig på den preliminära tolkningen att iraniernas bedöm-
ningar av polackernas och finländarnas acceptans och pre-
stige påverkats av att de upplever större distans och större 
olikhet gentemot dessa två grupper än mot chilenarna. Tolk-
ningen stödjer sig delvis på det faktum att finländarna och 
polackerna totalt sett bedömts som de mest accepterade och i 
åtnjutande av större prestige än de två övriga grupperna. Av 
vissa skäl tror jag att även polackernas bedömning av iranier-
nas situation i icke oväsentlig utsträckning påverkats av den 
distans och olikhet de upplever till denna grupp, men tabel-
len ger inte belägg för detta (polackernas bedömningar sam-
manfaller med majoritetsbefolkningens).



Tabell 5
Rangordningar av medelvärden för de fyra gruppernas bedömningar av den grad i vilken 
svenskarna accepterar varje grupp som äktenskapspartners (A) och vänner (B), medelvär-
den för bedömningar av de fyra gruppernas prestige i det svenska samhället (C) samt medel-
värden för upplevd olikhet (D) och social distans (E) till samma grupper. För aspekterna A 
och B betyder 1 mest accepterad och 4 minst accepterad; för aspekt C betyder 1 högsta prestige 
och 4 lägsta prestige; för aspekterna D och E betyder 1 minsta distans/olikhet och 4 största 
distans/olikhet. Varje grupps bedömningar av social distans och olikhet i förhållande till sig 
själv är utelämnade. I raden längst ned anges rangvärden för medelvärden för de bedöm-
ningar som gjorts av urvalet »svenska medborgare«.

Grupp som   »Målgrupper« för bedömningarna 
utfört  samt bedömda aspekter
bedömningen 
  finländare  polacker  chilenare  iranier 
  A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

Finländare 1 1 1   3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 
Polacker 2 2 2 2 2 1 1 1   3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Chilenare 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 1 1 1   2 2 2 4 2
Iranier 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1

Svenskar1) (1 1) 1 1 1 (2 2) 2 2 2 (3 3) 3 3 3 (4 4) 4 4 4

1)  Parenteserna kring rangvärden för aspekterna A och B indikerar att dessa värden är »härledda« från de relevanta 
svarsalternativen i frågan rörande social distans, eftersom de specifika frågorna om acceptans endast ställdes till 
urvalet »utrikes födda från fyra länder«. 
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Umgänge och vänner
Ett antal frågor i intervjun möjliggjorde en ganska detaljerad 
kartläggning av respondenternas kontakter med människor 
från samma land som de själva, med svenskar samt med per-
soner från andra länder. Kontaktfrågorna avser dels nära vän-
ner, dels övriga bekanta. Jag har konstruerat dels tre mått 
med avseende på nära vänner – andelen nära vänner från 
samma land, andelen svenska nära vänner samt andelen nära 
vänner från andra länder – samt tre analoga mått på totalt 
umgänge där nära vänner och bekanta slagits samman. Mått-
ten föreligger i två varianter: i den ena uttryckes andelen 
vänner som en proportion, i den andra har proportionerna 
transformerats till heltalsindex. Dessutom har jag konstruerat 
ett separat mått som uttrycker förhållandet mellan andelen 
»hemländska« och andelen svenska vänner hos samma per-
son. Måttet har sju steg, varvid 4 indikerar att proportionen 
mellan dessa vänkategorier är ungefär 50/50. Ju högre index-
värdet är, desto högre är andelen »hemländska« vänner (och, 
självklart, desto lägre andelen svenska vänner). Det maximala 



Tabell 6
Medelvärden för mått på kontakt med personer från samma land som respondenten, med 
svenskar samt med personer födda i andra länder. Dessa tre mått varierar mellan 1 (ingen 
kontakt) och 4 (stor kontakt). I kolumnen längst ut till höger anges medelvärden för måttet 
på vänkretsens sammansättning. Detta mått varierar mellan 1 och 7, där 1 betyder att man 
endast har svenska vänner, 4 att proportionen mellan »hemländska« och svenska vänner är 
ungefär 50/50 och 7 att vänkretsen endast består av »hemländska« vänner. Grupperna är 
ordnade efter fallande medelvärden i kolumnen »svenskar«.

 Medelvärden för mått på kontakt med  Medelvärden 
Grupp  personer från  svenskar  personer födda  för »sammansätt- 
 samma land   i andra länder  ningsmåttet«

Finländare  2.3 2.8 2.1 3.3
Polacker 2.4 2.6 2.2 4.0
Chilenare 2.4 2.3 2.5 4.4
Iranier 3.0 2.0 2.2 5.3
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värdet 7 indikerar att individen endast har vänner från sitt 
ursprungsland. Det omvända förhållandet gäller indexvärden 
mellan 4 och 1, där 1 betyder att man endast har svenska 
vänner.
 Låt mig börja med att presentera de grövsta måtten, dvs. 
de som handlar om total kontakt med personer från samma 
land, med svenskar och med personer födda i andra länder 
samt det ovan nämnda måttet på vänkretsens sammansätt-
ning. Tabell 6 nedan visar resultaten.
 Vi ser att iranier har mest kontakt med personer från samma 
land, medan finländare har mest kontakt med svenskar, med 
polackerna på andra plats. Chilenarna har mest kontakt med 
personer födda i andra länder. I den första kolumnen i tabel-
len är endast medelvärdesskillnader mellan iranier å ena sidan 
och de tre övriga grupperna å den andra statistiskt säker-
ställda. I den andra kolumnen är alla par av skillnader mellan 
medelvärden statistiskt säkerställda (p < 0.02); i den tredje 
kolumnen är endast skillnaderna mellan chilenarnas medel-
värde å ena sidan och de övriga tre gruppernas å den andra 
statistiskt säkerställd. Medelvärdena för »sammansättnings-
måttet« längst ut till höger bekräftar och förtydligar det 
ovan sagda. Framförallt hos iranierna, men även i någon mån 
hos chilenarna, »lutar« vänkretsens sammansättning åt det 
»hemländska« hållet; hos polackerna ligger medelvärdet på 
skalans mittpunkt, där sammansättningen är 50/50; hos fin-
ländarna till sist »lutar« den åt det svenska hållet. Det kan 
även vara intressant att titta på variationen i det sistnämnda 
måttet. Iraniernas standardavvikelse är lägst (1.8), chilenar-



Tabell 7
Andelar i procent (avrundade) per grupp av de respondenter som har »etniskt renodlad« 
vänkrets, dvs. endast »hemländska« respektive endast svenska vänner. Kvoten i kolumn 3 
uttrycker relationen mellan dessa procenttal. Kolumn 4 visar summan av kolumnerna A 
och B, dvs. andelen per grupp av dem med »polariserade« vänkretsar. Grupperna är ordnade 
efter fallande andelar i kolumnen »endast hemländska vänner«. 

 Andelen med  Andelen med   Andelen med
  endast svenska  endast »hem-  Kvot  »polariserat«
  vänner  ländska« vänner   umgänge 
Grupp  A  B  B/A  A+B

Chilenare 23 35 1.5 59 
Iranier 7 35 5.3 41
Polacker 15 19 1.3 34 
Finländare 23 16 0.7 39 
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nas högst (2.6), med finländarna och polackerna på andra 
och tredje plats. Hos chilenarna är således variationen i vän-
kretsens sammansättning störst, hos iranierna minst. Alla par 
av medelvärden för detta mått är statistiskt säkerställda (p 
= 0.0001 utom för kombinationerna chilenare/polacker – 
0.05 – och finländare/polacker – <0.02).
 I tabell 7 nedan förtydligas umgängesmönstren genom att 
»polarisering« i umgänget lyfts fram.
 Vi ser att chilenare och finländare har markant högre ande-
lar respondenter med endast svenska vänner än polacker och, 
i synnerhet, iranier. Chilenare och iranier har markant högre 
andelar personer med endast »hemländska« vänner än fin-
ländare och polacker. Kvoten mellan dessa andelar är högst 
hos iranierna, vilket illustrerar en påtaglig »snedhet« i ira-
niernas umgänge – mer än var tredje iranier har endast iran-
ska vänner och mindre än var trettonde har endast svenska 
vänner. Andelen med »polariserat« umgänge (man umgås 
antingen endast med svenskar eller endast med »hemlän-
ningar«) är å andra sidan markant högre bland chilenare jäm-
fört med de övriga grupperna. Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att polacker uppvisar umgängesvanor som dels 
är mest »blandade« (åtminstone vad beträffar svenskar resp. 
personer från samma land), dels minst »polariserade«. Ira-
nierna kännetecknas av »hemländskt« umgänge med något 
starkare polarisering. Chilenarnas umgänge uppvisar starkast 
»polarisering« med en viss förskjutning mot umgänge med 
»hemlänningar«. Finländarna umgås mera med svenskar 
än med andra finländare och andelen med »polariserat« 
umgänge är ungefär lika stor som bland iranierna.



3  Det sammansatta måttet på inställning till »kulturbevarande« base-
rar sig på fem frågor: om man iakttar ursprungslandets seder i var-
dagslivet, om man anser att det är viktigt att bevara sin ursprung-
liga kultur, om man äter ursprungslandets mat till vardags, om man 
vill att ens barn skall lära sig modersmålet samt hur stark samhörig-
het man känner med ursprungslandet (se även sid. 50).
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 Sociala kontaktnät är en viktig aspekt på »integration« och 
det är därför viktigt att undersöka hur olika erfarenheter 
och kännetecken sammanhänger med umgängesvanor. Jag 
har valt några faktorer förutom de gängse »bakgrundsvariab-
lerna« kön, ålder, utbildning och vistelselängd: inställning till 
bevarande av ursprungslandets kultur (inkluderar samhörig-
het med ursprungslandet), uppfattningar om i vilken utsträck-
ning svenskarna accepterar personer från samma land som 
respondenten som äktenskapspartners och vänner, vilken prestige 
man tror att den egna gruppen åtnjuter i det svenska samhäl-
let, total upplevd diskriminering (i arbetslivet och på bostads-
marknaden) samt kompetens i svenska såsom den bedömts 
av intervjuaren. Med hjälp av en multivariat analysmetod 
(MCA) har jag undersökt hur varje faktor inverkar på fram-
förallt umgänge med svenskar, varvid de övriga i analysen 
ingående faktorerna hölls under statistisk »kontroll«. Det är 
emellertid viktigt att påpeka att tidsföljden mellan de olika 
faktorerna är oklar, med ett par undantag, nämligen ålder 
och vistelselängd. De umgängesmönster som framkommit i 
data kan dels vara påverkade av de olika faktorerna, dels kan 
de sistnämnda (givetvis med undantag av grupptillhörighet, 
kön, ålder och vistelselängd) påverkas av umgängesmönster. 
Ofta handlar det om fortgående interaktion. 
 När hela materialet analyseras visar det sig att kompetens i 
svenska (bedömd av intervjuaren) uppvisar den bästa förmå-
gan att »förutsäga« graden av kontakt med svenskar. Detta 
innebär att relativt oberoende av grupptillhörighet, kön, 
ålder, utbildning och vistelselängd så gäller det att ju bättre 
man behärskar svenska desto mer kontakt har man med 
svenskar. Det handlar helt säkert i avsevärd utsträckning om 
ömsesidig påverkan, men man bör inte negligera möjligheten 
att kompetens i svenska kan fungera som »orsak« eller motiv: 
om man behärskar språket bristfälligt drar man sig kanske 
för att söka kontakt med svenskar. På andra plats kommer 
inställningen till bevarande av den egna kulturen: i ju större 
utsträckning man anser att ursprungslandets kultur bör beva-
ras, desto mindre kontakt tenderar man att ha med svenskar3. 
Grupptillhörighet kommer på tredje plats när det gäller för-
mågan att »förutsäga« kontakt med svenskar och skillnad-
erna mellan de fyra grupperna följer dem som visats i tabell 



4  Observera att varje faktors inverkan presenteras efter korrektion 
för den påverkan på graden av kontakt som utövas av de övriga 
faktorer som ingår i analysen.
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5. Vistelsetiden i Sverige har en viss inverkan på kontakten 
med svenskar i förväntad riktning – ju längre vistelse, desto 
mer kontakt. Upplevd diskriminering har en viss effekt: ju 
mer diskriminering desto mindre kontakt. Ålder uppvisar 
endast svagt samband med kontakt med svenskar, varvid 
de äldre har mindre kontakt än de yngre. Varken kön eller 
utbildning »förutsäger« graden av kontakt med svenskar.
 Det kan vara viktigt att undersöka hur dessa samband ser 
ut inom olika ålderskategorier och kategorier av vistelselängd 
i Sverige – de två egenskaper som har en klar relation till tid. 
Följande framkommer. Ålder har betydelse för kontakt med 
svenskar endast hos dem med längsta vistelsetiden i Sverige 
(de äldre har mindre kontakt än de yngre). Kompetens i 
svenska har avsevärd betydelse framförallt hos dem med kort 
och »medellång« vistelsetid. Grupptillhörighet har markant 
större betydelse för kontakt med svenskar hos dem med kort 
och lång vistelsetid i Sverige jämfört med dem med »medel-
lång« vistelsetid. Iranierna framstår som den grupp hos vil-
ken kontakten med svenskar ökar minst med längre vistel-
setid; bland de övriga grupperna, framförallt chilenarna, är 
motsvarande förändring markant större. Motsvarande analy-
ser i tre ålderskategorier ger vid handen att samtliga faktorer, 
men framförallt upplevd diskriminering och grupptillhörig-
het, ger starkast utslag bland de yngsta respondenterna. Det 
är således inom denna ålderskategori som man kan iaktta de 
största skillnaderna i graden av kontakt med svenskar mellan 
de minst och de mest diskriminerade samt mellan de fyra 
grupperna. Betydelsen av kompetens i svenska och inställ-
ning till kulturbevarande varierar markant mindre mellan 
ålderskategorierna.
 Genom att analysera varje grupp separat kan man se om 
dessa samband även gäller inom respektive grupp. I dessa ana-
lyser har jag även inkluderat ytterligare två »subjektiva« fak-
torer: uppfattningar om huruvida den egna gruppen accep-
teras av svenskar som äktenskapspartners och vänner samt 
bedömningar av den prestige som gruppen åtnjuter i det 
svenska samhället. Det är rimligt att tänka sig att dessa upp-
fattningar och bedömningar fungerar som både orsaker och 
effekter med avseende på kontakt med svenskar. Följande 
bild framträder. Bland chilenarna har inställning till kultur-
bevarande en stark inverkan på kontakt med svenskar – ju 
viktigare man anser det vara att bevara ursprungslandets kul-
tur, desto mindre kontakt tenderar man att ha med svenskar4. 
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Kompetens i svenska har ett lika starkt (men positivt) samband 
med graden av kontakt. Upplevd diskriminering uppvisar ett 
något svagare, men tydligt negativt samband med kontakt. 
Bedömningar av huruvida chilenare accepteras av svenskarna 
som äktenskapspartners och vänner har ingen effekt på kon-
takterna. Däremot uppvisar bedömningen av chilenarnas pre-
stige i det svenska samhället ett svagt positivt samband med 
kontakt med svenskar. Ålder, kön och utbildning saknar rele-
vans i sammanhanget, medan vistelselängd företer ett svagt 
positivt samband – ju längre vistelse, desto mer kontakt. Jag 
måste återigen understryka att »variablernas« ordningsföljd i 
dessa redovisningar i flera fall är godtycklig och får inte tolkas 
som angivande av orsaksriktning. 
 Bland finländarna har inställning till kulturbevarande en 
markant svagare inverkan på kontakt med svenskar än vad 
fallet var med chilenarna och sambandets riktning är något 
tvetydig. Kompetens i svenska uppvisar ett lika starkt och 
entydigt positivt samband med kontakt som hos chilenarna. 
Uppfattningen om finländarnas prestige i det svenska samhäl-
let har ett svagt men tydligt positivt samband med kontakt. 
Upplevd diskriminering saknar betydelse i sammanhanget, 
medan bedömningen av huruvida finländare accepteras av 
svenskarna som vänner företer svagt positivt samband med 
kontakt. Med övriga faktorer under kontroll uppvisar äldre 
finländare mindre kontakt med svenskar jämfört med de 
yngre. Kön och utbildning saknar betydelse för kontakt.
 Hos iranierna ser vi återigen ett starkt negativt samband 
mellan inställning till kulturbevarande och kontakt med 
svenskar (ju mer »kulturbevarande« desto mindre kontakt). 
Kompetens i svenska har en positiv inverkan på kontakt, men 
effekten är svagare än hos chilenare och finländare. Däremot 
uppvisar bedömningen av iraniernas prestige i det svenska 
samhället ett starkt positivt samband med kontakt – de som 
har en mera optimistisk uppfattning om denna prestige har 
mera kontakt med svenskar än de vilkas bedömning är nega-
tiv. Uppfattningar om i vilken utsträckning iranier accepteras 
av svenskar som äktenskapspartners och vänner saknar bety-
delse för kontakt, vilket även gäller ålder, kön och utbild-
ning. Upplevd diskriminering har en svag negativ inverkan 
på kontakt. Vistelselängd kännetecknas av en »icke linjär« 
relation till kontakt – de med medellång vistelsetid rapporte-
rar mera kontakt än de med kort respektive lång vistelsetid. 
 Bland polackerna ser vi ett negativt samband mellan kul-
turbevarande och kontakt med svenskar, vars styrka liknar 
dito hos finländarna (dvs. är markant svagare än hos chi-
lenare och iranier). Upplevd diskriminering påverkar kon-
takten med svenskar måttligt negativt, medan kompetens i 
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svenska påverkar denna kontakt måttligt positivt. Bedömning 
av polackernas prestige i det svenska samhället har en viss 
positiv inverkan på kontakt med svenskar, vilket även gäller 
uppfattningen om huruvida svenskarna accepterar polacker 
som vänner. Med övriga faktorer under kontroll ökar graden 
av kontakt med svenskar måttligt med ökande vistelselängd. 
Äldre polacker har mindre kontakt med svenskar än yngre. 
 Det kan till sist vara intressant att undersöka om koncen-
trationen av personer födda i samma land som respondenten 
i dennes närområde (en del av de tidigare nämnda socialeko-
logiska informationerna i data) har något samband med kon-
takt med svenskar. Med samtliga tidigare diskuterade fakto-
rer under statistisk kontroll visar det sig att ju större denna 
koncentration, desto mindre kontakten med svenskar, vilket 
knappast är förvånande. Sambandet är starkast bland chile-
nare och svagast bland polacker.

Subjektiv integration
Var man känner sig mest hemma – i Sverige, i ursprungslan-
det, lika mycket här som där eller ingenstans – kan betraktas 
som en subjektiv sammanfattning av individens erfarenheter, 
uppfattningar och känslor rörande hans/hennes situation i 
det nya landet, en indikator på vad man skulle kunna kalla 
»subjektiv integration«. I den serie av undersökningar av rap-
porterad diskriminering bland invandrare som jag genom-
fört på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (Lange 
1995a, 1996, 1997a, 1999) har denna subjektiva integra-
tionskänsla visat sig ha tydliga samband med upplevd dis-
kriminering. I föreliggande data har det fyra grupperna valt 
svarsalternativen i frågan på sätt som framgår av tabell 8 på 
nästa sida.
 Vi ser att iranierna har den största andelen respondenter 
som känner sig mest hemma i ursprungslandet, med chile-
narna på andra plats. Iranierna har samtidigt de lägsta ande-
larna av dem som känner sig mest hemma i Sverige samt dem 
som känner sig lika mycket i Sverige som i ursprungslandet 
och den i särklass största andelen personer som inte känner 
sig hemma någonstans – mer än var femte iranier befinner 
sig i detta tillstånd. Polackerna har den lägsta andelen perso-
ner som känner sig mest hemma i ursprungslandet och den 
högsta andelen sådana som känner sig mest hemma i Sverige. 
Polackerna och finländarna framstår som mest hemmastadda 
i Sverige, chilenarna och finländarna som mest »flexibla« 
(»både/och«) och iranierna som mest »hemlösa«.
 Man kan analysera hur olika faktorer inverkar på »sannolik-
heten« att tillhöra den kategori som valt ett visst svarsalterna-
tiv. När hela materialet analyseras visar det sig att inställning 



Tabell 8
Svar i procent per grupp på de fyra alternativen i frågan var man känner sig mest hemma. 
»Både/och« syftar på svarsalternativet »Lika mycket i ursprungslandet som i Sverige«. Grup-
perna är ordnade vertikalt efter fallande andelar i kolumnen »I Sverige«. Procenttalen är 
avrundade till närmaste heltal.

Grupp  Var känner Du Dig mest hemma?
   I ursprungs-
  I Sverige  landet  Både/och Ingenstans

Polacker 55 4 34 8 
Finländare 52 3 42 3
Chilenare 36 9 45 9 
Iranier 31 16 33 20 

Alla 44 8 39 10 
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till kulturbevarande har starkast inverkan på »sannolikheten« 
att tillhöra dem som känner sig mest hemma i Sverige – ju 
viktigare man anser att det är att bevara ursprungslandets 
kultur och ju mer man bevarar den i sitt vardagsliv, desto 
mindre sannolikheten att man tillhör dem som känner sig mest 
hemma i Sverige (relativt oberoende av grupptillhörighet, 
ålder, utbildning, kontakt med svenskar, upplevd diskrimi-
nering, kompetens i svenska och vistelselängd). Den näst 
starkaste faktorn är vistelselängd – ju längre tid man varit i 
Sverige, desto större sannolikheten att man känner sig mest 
hemma här, men effekten är mycket svagare. 
 Eftersom den här typen av multivariat analys är komplex, 
kan det vara bra att upprepa analysen för kategorier av 
respondenter indelade efter en klart tidsrelaterad variabel. 
I detta fall föreligger ett måttligt starkt negativt samband 
mellan »kulturbevarande« och vistelselängd i Sverige – ju 
längre vistelsetiden, desto svagare tendensen att bevara sin 
ursprungskultur. Om ovan nämnda analys genomförs separat 
för tre kategorier av vistelselängd – kort, medellång och lång 
– visar det sig att »kulturbevarandets« inverkan på sannolik-
heten att känna sig mest hemma i Sverige är starkast hos dem 
med längsta vistelsetid. Detta kan formuleras på så sätt att ju 
längre man varit i Sverige, desto större är sannolikheten att 
man inte känner sig mest hemma i Sverige om man sam-
tidigt är stark anhängare av bevarande av sin ursprungskul-
tur (relativt oberoende av övriga kännetecken och faktorer, 
inklusive grupptillhörighet). Det är svårt att bedöma vad som 
är »hönan« och vad »ägget« i detta sammanhang, förmodli-
gen handlar det som ömsesidig påverkan. En tänkbar variant 
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av samband skulle kunna vara att andra (för mig okända) fak-
torer, som ackumuleras med tiden, bidrar till att vissa indivi-
der inte känner sig hemma i Sverige och att detta förstärker 
deras »kulturbevarande« förhållningssätt. Även det omvända 
sambandet är möjligt. I övrigt kan jag konstatera att med de 
övriga faktorerna under kontroll har upplevd diskriminering 
endast en svag negativ inverkan på sannolikheten att känna 
sig mest hemma i Sverige. 
 När det gäller den kategori som känner sig mest hemma i 
ursprungslandet kan följande konstateras. »Kulturbevarande« 
har även här en inverkan på sannolikheten att tillhöra denna 
kategori – ju starkare »kulturbevarande« förhållningssätt, 
desto mera sannolikt att man känner sig mest hemma i 
ursprungslandet. Denna inverkan eller samband är starkare 
hos dem med kort och medellång vistelsetid i Sverige och 
markant svagare hos dem med längsta vistelsetid. Vistelsetid 
har i sig ett svagt negativt samband med benägenheten att 
känna sig mest hemma i ursprungslandet. Upplevd diskrimi-
nering uppvisar ett svagt positivt samband med sannolikheten 
att känna sig mest hemma i ursprungslandet, varvid denna 
effekt är svagast hos dem med kortast vistelsetid. Man skulle 
kanske kunna hävda att tillståndet att känna sig mest hemma 
i ursprungslandet i själva verket utgör ytterligare en aspekt på 
ett »kulturbevarande« förhållningssätt och borde därför ingå 
i det sammansatta måttet på detta förhållningssätt. Analyser 
visar dock att det finns skäl att betrakta dem som separata 
aspekter.
 I fråga om dem som känner sig lika mycket hemma i 
Sverige som i ursprungslandet (»både/och«) uppvisar det 
kulturbevarande förhållningssättet ett icke linjärt samband 
med sannolikheten att tillhöra denna kategori – denna sanno-
likhet är markant större bland dem som kan sägas ha »mått-
liga« (dvs. icke extrema) värden på skalan för kulturbeva-
rande än bland dem som har extremt låga respektive extremt 
höga värden på denna skala. En »måttfull« (om uttrycket till-
låtes) inställning till kulturbevarande tycks således befrämja 
den »tvåkulturella hemkänslan«. Benägenheten att känna sig 
hemma »både/och« minskar något med ökande vistelselängd 
och i viss, mycket begränsad, utsträckning med ökande grad 
av upplevd diskriminering.
 Drygt 10 procent av de svarande (112 individer) har angett 
att de inte känner sig hemma någonstans. När hela materia-
let analyseras på motsvarande sätt som ovan, framkommer 
inga signifikanta samband mellan de tidigare diskuterade fak-
torerna och sannolikheten att tillhöra kategorin »hemlösa«, 
med ett undantag. När ett sammansatt mått på förtroende 
för politiker, myndigheter, institutioner m.m. förs in i analy-



46 DISKRIMINERING, INTEGRATION OCH ETNISKA RELATIONER

sen, visar det sig att lågt förtroende ökar »risken« att tillhöra 
dem som inte känner sig hemma någonstans. Antalet indivi-
der i denna kategori är för litet för att meningsfulla analyser 
inom respektive grupp skall kunna genomföras. Det enda jag 
kan nämna är att endast en faktor »ger utslag« i två av grup-
perna, nämligen upplevd diskriminering bland chilenarna och 
polackerna, som hos dessa något ökar sannolikheten att inte 
känna sig hemma någonstans. 
 När grupperna analyseras var för sig, framkommer föl-
jande. Bland chilenarna framkommer två faktorer som har 
en markant negativ effekt på sannolikheten att man känner 
sig mest hemma i Sverige, nämligen starkt kulturbevarande 
förhållningssätt och stor upplevd diskriminering. Med övriga 
faktorer under kontroll är yngre chilenare mera benägna att 
känna sig hemma i Sverige än de äldre. Längre vistelsetid 
i Sverige ökar denna benägenhet något. Även bland finlän-
darna har det kulturbevarande förhållningssättet en negativ 
inverkan på hemkänslan i Sverige, men effekten är markant 
svagare. Vistelselängd, ålder, kompetens i svenska och utbild-
ning har markant starkare effekter – de äldre och de med 
högre utbildning är mindre benägna att känna sig hemma i 
Sverige jämfört med de yngre och dem med lägre utbildning. 
God kompetens i svenska och längre vistelsetid bidrar posi-
tivt till hemkänslan i Sverige. Upplevd diskriminering uppvi-
sar negativ inverkan, men i markant lägre grad än vad fallet 
var hos chilenarna. 
 Bland iranierna påverkas benägenheten att känna sig mest 
hemma i Sverige starkt negativt av det kulturbevarande för-
hållningssättet, samtidigt som denna benägenhet ökar något 
med längre vistelsetid i Sverige. Upplevd diskriminering 
minskar hemkänslan i Sverige något. Det starkaste (när de 
fyra grupperna jämförs) negativa sambandet mellan kulturbe-
varande inställning och benägenheten att känna sig hemma 
i Sverige hittar vi bland polackerna. Upplevd diskriminering 
har en måttlig negativ inverkan på denna benägenhet, medan 
längre vistelsetid i Sverige har en likaså måttlig positiv effekt. 
En intressant aspekt i detta sammanhang är medborgarska-
pets inverkan på hemkänslan i Sverige. Vid undersöknings-
tillfället hade 60,2 procent av chilenarna, 43,4 procent av 
finländarna, 61,7 procent av iranierna och 74,2 procent av 
polackerna svenskt medborgarskap. Analyser med relevanta 
faktorer under kontroll (inklusive inställning till »kulturbeva-
rande« och upplevd diskriminering) visar att omständigheten 
att ha svenskt medborgarskap i viss mån ökar sannolikheten 
att man känner sig mest hemma i Sverige. Effekten är ganska 
svag bland iranier och polacker, måttlig bland chilenare och 
markant starkare bland finländare. 



Tabell 9 
Medelvärden per grupp på de sjugradiga skalorna för känsla av samhörighet med Sverige 
respektive med ursprungslandet. I tredje kolumnen (r) visas korrelationskoefficienter mellan 
dessa skalor. I fjärde kolumnen anges andelen i procent inom varje grupp som samtidigt kän-
ner stark samhörighet med båda länderna (definierad som skalstegen 6 och 7 på skalan). 
Grupperna är ordnade vertikalt efter fallande värden i första kolumnen.

Grupp  Medelvärden (skala 1–7) för   Andel i procent med 
  samhörighet med   stark samhörighet
  Sverige  Ursprungslandet  r  med båda 

Finländare 5.5 5.0 -0.07 26.6 
Polacker 5.4 4.8 -0.10 17.3
Chilenare 4.9 5.0 -0.11 15.4 
Iranier 4.4 4.8 -0.23 8.8
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 När det gäller »tillståndet« att känna sig lika mycket hemma 
i Sverige som i ursprungslandet har följande framkommit. 
Upplevd diskriminering minskar sannolikheten att tillhöra 
denna kategori bland chilenare och iranier; starkare »kultur-
bevarande« inställning ökar denna sannolikhet bland chile-
nare, finländare och polacker. Hos iranierna kan vi observera 
ett icke linjärt samband: sannolikheten att känna sig hemma 
»både/och« är större hos dem med måttlig kulturbevarande 
inställning än hos dem med mycket svag respektive mycket 
stark dito.
 När det till sist gäller benägenheten att känna sig mest 
hemma i ursprungslandet kan följande sägas. Upplevd diskri-
minering ökar denna benägenhet bland chilenare och iranier. 
Stark »kulturbevarande« inställning har samma effekt bland 
chilenare och, i synnerhet, iranier, där effekten är mycket 
påtaglig. Bland polacker och finländare saknas entydiga sig-
nifikanta effekter, vilket till stor del orsakas av att så få indivi-
der valt detta svarsalternativ (se tabell 7 ovan).
 Den känsla av samhörighet man känner med dels Sverige, 
dels sitt ursprungsland utgör ytterligare en aspekt på subjek-
tiv integration. I tabell 9 nedan visas de relevanta resultaten. 
 Vi ser att finländare och polacker känner starkast sam-
hörighet med Sverige och iranierna svagast. Finländare och 
polacker känner svagare samhörighet med ursprungslandet 
jämfört med dito med Sverige (om de två skalorna kan antas 
vara jämförbara), medan förhållandet är omvänt hos chile-
nare och iranier. Korrelationskoefficienterna kan tolkas som 
uttryck för förmågan att samtidigt hysa samhörighetskänslor 
med båda länderna och negativa koefficienter kan ses som en 
grov indikator på ett slags »identifikationskonflikt«. I tabel-
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len är inte koefficienterna särskilt höga, men en tydlig skill-
nad framträder mellan iranier och de övriga grupperna. Ira-
nierna har även följdriktigt den minsta andelen personer som 
samtidigt känner stark samhörighet med båda länderna.
 Låt oss se efter vilka faktorer som påverkar känslan av sam-
hörighet med Sverige. I dessa analyser har jag även inklu-
derat ett sammanfattande mått baserat på frågan hur man 
bedömer sin livssituation i tre avseenden (bostad, arbete och 
ekonomi) jämfört med svenskar i respondentens egen ålder. 
Svarsalternativen gick från »mycket sämre« via »likadan« till 
»mycket bättre«. Separata analyser av de fyra grupperna visar 
att två faktorer har positiv inverkan på känslan av samhörig-
het med Sverige i samtliga grupper: längre vistelsetid och att 
man är nöjd med sin livssituation i ovan nämnda avseenden. 
Starkare »kulturbevarande« inställning minskar denna sam-
hörighet i samtliga grupper (med övriga faktorer under 
kontroll) och effekten framträder starkast bland iranierna. 
Upplevd diskriminering minskar samhörigheten med Sverige 
något endast bland chilenarna. Svenskt medborgarskap ökar 
(med övriga relevanta faktorer under kontroll) känslan av 
samhörighet med Sverige något bland polackerna, måttligt 
bland chilenarna, något mer bland finländarna och inte alls 
bland iranierna.
 Till sist kan det vara intressant att undersöka på vilket sätt 
känslan av samhörighet med Sverige förhåller sig till var man 
känner sig mest hemma. Det är knappast förvånande att det 
föreligger ett positivt samband i samtliga grupper mellan att 
man känner sig mest hemma i Sverige och känner samhörig-
het med landet. Däremot är det något förvånande att det 
till synes »tvåkulturella« tillståndet att känna sig lika mycket 
hemma i Sverige som i ursprungslandet sammanhänger posi-
tivt med känslan av samhörighet med ursprungslandet men 
uppvisar ett negativt samband med känslan av samhörighet 
med Sverige. Detta gäller dock inte iranierna, hos vilka 
»både/och«-känslan saknar samband med samhörighetskäns
lorna. Detta innebär att tillståndet att känna sig lika mycket 
hemma i Sverige som i ursprungslandet tenderar att hos 
de tre grupperna sammanhänga med starkare samhörighets-
känsla med ursprungslandet och svagare med Sverige. Detta 
mönster kvarstår även om man kontrollerar för variation i det 
»kulturbevarande« förhållningssättet. 
 Ytterligare ett par viktiga aspekter på »subjektiv integration« 
är den rädsla för att bli diskriminerad man eventuellt kan 
känna om man bevarar sin kulturella särprägel samt om man 
anser det vara viktigt att »smälta in« i det svenska samhället. 
Två frågor handlade om detta och resultaten visas i tabell 10.
 Vi ser att iranierna har de högsta andelarna i båda kolum-



Tabell 10
Andelar i procent inom varje grupp som delvis eller helt instämt i påståendena »Chilenare/
finländare/iranier/polacker i Sverige borde anstränga sig maximalt för att smälta in i det 
svenska samhället« respektive »Chilenare/. osv. löper större risk att bli diskriminerade om de 
bevarar sina kulturella seder och sitt språk«. I tredje kolumnen anges korrelationskoefficienter 
mellan »bör smälta in« och »rädsla«. I fjärde kolumnen visas sambanden mellan »rädsla« 
och måttet på total upplevd diskriminering. Grupperna är ordnade vertikalt från högsta till 
lägsta andelen.

Grupp  Bör smälta  Rädsla för  Samband  Samband mellan 
  in  diskriminering mellan  rädsla och upplevd
 A  B  A och B  diskriminering 
    (r)  (r) 

Iranier 78.0 56.5 .18 .22
Chilenare 73.5 44.8 .17 .15
Polacker 66.8 42.8 .26 .26
Finländare 60.6 35.5 .18 .09
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nerna, finländarna de lägsta. Det föreligger måttliga positiva 
samband mellan de två uppfattningarna, varvid »kopplingen« 
mellan dem är starkast hos polackerna och svagast hos chile-
narna. Det finns även ett positivt samband mellan »rädsla 
för diskriminering om man bevarar sin kultur« och upplevd 
diskriminering, varvid sambanden är markant starkare bland 
polacker och iranier jämfört med de två övriga grupperna. 
Det är givetvis svårt att bestämma det eventuella orsakssam-
bandets riktning – erfarenheter av diskriminering kan öka 
rädslan för att bevarande av den egna kulturen medför mera 
diskriminering och rädslan kan å andra sidan medföra att 
man tolkar fler händelser som instanser av diskriminering. 
 Både uppfattningen att man bör anstränga sig maximalt 
för att »smälta in« i det svenska samhället och oron att beva-
rande av den egna kulturen och språket ökar risken för diskri-
minering är vanligast hos iranierna, med chilenarna på andra 
plats. Innebörden i uttrycket »smälta in i det svenska sam-
hället« kan emellertid tolkas olika av olika respondenter 
och behöver inte alltid betyda att man strävar efter assimi-
lation. För att få en bättre uppfattning om hur de olika 
förhållningssätten är relaterade till varandra hos de fyra grup-
perna har jag genomfört vissa analyser med hjälp av fem sam-
mansatta mått (index) som fångar olika aspekter på respon-
denternas inställning till kulturbevarande, assimilation m.m. 
Måtten konstruerades på grundval av faktoranalyser av de 
relevanta frågorna, dels i hela materialet, dels separat inom 
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varje grupp. Det visade sig att resultaten i de fyra grupperna 
uppvisade ganska god överensstämmelse med resultaten i 
hela materialet, vilket möjliggjorde användning av gemen-
samma mått. Ett av måtten – »kulturbevarande« – presen-
terades redan tidigare. Nedan presenteras det igen tillsam-
mans med de övriga måtten. Jag kallar dem »aspekter« för 
att kringgå den svåra uppgiften att ge dem korta och sam-
tidigt adekvata benämningar. Möjliga benämningar antyds 
inom parenteser.

Aspekt 1 (»kulturbevarande«) 
Måttet baserar sig på fem frågor: om man iakttar ursprungs-
landets seder i vardagslivet, om man anser att det är viktigt 
att bevara sin ursprungliga kultur, om man äter ursprungs-
landets mat till vardags, om man vill att ens barn skall lära 
sig modersmålet samt hur stark samhörighet man känner med 
ursprungslandet.

Aspekt 2 (faktisk assimilation?)
Måttet är baserat på tre frågor: om man äter typisk svensk mat 
till vardags, om man anser att svenska helger känns främ-
mande samt hur stark samhörighet man känner med Sverige.

Aspekt 3 (strävan efter assimilation på grund av rädsla)
Måttet bygger på tre frågor: de tidigare diskuterade påståen-
dena om att man bör anstränga sig maximalt för att smälta 
in i det svenska samhället och att kulturbevarande medför 
större risk för diskriminering samt att man tycker att det vore 
dåligt om fler människor från samma land som man själv 
bodde i det bostadsområde där man bor.

Aspekt 4 (etnisk solidaritet/chauvinism?)
Måttet är baserat på ställningstaganden till tre påståenden: 
»Om en chilenare (finländare osv.) i Sverige är arbetsgivare 
bör han/hon i första hand anställa personer med chilensk (finsk 
osv.) bakgrund«; »Chilenare (finländare osv.) i Sverige borde 
uppmuntra sina barn att gifta sig med personer med chilenskt 
(finskt osv.) ursprung« samt »Det borde absolut finnas helt chi-
lenska (finska osv.) skolor i Sverige«.

Aspekt 5 (Etnisk kulturell och organisatorisk aktivitet)
Detta mått bygger på endast två frågor, vilket är mindre 
lämpligt ur teknisk synvinkel. De framträdde emellertid tyd-
ligt som en separat faktor i analyserna och bildade därför 
ett eget mått. De två frågorna handlar om hur ofta man besö-
ker chilenska (finska osv.) kulturella evenemang, som teaterfö-
reställningar, filmvisningar, utställningar m.m. samt hur ofta 



Tabell 11
Rangordningar av de fyra grupperna med avseende på fem sammansatta mått som fångar 
olika aspekter på inställning till kulturbevarande, assimilation m.m. Rangordningarna är 
baserade på gruppernas medelvärden för respektive mått, som korrigerats (MCA) för den 
påverkan som utövas av relevanta bakgrundsfaktorer. Rang »1« betyder högsta medelvärde 
(förhållningssättet är starkast), rang »4« lägsta (förhållningssättet är svagast). Förkort-
ningar: »kulturbev.« = kulturbevarande inställning (aspekt 1); »assimSve« = assimilation 
till svensk kultur (aspekt 2); »assimil« = strävan att smälta in och rädsla för diskriminering 
(aspekt 3); »etnisolid« = etnisk solidaritet/chauvinism (aspekt 4); »etnoaktiv« = deltagande i 
etniska aktiviteter (aspekt 5).

Rang Aspekt 1 Aspekt 2 Aspekt 3 Aspekt 4 Aspekt 5

 Kulturbev AssimSve Assimil Etnisolid Etnoaktiv

1 Iranier Finländare Iranier Finländare Chilenare 
2 Chilenare Polacker Chilenare Iranier Iranier
3 Finländare Chilenare Polacker Chilenare Finländare
4 Polacker Iranier Finländare Polacker Polacker
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man deltar i möten anordnade av chilenska (finska osv.) orga-
nisationer eller föreningar.
 De fem måtten har olika (och relativt godtyckliga) antal 
skalsteg, och eftersom jag inte kan hävda att de kännetecknas 
av hög mätprecision presenteras resultaten i form av grup-
pernas rangordningar baserade på medelvärden för respek-
tive mått. Observera att de benämningar på aspekterna som 
används i tabellen får betraktas som »tentativa«.
 Först och främst kan vi konstatera att iranierna uppvisar 
det starkaste »kulturbevarande« förhållningssättet, polack-
erna det svagaste. I den mån aspekt 2 kan tolkas som en 
indikator på (åtminstone partiell) faktisk assimilation i den 
svenska kulturen, är gruppernas rangordning nästan spegel-
vänd – iranierna är minst assimilerade, finländarna mest, med 
polackerna på andra plats. Det är intressant att se relationen 
mellan aspekt 1 och aspekt 3. Det sistnämnda måttet kan 
tänkas fånga en assimilativ inställning som innehåller dels en 
komponent av rädsla för diskriminering om man bevarar sin 
ursprungskultur, dels en strävan att inte bo i områden med 
många människor från samma land som man själv. Vi ser 
att gruppernas rangordning inom aspekt 3 är nästan identisk 
med dito för aspekt 1 – endast finländare och polacker har 
bytt plats. De grupper som uppvisar det starkaste »kulturbe-
varande« förhållningssättet och samtidigt är minst assimile-
rade i den svenska kulturen uttrycker således starkast önskan 
att »smälta in« i det svenska samhället, färgad av rädsla för 
ökad diskriminering om man bevarar sin ursprungskultur. 
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Man bör dock komma ihåg att sambandet mellan önskan 
att »smälta in« och denna rädsla var markant starkare bland 
polacker jämfört med de övriga grupperna (se tabell 9). När 
det gäller aspekten »etnisk solidaritet/chauvinism« finner vi 
finländarna på första och iranierna på andra plats, polackerna 
på fjärde. Finländarnas första plats beror till största delen på 
det påstående om att det bör finnas helt chilenska/finska osv. 
skolor i Sverige som ingår i måttet – 33 procent av finlän-
darna har delvis eller helt instämt i påståendet, jämfört med 
9–14 procent i de övriga grupperna. I fråga om deltagande 
i etniska kulturella m.m. evenemang finner vi chilenare och 
iranier på första och andra plats, polacker på fjärde.
 För att få en mera detaljerad överblick över relationerna 
mellan de fem »dimensionerna« hos de fyra grupperna har 
jag inom varje grupp beräknat partialkorrelationer (med sta-
tistisk »kontroll« för relevanta bakgrundskännetecken) mel-
lan alla par av aspekter. Resultaten presenteras i tabell 12 
på nästa sida. För att inte i alltför hög grad suggereras av de 
beteckningar på aspekterna som används i tabellen rekommen-
deras läsaren att gå tillbaka till den ovan presenterade speci-
fikationen av de frågor som ingår i måtten.
 Negativa koefficienter i tabellen kan tolkas som tecken på 
att de två aspekterna i ett visst par tenderar att inte före-
komma samtidigt hos samma individer, dvs. ett slags mot-
satsförhållande. Positiva koefficienter kan i vissa fall tyda på 
att de faktorer som döljer sig bakom två aspekter till en del 
»mäter« samma sak. Detta gäller framförallt paret »kulturbe-
varande – deltagande i etniska aktiviteter«. Faktoranalyserna 
gör det emellertid berättigat att hålla isär dem som separata 
dimensioner och den variation i sambandens styrka som före-
ligger mellan grupperna visar att aspekterna är olika starkt 
sammankopplade hos olika grupper.
 Det är intressant att observera att de två grupper som upp-
visar det starkaste respektive svagaste »kulturbevarande« för-
hållningssättet – iranier och polacker – även kännetecknas av 
det starkaste motsatsförhållandet mellan detta förhållnings-
sätt och assimilation till svensk kultur. Att motsatsförhål-
landet inte behöver vara särskilt starkt illustreras tydligt av 
finländarna. Polackerna manifesterar det i särklass starkaste 
motsatsförhållandet mellan »kulturbevarande« förhållnings-
sätt och önskan att »smälta in« / rädsla för diskriminering. 
Med en något vågad tolkning skulle man kunna säga att det 
är i denna grupp som avståndstagandet från en kulturbeva-
rande inställning är mest färgad av rädslan för att »synas« och 
bli diskriminerad för att man inte är »svensk«. Detta stöds i 
viss mån även av det faktum att bland de fyra grupperna upp-
visar polackerna det starkaste (låt vara i övrigt ganska svaga) 



Tabell 12
Mått på samband (partialkorrelationer med kontroll för ålder, utbildning, kön och vistel-
selängd) mellan de fem aspekterna inom varje grupp av respondenter. Förkortningar: »kul-
turbev.« = kulturbevarande inställning (aspekt 1); »assimSve« = assimilation till svensk kul-
tur (aspekt 2); »assimil« = strävan att smälta in och rädsla för diskriminering (aspekt 3); 
»etnisolid« = etnisk solidaritet/chauvinism (aspekt 4); »etnoaktiv« = deltagande i etniska 
aktiviteter (aspekt 5). Koefficienter lika med eller större än .25 är markerade med fetstil. 
Koefficienter lika med eller större än +/- .12 är statistiskt säkerställda (p = .05 eller lägre).

Par av aspekter    Grupp
 Iranier Chilenare Finländare Polacker

kulturbev-assimSve -.36 -.25 -.16 -.32
kulturbev-assimil -.20 -.16 -.10 -.37 
kulturbev-etnisolid .37 .18 .29 .25 
kulturbev-etnoaktiv .33 .42 .46 .42 
assimSve-assimil .14 .00 .12 .20 
assimSve-etnisolid -.23 -.14 -.35 -.32 
assimSve-etnoaktiv -.20 -.10 -.11 -.12 
assimil-etnisolid .00 .00 .00 -.18 
assimil-etnoaktiv -.17 -.25 -.07 -.32 
etnisolid-etnoaktiv .10 .09 .24 .22
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sambandet mellan assimilation till svensk kultur och önskan 
att »smälta in« / rädsla för diskriminering. 
 När det gäller relationen mellan »kulturbevarande« förhåll-
ningssätt och »etnisk solidaritet/chauvinism« kan vi notera 
att det positiva sambandet är starkast hos iranierna och svagast 
hos chilenarna. Hos iranierna är således de två förhållnings-
sätten starkare sammankopplade än hos någon annan grupp. 
Vidare kan vi notera att finländare och polacker uppvisar 
markant starkare motsatsförhållande mellan assimilation till 
svensk kultur och etnisk solidaritet/chauvinism än iranier 
och, framförallt, chilenare. Bland iranier, chilenare och finlän-
dare föreligger inget som helst samband mellan den av rädsla 
för diskriminering färgade önskan att »smälta in« (»assimil«) 
och etnisk solidaritet/chauvinism. Hos polackerna finner 
vi däremot ett måttligt negativt samband och således en 
viss grad av motsatsförhållande. Polackerna uppvisar även 
det starkaste negativa sambandet mellan denna önskan att 
»smälta in« och deltagande i etniska aktiviteter (»etnoaktiv«), 
med chilenarna på andra plats. 
 För att få en klarare bild av de många sambanden har jag 
faktoranalyserat de fem aspekterna separat inom varje grupp 
och på så sätt erhållit ett slags »meta-faktorer«. Följande bild 
framträder, varvid det är viktigt att understryka att jag här 
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talar om tendenser, eftersom de underliggande sambanden 
knappast kan beskrivas som mycket starka. Hos iranierna, 
som uppvisar starkast »kulturbevarande« förhållningssätt, är 
minst assimilerade till den svenska kulturen, och samtidigt 
uttrycker starkast önskan att »smälta in« färgad av rädsla för 
diskriminering, kan man urskilja två dimensioner. Den första 
har »kulturbevarande« förhållningssätt, relativt starkt kopplat 
till »etnisk solidaritet/chauvinism«, som en pol med assimi-
lation till svensk kultur som motpol. Den andra definieras av 
önskan att »smälta in« med dess aspekt av rädsla för diskri-
minering och motpolen här utgörs av deltagande i etniska 
aktiviteter. 
 Även bland chilenarna, som liknar iranierna i de tre ovan-
nämnda avseendena (dock i något lägre grad), urskiljer jag 
två dimensioner. Den ena har deltagande i etniska aktivi-
teter, ganska starkt sammankopplat med »kulturbevarande« 
förhållningssätt, som en pol och motpolen utgörs här av öns-
kan att »smälta in« plus rädsla för diskriminering vid kul-
turbevarande. Den andra dimensionen har etnisk solidaritet/
chauvinism som en pol och assimilering till svensk kultur som 
dess motpol.
 Hos finländarna, som ligger på tredje plats i fråga om 
»kulturbevarande« förhållningssätt, är mest assimilerade till 
den svenska kulturen och uttrycker den svagaste önskan att 
»smälta in«, föreligger också två dimensioner. Den ena kän-
netecknas av deltagande i etniska aktiviteter som i markant 
högre grad än vad fallet var hos chilenarna är förknippat med 
det »kulturbevarande« förhållningssättet. Någon klar motpol 
saknas i detta fall. Den andra dimensionen har assimilation 
till svensk kultur som sin ena pol och »etnisk solidaritet/
chauvinism« som dess motpol. Bland polackerna, som kän-
netecknas av den svagaste tendensen till »kulturbevarande«, 
ligger på andra plats efter finländarna när det gäller assimi-
lation till svensk kultur och på näst sista plats i fråga om 
önskan att »smälta in«/rädsla för diskriminering, framträder 
endast en dimension med tydliga motpoler, nämligen önskan 
att »smälta in/rädsla för diskriminering« å ena sidan och det 
»kulturbevarande« förhållningssättet å den andra. Att endast 
en dimension föreligger hos polackerna tyder på en starkare 
»polarisering« av dessa förhållningssätt jämfört med de övriga 
grupperna. I tabell 12 ovan yttrar detta sig i att polackerna 
har det största antalet relativt starka negativa sambandskoeffi-
cienter.



Chilenare, iranier, polacker och 
turkar i 1996 års undersökning 
av levnadsförhållanden 

Inledning
Som jag nämnde i inledningen till denna rapport har en 
stor mängd resultat från denna undersökning publicerats i 
fyra rapporter från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 1998:1, 
1999:9, 1999:17, 2000:3)). Den tekniska beskrivningen av 
undersökningen återfinns i den förstnämnda av dessa två rap-
porter och i det här sammanhanget kommer jag därför att 
endast presentera skillnader och likheter i fråga om urval 
m.m. mellan den i föregående kapitel redovisade undersök-
ningen från 1993 och 1996 års studie. En sammanställning 
av dessa skillnader och likheter presenteras i tabell 13 på nästa 
sida.  
 Vi ser att jämfört med 1993 års studie kännetecknas 1996 
års undersökning av högre åldersintervall (medelålder 1993: 
36,5 år; 1996: 39,8 år), kortare och senare invandringspe-
riod och, följaktligen, kortare vistelselängd. De två under-
sökningarna hade i mångt och mycket olika målsättningar 
och eftersom de två frågeformulären inte hade några gemen-
samma frågor är direkta jämförelser av resultaten inte möj-
liga. Syftet med tillägget av de fyra invandrargrupperna till 
1996 års undersökning var »att studera levnadsförhållanden 
för olika invandrarkategorier och deras etableringsprocess i 
Sverige. Studien har två tyngdpunkter: dels hälsan, dels soci-
ala och materiella förutsättningar för de aktuella gruppernas 
integration i Sverige. Ett syfte med studien är att kunna få 
bättre kunskap om vilka som »lyckas« och vilka som »misslyckas« 
och vilka orsakerna är till den uppkomna situationen« (Soci-
alstyrelsen 1998:1, s. 7–8). Ett genomgående tema i under-
sökningen är jämförelser av invandrarnas levnadsförhållanden 
med »infödda« svenskar. Vissa teman som var framträdande 
i 1993 års studie, som inställning till »kulturbevarande« och 
assimilation, uppfattningar om Sverige och svenskarna, vär-
deringar och attityder m.m., saknas helt i 1996 års und-



Tabell 13
Jämförelse av förutsättningarna för de två undersökningarna 1993 och 1996. 

 Undersökning
Undersökningens
aspekt  1993  1996

Urvalskategorier  Chilenare 400  Chilenare 840
och urvalets storlek  Finländare 400
  Iranier 400  Iranier 480
  Polacker 400  Polacker 840
  Turkar 840

Totalt urval:  1 600  3 000

Antal intervjuer  1 123  1 980

Invandringsperiod  1968–1987  1980–1989
   (iranier 1985–89)

Ålder vid undersök-  18–53  27–60
ningstillfället (år)

Vistelselängd (år)  6–25  7–18

Datainsamlingsmetod  Besöksintervju  Besöksintervju
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ersökning. Som jag påpekat tidigare hade de frågor rörande 
upplevd diskriminering som användes i den sistnämnda en 
annan utformning än i 1993 års studie och några direkta 
jämförelser är därför inte möjliga i detta avseende. Det som 
är möjligt att jämföra är tendenser i några avseenden.
 En jämförelse av bakgrunder och invandringsomständighe-
ter för de tre grupper som var gemensamma för de två studi-
erna (chilenare, iranier och polacker) visar goda överensstäm-
melser i fråga om bakgrund i ursprungslandet (urban/rural 
bakgrund, socioekonomisk status och utbildning) och skäl till 
emigrationen. När det gäller socialekologiska förhållanden, 
dvs. kännetecken hos respondenternas närmiljöer, föreligger 
väsentliga skillnader mellan de data som de två undersökning-
arna tillhandahåller. I 1993 års studie användes objektiva 
registerdata som matats in i digitala rutor kring responden-
ternas adresser i båda bruttourvalen (dvs. »svenska med-
borgare« och »utrikes födda i fyra länder«; se sid. 18 
samt 22–23). Detta möjliggjorde bl.a. jämförelser mellan 
de två urvalen. I 1996 års undersökning ombads de utrikes 
födda respondenterna att själva ange proportionerna mellan 
svenskar och invandrare i sina respektive bostadsområden. 
 Icke desto mindre finns det vissa grova överensstämmelser 
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mellan resultaten. I 1993 års studie framkom att chilenarna 
bodde i områden med störst »invandrartäthet«, med ira-
nierna på andra, polackerna på tredje och finländarna på 
fjärde plats. Finländarnas och polackernas närmiljöer liknade 
å andra sidan »helsvenskarnas« i markant högre grad än 
vad fallet var med chilenare och iranier, både i fråga om 
»invandrartäthet« och andra kännetecken hos närmiljöerna, 
som andel låg- respektive höginkomsttagare, andel arbetslösa 
m.m. I 1996 års undersökning saknas uppgifter om bostads-
områdenas socioekonomiska kännetecken, men responden-
ternas bedömningar visar att polacker i markant större 
utsträckning än chilenare, iranier och, framförallt, turkar bor i 
områden med »flest svenskar« och i markant mindre utsträck-
ning i områden med »flest invandrare«. Frågorna om »prefe-
renser« rörande bostadsområdets etniska samansättning var 
så olika formulerade i de två undersökningarna att direkta 
jämförelser är omöjliga. I 1993 års studie ville mellan var-
annan (bland iranier) och var tredje (bland de övriga grup-
perna) person inte att fler »invandrare« skulle bo i deras 
bostadsområde (se sid. 26). I 1996 års undersökning ville fler-
talet av dem (i synnerhet turkar) som bodde i områden med 
invandrare i majoritet hellre bo i områden med fler svenskar. 
Bland dem som bodde i svenskdominerade områden eller i 
områden med lika stora andelar svenskar och invandrare ville 
majoriteten behålla den etniska sammansättningen.
 I 1993 års studie var förvärvsintensiteten (att man hade 
arbete vid intervjutillfället) bland de fyra grupperna följande: 
finländare 80,5 procent, polacker 74 procent, chilenare 64,8 
procent och iranier 54 procent. I 1996 års undersökning var 
motsvarande andelar 70 procent bland polackerna, 64 pro-
cent bland chilenarna, 53 procent bland turkarna och 52 
procent bland iranierna. För de tre grupper som deltog i de 
båda studierna är således överensstämmelsen god. I 1996 års 
undersökning framkom att iraniers och turkars situation på 
arbetsmarknaden var sämst bland de studerade grupperna, 
medan polackernas situation var bättre. I 1993 års studie 
undersöktes inte situationen på arbetsmarknaden lika ingå-
ende, men i stora drag kan man säga att bilden av de tre 
»gemensamma« gruppernas situation överensstämmer gan-
ska väl i de två undersökningarna. 
 Omfattande delar av intervjuformuläret i 1996 års under-
sökning ägnades åt hälsa och trygghet, två teman som med 
ett undantag inte förekom i 1993 års studie. Undantaget 
utgörs av ett frågeblock om utsatthet för hot och våld som 
inkluderades i undersökningen i samarbete med Brottsföre-
byggande rådet. I 1996 års undersökning användes fler frå-
gor om utsatthet än 1993, men två av frågorna var nästan 



Tabell 14
 Antal individer i de sex kategorierna efter »utplockning« av kurder och assyrier /syrianer ur 
de iranska och turkiska kategorierna, könsproportioner i procent inom varje kategori samt 
»medelutbildning« från hemlandet och i Sverige per kategori och kön (medelvärden på en 
skala från 1 till 6; 1 = ingen utbildning, 4 = gymnasieutbildning). Grupperna är ordnade 
efter fallande medelvärden för utbildning i hemlandet. I raden längst ned anges motsva-
rande värden för samtliga respondenter. 

Kategori  »Medelutbildning« (skala 1– 6)
  antal  män  kvinnor  i hemlandet  i Sverige
   %  %  män  kvinnor  män  kvinnor 

Polacker 568 29 71 4.6 4.5 4.7 4.5
Perser 291 63 37 4.5 4.3 4.6 4.4
Chilenare 571 48 52 4.1 3.9 4.1 3.9 
Etniska turkar 272 54 46 3.2 2.4 3.2 2.5 
Kurder 197 56 44 3.2 2.2 3.3 2.3 
Assyrier 81 52 48 2.1 1.8 2.2 1.9

Samtliga 1 980 47 53 3.9 3.8 4.0 3.8 
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identiska i båda studierna. Jag har i båda undersökningarna 
slagit samman de frågor som handlar om utsatthet för våld 
eller hot och på så sätt erhållit mått som anger om man under 
det senaste året blivit utsatt för hot och/eller våld en eller flera 
gånger. 1993 uppgav 18 procent av chilenarna, 15,8 procent 
av iranierna, 10,7 procent av finländarna och 8,7 procent av 
polackerna att de varit utsatta i denna bemärkelse. Dessa pro-
centtal avser de respondenter vilkas ålder är 27 år eller äldre 
och denna begränsning gjordes för att öka jämförbarheten 
med 1996 års studie. 1996 rapporterade 15,2 procent av ira-
nierna, 7,9 procent av chilenarna, 6,1 procent av turkarna 
och 4,8 procent av polackerna att de blivit utsatta för våld 
och/eller hot. Att fler frågor om utsatthet användes 1996 
borde egentligen leda till högre procenttal, eftersom fler vari-
anter av utsatthet specificerades. Trots det är den rapporte-
rade utsattheten bland chilenarna och polackerna lägre 1996 
jämfört med 1993. Det är tänkbart att den högre ålders-
gränsen i 1996 års studie (60 år jämfört med 53 år 1993) 
kan förklara en del av dessa skillnader. I båda undersökning-
arna var chilenarnas och iraniernas utsatthet markant högre 
än »infödda svenskars« i motsvarande åldrar.
 I den fortsatta framställningen har jag i materialet från 
1996 års undersökning urskiljt två större minoritetsgrupper i 
de två nationella grupperna »iranier« och »turkar«, nämligen 
kurder och assyrier/syrianer. Därigenom reducerades antalet 
individer i de två nationella grupperna och fördelningen av 
respondenter på de sex kategorierna ser ut på följande sätt:



Tabell 15
Medelvärden för det sammansatta måttet på självskattad 
kompetens i svenska (skala från 1 till 5) i 1996 års undersök-
ning för män och kvinnor inom varje kategori. Grupperna 
är ordnade efter fallande värden oavsett kön.

Kategori  Medelvärden för
  kompetens i svenska
  Män  Kvinnor 

Polacker  4.0  4.1 
Perser  3.7  3.3
Chilenare  3.3  3.2
Kurder  3.5  2.6
Etniska turkar  3.2  2.6
Assyrier/syrianer  3.0  2.1
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Antalet assyrier/syrianer är ganska litet och tillåter vid analy-
ser i bästa fall indelning efter kön. En del intressanta skillna-
der har emellertid framträtt i resultaten, varför jag ansåg det 
vara meningsfullt att arbeta med denna indelning. I 1993 års 
studie var det möjligt att urskilja kurder bland iranierna, men 
antalet var så litet att denna kategori inte kunde användas i 
analyserna. Jag bör påpeka att könsproportionerna är påtag-
ligt ojämna framförallt bland polackerna (29 procent män, 
71 procent kvinnor) och perserna (63 procent män, 37 pro-
cent kvinnor). Bland turkar och kurder föreligger lätt över-
vikt av män. 
 Låt mig avslutningsvis nämna något om kompetens i 
svenska, eftersom denna »variabel« är av stort intresse i den 
fortsatta framställningen. Det finns en väsentlig skillnad mel-
lan de två studierna i sättet att bedöma den – i 1993 års 
undersökning bedömdes språkkunskaperna av intervjuarna, 
i 1996 års studie bedömde respondenterna själva sin språk-
förmåga genom att svara på ett antal frågor, där olika sam-
manhang för språkanvändning specificerades. Resultaten är 
därför inte direkt jämförbara. Jag har sammanställt dessa frå-
gor till ett mått på (självskattad) kompetens i svenska med 
fem skalsteg, och medelvärdena för de sex grupperna visas i 
tabell 15. 
 Vi ser att avsevärda skillnader i språkkompetens föreligger 
mellan könen framförallt bland kurder, assyrier/syrianer och 
etniska turkar. I 1993 års studie var rangordningen mellan 
grupperna följande: finländare (bäst kompetens), polacker, 
iranier, chilenare (sämst kompetens). Det fanns samtidigt 
inga signifikanta skillnader mellan könen. I grova drag över-
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ensstämmer således de två rangordningarna för de tre grup-
per som deltog i båda undersökningarna. Det är omöjligt 
för mig att bedöma i vilken utsträckning den metod som 
användes i 1996 års undersökning – självskattning – kunde 
ha bidragit till skillnaderna mellan könen. 

Upplevd diskriminering
Följande fråga användes i 1996 års undersökning när det gäl-
ler upplevd diskriminering: »Tycker Du att Du, jämfört med 
svenskar, blir bättre, sämre eller lika behandlad t.ex. …«, var-
efter en rad olika sammanhang specificerades.
 När Du söker arbete: av arbetsförmedlare, av arbetsgivare?
 På arbetet: av chefen, av arbetskamrater, av facket?
 När Du söker bostad: av bostadsförmedlare, av hyresvärd/

bostadsrättsförening?
 I Ditt bostadsområde: av hyresvärd, av grannar?
 När Du söker lån i bank?
 När Du går till läkare, sjukhus?
 Av försäkringskassan?
 Av socialkontoret, socialbyrån?
 Av polisen?
 När Du går på restaurant?
 
Svarsalternativen var »mycket bättre«, »något bättre«, »lika«, 
»något sämre«, »mycket sämre« samt »vet ej, ej aktuellt«. 
Eftersom försvinnande små andelar bland respondenterna 
valt svarsalternativen »mycket bättre« och »något bättre«, 
har jag i bearbetningen kodat om svaren i två varianter. Den 
ena har tre värden där »1« representerar de tre första svars-
alternativen (de flesta har svarat »lika«), »2« representerar 
»något sämre« och »3« »mycket sämre«. Den andra har två 
värden, där »0« representerar de tre första svarsalternativen 
och »1« de två sista. I den första översiktliga presentationen 
av resultaten använder jag den tvåvärdiga varianten, som såle-
des anger andelar respondenter som anser att de behandlats 
något sämre eller mycket sämre i de olika sammanhangen 
jämfört med svenskar. Tabell 16 på nästa sida visar dessa 
andelar. 
 Jag måste understryka att procenttalen i tabell 16 är base-
rade på de respondenter som inte valt svarsalternativet »vet 
ej, ej relevant«. Eftersom graden av kontakt med de olika 
sammanhangen varierar (långtifrån alla har haft kontakt med 
socialtjänsten osv.), uppvisar även bastalen för andelarna en 
avsevärd variation, vilket framgår av sista kolumnen i tabellen 
(»n«). Det lägsta bastalet föreligger för socialkontoret (993), 



Tabell 16

Andelar respondenter i de sex kategorierna som rapporterat att de behandlats något sämre 
eller mycket sämre än svenskar i de olika sammanhangen. Procenttalen är avrundade till 
närmaste heltal. Bastalen för procenttalen utgörs av de respondenter som inte valt svars-
alternativet »vet ej, ej relevant«. Procenttal lika med eller större än 25 är markerade 
med fetstil. Kolumnen »alla« anger motsvarande procenttal för samtliga respondenter utan 
indelning på kategorier. »n« i sista kolumnen anger det totala antalet personer (i samtliga 
kategorier) för vilka frågan varit relevant, dvs. bastal för »alla«.

Sammanhang polacker chilenare turkar perser kurder assyrier Alla n

När man sökt
bostad
 Bost.rättsför. 15 20 17 44 30 20 23 1 359
 Hyresvärd 12 15 11 34 30 17 19 1 486

I bostads-
området
 Hyresvärd 6 12 6 22 13 11 11 1 543
 Grannar 7 11 11 27 11 14 12 1 799 

När man sökt
arbete
 Arbetsförmedl. 33 42 44 60 51 31 43 1 484
 Arbetsgivare 29 33 39 59 41 35 38 1 602 

På arbetet
 Chefen 13 20 25 28 21 11 19 1 673 
 Arbetskamrater 12 17 14 37 20 10 18 1 696
 Facket 9 15 13 15 9 13 12 1 411

Övriga samman-
hang
 Försäkr.kassa 7 10 14 19 14 8 11 1 655
 Socialkontor 16 26 20 40 29 15 25 993 
 Polis 9 23 13 39 26 19 21 1 130
 Läkare, sjukhus 7 9 10 15 9 11 10 1 840
 Bank 16 27 24 49 36 27 28 1 294
 Restaurant 2 11 13 27 26 12 12 1 653
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det högsta för läkare/sjukhus (1 840). Det totala antalet sva-
rande var 1 980. För de lägsta bastalen gäller att när respon-
denterna delas in i sex etniska/nationella kategorier blir anta-
let individer i framförallt de minsta kategorierna (i synnerhet 
assyrier och kurder) litet och procenttalen i tabellen kän-
netecknas därför av statistisk osäkerhet. I de minsta katego-
rierna är vidare indelning efter kön osv. knappast menings-
full.
 Jag bör kanske påpeka att det faktum att jag markerat pro-
centtal lika med eller större än 25 med fetstil innebär inte 
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att jag anser att lägre andelar som rapporterar diskriminering 
är acceptabla. Markering av särskilt höga andelar ökar möj-
ligheten att se mönster i tabellen. Med dessa reservationer 
i bakgrunden kan vi konstatera två iögonenfallande omstän-
digheter i tabellen. Bland de olika sammanhangen uppvisar 
de två situationer som är förknippade med att man söker 
arbete – arbetsförmedlingen och arbetsgivare – de högsta pro-
centtalen bland samtliga grupper. Bland grupperna framträ-
der etniska perser och, i andra hand, kurder som de mest 
drabbade. Om respondenterna delas in i två kategorier – de 
som varit arbetslösa och de som inte varit det – visar det sig 
att de som varit arbetslösa rapporterar mera diskriminering 
i båda sammanhangen än de som inte varit arbetslösa. Skill-
naderna mellan dessa två kategorier är större när det gäller 
diskriminering av arbetsgivare, varvid chilenare och turkar 
uppvisar de största skillnaderna.
 Om samtliga respondenter delas in efter kön, visar det sig 
att män rapporterar mera diskriminering än kvinnor i samt-
liga sammanhang. De största skillnaderna mellan könen före-
ligger i fråga om arbetsförmedlingen (män 50 procent, kvin-
nor 36 procent), arbetsgivare när man sökt arbete (män 47 
procent, kvinnor 28 procent), när man sökt lån på banken 
(män 35 procent, kvinnor 20 procent), facket på arbets-
platsen (män 17 procent, kvinnor 9 procent), hyresvärden i 
bostadsområdet (män 24 procent, kvinnor 14 procent), poli-
sen (män 29 procent, kvinnor 11 procent), besök på restau-
rant (män 19 procent, kvinnor 6 procent) och socialkontoret 
(män 30 procent, kvinnor 18 procent). De minsta skillna-
derna mellan könen (några få procents skillnad) återfinns i 
fråga om grannar, sjukvården, kamraterna på arbetsplatsen, 
försäkringskassan och hyresvärden i bostadsområdet. När de 
olika kategorierna delas in efter kön (vilket är problematiskt 
när det gäller de minsta grupperna), visar det sig att i några 
fall rapporterar kvinnor mera diskriminering än män, men i 
de flesta fall är skillnaderna små.
 Det kan vara intressant att se könsskillnaderna hos de mest 
och minst drabbade gruppen, dvs. de etniska perserna res-
pektive polackerna. Bland perserna föreligger de största skill-
naderna mellan könen i fråga om arbetsförmedlingen (män 
66 procent, kvinnor 50 procent), arbetsgivare när man sökt 
arbete (män 66 procent, kvinnor 46 procent), polisen (män 
47 procent, kvinnor 22 procent), vid besök på restaurang 
(män 30 procent, kvinnor 19 procent) samt i kontakter med 
socialtjänsten (män 52 procent, kvinnor 19 procent). Bland 
polackerna hittar jag de största skillnaderna mellan könen när 
det gäller de situationer som sammanhänger med att man 
söker arbete: arbetsförmedlingen (män 44 procent, kvinnor 
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28 procent) och arbetsgivare (män 40 procent, kvinnor 24 
procent).
 Tabell 16 kan sägas presentera »rådata« för upplevd dis-
kriminering, som endast innebär en förenkling av de onö-
digt krångliga svarsalternativen på diskrimineringsfrågorna. 
Fortsatt analys kräver »kondensering« av dessa data, och ett 
användbart sätt för detta är att konstruera sammansatta mått 
som fångar eventuella »teman« i data. Genom att faktorana-
lysera diskrimineringsfrågorna (den variant som kodats om 
till tre värden, där 1 betyder »bättre eller lika«, 2 betyder 
»något sämre« och 3 innebär »mycket sämre« behandling i 
de olika situationerna) dels i hela materialet, dels separat för 
varje kategori, har jag kunnat urskilja fyra faktorer som skulle 
kunna kallas »domäner av diskriminering«. Överensstämmel-
sen mellan analyserna inom de olika kategorierna och i hela 
materialet var tillräckligt god för att möjliggöra konstruktion 
av mått som är gemensamma för samtliga kategorier. Föl-
jande »domäner« kunde urskiljas:

1. Boende 
Detta mått omfattar rapporterad sämre behandling av hyres-
värd och bostadsrättsförening när man sökt bostad samt av 
grannar och hyresvärdar i det bostadsområde man bor i.

2. Arbetsplats
Måttet omfattar sämre behandling av chefen, arbetskamra-
terna och facket på arbetsplatsen.

3. Sjukvård och myndigheter 
Detta mått omfattar sämre behandling vid kontakter med 
läkare/sjukhus, försäkringskassan och socialtjänsten.

4. »Allmänt«
Måttet omfattar sämre behandling av arbetsförmedlare och 
arbetsgivare när man sökt arbete, av bank när man sökt lån, 
av polisen och vid restaurangbesök. Temat i denna domän är 
inte lika lätt att fånga i en etikett som fallet var i de tre 
föregående. Flera av de diskrimineringssituationer som ingår 
i denna domän skulle kunna flyttas över till någon av de 
andra, med vilka de uppvisar måttliga positiva samband (t.ex. 
arbetsförmedlare/arbetsgivare till »arbetsplats«, kontakt med 
polisen till »sjukvård och myndigheter«), men jag ansåg den 
s.k. faktorstrukturen vara tillräckligt klar för att behålla denna 
indelning. Jag kan påpeka i detta sammanhang att de diskri-
mineringsdomäner jag kunnat urskilja i de fyra diskrimine-
ringsstudierna (Lange 1995a, 1996, 1997a, 1999) har varit 
betydligt skarpare avgränsade och mera entydiga. Mest san-



Tabell 17
Medelvärden per kategori och kön för ett sammansatt mått 
på upplevd diskriminering inom domänen »Arbetsplats«. 
Måttet har minimivärdet 1 och maximivärdet 5. Grup-
perna är ordnade efter fallande medelvärden utan hänsyn 
till kön. I raden längst ned anges medelvärden för män 
och kvinnor utan indelning i grupper. Medelvärden som är 
högre än dito för hela könskategorin är markerade med fet 
stil.

Grupp  Medelvärden för upplevd diskriminering
  inom domänen Arbetsplats 

  Män  Kvinnor

Perser  2.8 2.4
Chilenare 2.2 2.0
Turkar 1.9 2.1
Kurder 2.1 1.9
Assyrier 1.6 2.1
Polacker 1.9 1.7

Samtliga 2.1 1.9 
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nolikt sammanhänger detta med att frågorna i dessa studier 
har varit formulerade på ett annat sätt. För var och en av 
de fyra domänerna har jag konstruerat ett sammansatt mått 
med skalvärden från 1 till 5, där 1 betyder ingen upplevd dis-
kriminering (man anser sig ha blivit behandlad lika bra som 
svenskar) och 5 betyder en för domänen maximal upplevd 
diskriminering. Innebörden i det sistnämnda uttrycker varie-
rar givetvis kraftigt mellan de fyra områdena, vilket man inser 
lätt om man tittar på procenttalen i tabell 16 ovan. Vid kon-
struktionen av de sammansatta måtten har »missing values« 
(de respondenter som svarat »vet ej, ej relevant« respektive 
inte svarat alls) kodats om till medelvärden. Jag har därvid-
lag beräknat medelvärden för män och kvinnor inom varje 
kategori och genomfört omkodningarna separat för män och 
kvinnor inom respektive kategori. Syften med denna man-
över, som endast kan sägas utöva milt våld på data, är att 
kunna ha med alla respondenter i efterföljande analyser.
 I de fyra följande tabellerna presenterar jag medelvärden 
för de fyra måtten för varje etnisk/nationell kategori uppde-
lad efter kön. 
 Vi ser att perser rapporterar mest diskriminering, polacker 
minst. Om ingen hänsyn tas till kön är skillnaderna mellan 
chilenare, turkar, kurder, assyrier och polacker små och det 
är perserna som skiljer sig klart från de övriga. Vi kan notera 
att turkiska och assyriska kvinnor rapporterar mer diskrimi-



Tabell 18
Medelvärden per kategori och kön för ett sammansatt mått 
på upplevd diskriminering inom domänen »Boende«. Mått-
tet har minimivärdet 1 och maximivärdet 5. Grupperna är 
ordnade efter fallande medelvärden utan hänsyn till kön. I 
raden längst ned anges medelvärden för män och kvinnor 
utan indelning i grupper. Medelvärden som är högre än 
dito för hela könskategorin är markerade med fet stil.

Grupp  Medelvärden för upplevd diskriminering
  inom domänen Boende 

  Män Kvinnor

Perser 3.2 2.7
Kurder 2.5 2.2
Assyrier 1.8 2.5
Chilenare 2.1 2.0
Turkar 1.9 2.0
Polacker 1.9 1.8

Samtliga 2.3 2.0
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nering än män i respektive kategori, men endast skillnaden 
hos assyrierna är statistiskt säkerställd. Bland de övriga grup-
perna är endast skillnaden mellan könen bland perserna sta-
tistiskt säkerställd. Att medelvärdena är relativt låga på en 
skala från 1 till 5 sammanhänger med att de två »diskrimine-
ringssituationer« som i tabell 16 företer de högsta procentta-
len (sammanhanget »när man söker arbete«) tillhör en annan 
domän. 
 I tabell 18 presenteras motsvarande resultat beträffande 
domänen Boende. Återigen rapporterar assyriska och turkiska 
kvinnor mera diskriminering än männen, men endast bland 
assyrierna är skillnaden statistiskt säkerställd. Bland de övriga 
grupperna är skillnaden mellan könen statistiskt säkerställd 
endast hos perserna, där männen rapporterar mera diskrimi-
nering än kvinnorna.
 I tabell 19 på nästa sida visas motsvarande resultat med 
avseende på domänen Sjukvård och myndigheter. I detta fall 
är det endast assyriska kvinnor som rapporterar mera dis-
kriminering än männen, men skillnaden är inte statistiskt 
säkerställd. Bland de övriga grupperna är skillnaderna mellan 
könen statistiskt säkerställda bland perser och turkar.
 I tabell 20 på nästa sida presenteras till sist resultaten 
med avseende på domänen med den något diffusa rubriken 
»Allmänt«, som omfattar sämre behandling i kontakter med 
arbetsförmedlare och arbetsgivare när man sökt arbete, med 



Tabell 20
Medelvärden per kategori och kön för ett sammansatt mått 
på upplevd diskriminering inom domänen »Allmänt«. 
Måttet har minimivärdet 1 och maximivärdet 5. Grup-
perna är ordnade efter fallande medelvärden utan hänsyn 
till kön. I raden längst ned anges medelvärden för män 
och kvinnor utan indelning i grupper. Medelvärden som är 
högre än dito för hela könskategorin är markerade med fet 
stil.

Grupp  Medelvärden för upplevd diskriminering
 inom domänen Allmänt

  Män Kvinnor

Perser 4.0 3.3
Kurder 3.6 2.7
Assyrier 2.6 3.1
Chilenare 3.1 2.5
Turkar 2.9 2.7
Polacker 2.7 2.2

Samtliga 3.2 2.6

Tabell 19
Medelvärden per kategori och kön för ett sammansatt mått 
på upplevd diskriminering inom domänen »Sjukvård och 
myndigheter«. Måttet har minimivärdet 1 och maximivär-
det 5. Grupperna är ordnade efter fallande medelvärden 
utan hänsyn till kön. I raden längst ned anges medelvärden 
för män och kvinnor utan indelning i grupper. Medelvär-
den som är högre än dito för hela könskategorin är marke-
rade med fet stil.

Grupp  Medelvärden för upplevd diskriminering
 inom domänen Sjukvård och myndigheter 

  Män  Kvinnor

Perser 3.5 2.5
Kurder 2.9 2.6
Assyrier 2.7 2.2
Chilenare 2.4 2.3
Turkar 2.0 2.4
Polacker 2.2 2.0

Samtliga 2.6 2.2
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1 De fyra sammansatta måtten är konstruerade enligt en formel 
som medför att den »råa« formen av måttet (innan omvandling 
till färre skalsteg) i huvudsak bevarar fördelningsformen hos de 
ingående variablerna. När »råindexet« transformeras till en skala 
med ett valfritt antal skalsteg – i detta fall 5 – kan man »mani-
pulera« fördelningen över skalstegen, men jag har i möjligaste 
mån försökt göra så litet våld på data som möjligt. Grovt sett är 
således de fyra måtten jämförbara.
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bank när man sökt lån, i kontakter med polisen samt vid 
restaurangbesök. 
 Återigen finner vi att assyriska kvinnor rapporterar mera 
upplevd diskriminering än männen och skillnaden är statis-
tiskt säkerställd. Bland de övriga grupperna är det endast hos 
turkarna som skillnaden mellan könen inte är statistiskt sig-
nifikant. I övrigt kan vi notera att skillnaderna mellan könen 
är ganska stora samt att nivån på medelvärdena är markant 
högre än i de föregående tabellerna1. Det är givetvis de två 
»diskrimineringssammanhangen« i samband med att man 
sökt arbete (arbetsförmedlare och arbetsgivare) som väger 
tyngst i detta index (se procenttalen i tabell 16). 
 Om vi nu blickar tillbaka på de fyra tabeller som presente-
rats ovan, kan vi konstatera följande. Perser rapporterar mest 
diskriminering inom samtliga domäner, varvid kvinnorna 
rapporterar konsekvent mindre diskriminering än männen. 
Skillnaderna mellan könen i denna grupp är ganska stora. 
Polackerna rapporterar minst diskriminering och skillnaderna 
mellan könen är små inom denna kategori, med undantag av 
domänen »allmänt« (där diskriminering i samband med att 
man sökt arbete ingår). Även om tre av de fyra skillnaderna 
mellan könen i den polska gruppen inte är statistiskt säker-
ställda, rapporterar kvinnorna mindre diskriminering än män-
nen. Kurderna kommer »på andra plats« efter perserna med 
undantag av domänen »Arbetsplats«, där deras medelvärde 
ligger på fjärde plats. Chilenarna tycks uppleva mera diskri-
minering på arbetsplatsen jämfört med de andra domänerna, 
där deras medelvärden ligger på fjärde plats. 
 Inom samtliga domäner rapporterar assyriska kvinnor mera 
diskriminering än männen och skillnaderna mellan könen 
inom denna kategori är avsevärda och statistiskt säkerställda. 
I två av domänerna – »arbetsplats« och »boende« – rap-
porterar även turkiska kvinnor mera diskriminering än de tur-
kiska männen, men skillnaderna är inte statistiskt signifikanta. 
Det är för övrigt intressant att observera att assyrier och kur-
der i flera fall rapporterar nivåer av diskriminering som avvi-
ker från perser och etniska turkar, vilket bekräftar att det var 
meningsfullt att urskilja de två minoritetsgrupperna i mate-
rialet. 
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 Medelvärden per kön och kategori är en första grov pre-
sentation av resultaten, som bör kompletteras med multiva-
riata analyser eftersom andra faktorer än kön och kategori-
tillhörighet kan påverka graden av upplevd diskriminering. 
Jag har därför med hjälp av MCA analyserat den inverkan 
som bakgrundsfaktorer (ålder, kön, vistelselängd, utbildning) 
samt kompetens i svenska kan ha haft på upplevelser av dis-
kriminering inom de fyra domänerna. I de två domäner som 
har att göra med arbetslivet (»Arbetsplats« och »Allmänt«) 
har jag även inkluderat den fråga som handlar om huruvida 
man anser sig vara överkvalificerad för det arbete man har. 
Denna fråga har givetvis endast besvarats av dem som hade 
arbete vid intervjutillfället, och det interna bortfallet av indi-
vider för denna variabel är därför ganska stort. 
 Bland polacker påverkas upplevd diskriminering inom 
domänen »Allmänt« (som inkluderar erfarenheter som arbets-
sökande) av bedömningen att man är överkvalificerad för 
sitt arbete – de som anser sig vara det rapporterar mera 
diskriminering än de som inte har den uppfattningen (med 
övriga faktorer under kontroll). Män rapporterar mera dis-
kriminering än kvinnor och de med sämre självbedömd kom-
petens i svenska rapporterar mera diskriminering än de med 
bättre språkkompetens. När det gäller domänen »arbetsplats« 
finner vi återigen att de som anser sig vara överkvalificerade 
för sitt arbete rapporterar mera diskriminering än de övriga, 
och effekten är här något starkare. De med bättre kompetens 
i svenska rapporterar något mera diskriminering än de med 
sämre språkkunskaper. Kön och utbildning saknar betydelse 
inom denna domän. Inom domänen »boende« är effekterna 
överlag svaga och den enda signifikanta påverkan utövas av 
kompetens i svenska – de med sämre kompetens rapporterar 
något mera diskriminering än de med bättre kompetens. 
Inom domänen »Sjukvård och myndigheter« rapporterar de 
äldre och de med sämre kompetens i svenska något mera 
diskriminering än de yngre respektive de med bättre språk-
kompetens.
 Bland chilenare är bilden följande. Inom domänen »All-
mänt« rapporterar män, de med sämre kompetens i svenska 
samt de med högre utbildning något mera diskriminering 
än kvinnor, de med bättre språkkunskaper och de med lägre 
utbildning. De som anser sig vara överkvalificerade för det 
jobb de har anser sig vara sämre behandlade än de som inte 
har denna uppfattning. Inom domänen »Arbetsplats« är det 
endast sämre kompetens i svenska som ger utslag i samma 
riktning som ovan; uppfattningar om »överkvalifikation« sak-
nar betydelse här. När det gäller »Boende« rapporterar de 
yngre, män och de med sämre kompetens i svenska något 
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mera diskriminering än sina »motparter«. I kontakter med 
sjukvården och myndigheter uppger de äldre, de med sämre 
kompetens i svenska samt de med hög utbildning att de 
behandlats något sämre än svenskar än de med »motsatta« 
kännetecken. Effekterna är överlag svaga.
 I den turkiska gruppen (dvs. etniska turkar) är de olika 
faktorernas inverkan något starkare än vad fallet var med 
polacker och chilenare. Inom domänen »Allmänt« rapporte-
rar äldre, män, de med kortare vistelsetid i Sverige, de med 
sämre kompetens i svenska samt de med lägre utbildning 
mera diskriminering än sina »motparter«. På arbetsplatser 
är det i stället de yngre och kvinnor som anser sig vara sämre 
behandlade än äldre och män. Inte i någon av dessa två domä-
ner har uppfattningar om »överkvalificering« någon inverkan 
på rapporterad diskriminering. När det gäller »boende« fram-
står de yngre, kvinnor, de med sämre kompetens i svenska 
samt de med högre utbildning som sämre behandlade i större 
utsträckning än de med komplementära kännetecken. Inom 
domänen »Sjukvård och myndigheter« befinner sig män, de 
med bättre kompetens i svenska samt de med lägre utbild-
ning i samma belägenhet.
 Bland etniska perser finner jag i fråga om domänen »all-
mänt« att kvinnor, de med sämre kompetens i svenska och 
de med högre utbildning rapporterar mera diskriminering än 
män, de med bättre språkkunskaper och de med lägre utbild-
ning. På arbetsplatsen är det endast män och de med sämre 
kompetens i svenska som anser sig vara sämre behandlade 
än »motparterna«. Inte i något av dessa sammanhang tycks 
uppfattningar om överkvalificering ha någon betydelse. Man 
bör dock betänka att många perser är utan arbete och anta-
let individer i kategorin minskar kraftigt när uppfattningar 
om överkvalificering förs in i analysen, som därigenom blir 
mindre »känslig«. Inom domänen »Boende« är det de yngre, 
män samt de med sämre kompetens i svenska som rappor-
terar sämre behandling än de övriga. När det gäller kontak-
ter med sjukvård och myndigheter framkommer en markant 
effekt av kön – män rapporterar mera diskriminering än kvin-
nor – och en svag effekt av språkkompetens, i sedvanlig rikt-
ning. 
 I den kurdiska gruppen framträder följande samband. 
Inom domänen »Allmänt« uppvisar kön en kraftig effekt och 
män rapporterar mera diskriminering än kvinnor. Mera dis-
kriminering rapporteras även av de yngre, de med sämre 
kompetens i svenska samt de med högre utbildning. När det 
gäller domänen »Arbetsplats« framträder inga signifikanta 
effekter. Inom domänen »Boende« rapporterar de yngre, 
män, och de med högre utbildning mera diskriminering 
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än de övriga. I kontakter med sjukvård och myndigheter 
framträder endast en någorlunda entydig effekt, nämligen 
att yngre respondenter rapporterar mera diskriminering än 
äldre.
 Bland assyrier (kategorin omfattar endast 81 individer) kan 
jag inom domänen »Allmänt« konstatera en tydlig åldersef-
fekt – de yngre anser sig vara sämre behandlade än de äldre. 
Inom denna domän rapporterar även kvinnor samt de med 
sämre kompetens i svenska mera diskriminering än de övriga, 
vilket även gäller domänen »Arbetsplats«. På grund av det 
begränsade antalet individer i denna kategori har det inte varit 
möjligt att analysera inverkan från uppfattningar om »över-
kvalificering« i arbetssammanhang. När det gäller »Boende« 
framträder tydliga effekter endast i fråga om ålder och kön 
– de yngre och kvinnor rapporterar mera diskriminering än 
de äldre och männen. Inom domänen »Sjukvård och myn-
digheter« rapporteras mera diskriminering av de yngre, kvin-
norna, dem med sämre kompetens i svenska samt dem med 
lägre utbildning. 
 Låt mig återvända till den något problematiska domänen 
»Allmänt«. Den inkluderar de två situationerna som sam-
manhänger med att man söker arbete – kontakt med arbets-
förmedlare och arbetsgivare. Även om jag tekniskt sett kan 
hävda att de hör samman med de övriga situationerna i detta 
mått (se den tidigare beskrivningen av »domänerna«), kan de 
vara värda en särbehandling av två skäl. Dels uppvisar dessa 
situationer de högsta procenttalen i tabell 16, dels handlar 
det om situationer som oftast är av avgörande betydelse för 
individens inträde på arbetsmarknaden – arbetsförmedlare 
och arbetsgivare fungerar ju som arbetsmarknadens »gatekee-
pers«. Jag har därför konstruerat ett särskilt mått som endast 
omfattar dessa två situationer, »Att söka arbete«. Måttet fick 
fem skalsteg (skalsteg 1 = behandlas lika bra som svenskar 
i båda sammanhangen) och de sex grupperna har följande 
medelvärden: perser 3.3, kurder 2.8, turkar 2.7, assyrier 2.4, 
chilenare 2.3 och polacker 2.2. När det gäller första och sista 
plats motsvaras rangordningarna av dito i de tidigare presen-
terade tabellerna. Tabell 21 på nästa sida visar medelvärden 
för män och kvinnor i varje kategori.
 Bland perser, kurder, chilenare och polacker rapporterar 
männen mera diskriminering än kvinnorna. Bland assyrierna 
är förhållandet omvänt och skillnaden mellan könen är påtag-
ligt stor. Jag bör påpeka i detta sammanhang att utbildnings-
nivåerna både från hemlandet och när det gäller svensk 
utbildning skiljer sig markant mellan grupperna. Det förelig-
ger samtidigt ett starkt positivt samband mellan utbildning 
från hemlandet och utbildning från Sverige (r = 0.98), dvs. 



Tabell 21 
Medelvärden per kategori och kön för ett sammansatt mått 
på upplevd diskriminering när man sökt arbete (arbets-
förmedlare och arbetsgivare). Måttet har minimivärdet 1 
och maximivärdet 5. Grupperna är ordnade efter fallande 
medelvärden utan hänsyn till kön. I raden längst ned anges 
medelvärden för män och kvinnor utan indelning i grup-
per. Medelvärden som är högre än dito för hela könskatego-
rin är markerade med fet stil.

Grupp  Medelvärden för upplevd 
  diskriminering i samband 
  med att man sökt arbete
 
 Män Kvinnor 

Perser 3.7 3.2 
Kurder 3.3 2.1 
Turkar 2.7 2.7 
Assyrier 2.0 3.4 
Chilenare 2.8 2.1 
Polacker 2.7 2.0

Samtliga 3.0 2.3 
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de som haft låg respektive hög utbildning vid ankomsten 
tenderar i hög grad att ha låg respektive hög utbildning 
vid undersökningstillfället. I fråga om båda aspekterna är 
polacker, perser och chilenare (i nämnd ordning) markant 
bättre utbildade än kurder, turkar, och framförallt, assyrier. 
I de bäst utbildade grupperna är skillnaderna mellan könen 
små, däremot är de avsevärda bland turkar och kurder, där 
kvinnor har lägre utbildning än män. I den assyriska gruppen 
är skillnaden mellan könen liten, dvs. både män och kvinnor 
har lägst utbildning (såväl från hemlandet som i Sverige).
 Jag har sedan analyserat på vilket sätt de tidigare diskute-
rade faktorerna inverkar på upplevd diskriminering när man 
söker arbete. Den här gången har jag emellertid genomfört 
analyserna i fyra kategorier, dvs. utan att urskilja kurder och 
assyrier, i syfte att öka antalet individer i kategorierna. Bland 
polacker ökar risken att ha upplevt diskriminering när man 
sökt arbete om man har eftergymnasial utbildning från hem-
landet, om man har endast förgymnasial svensk utbildning, 
om man är av manligt kön och om man anser sig vara över-
kvalificerad för det arbete man har. Kompetens i svenska, 
ålder och vistelselängd tycks sakna effekt i denna grupp. 
Bland chilenare är risken större för män, för dem som har 
medelgod kompetens i svenska (den är således lägre för dem 



Tabell 22
Medelvärden per kategori och kön för ett sammansatt mått 
på total upplevd diskriminering. Måttet har minimi-
värdet 1 (= behandlas lika bra som svenskar i samtliga avse-
enden) och maximivärdet 6. Grupperna är ordnade efter 
fallande medelvärden utan hänsyn till kön. I raden längst 
ned anges medelvärden för män och kvinnor utan indelning 
i grupper. Medelvärden som är högre än dito för hela köns-
kategorin är markerade med fet stil.

Grupp  Medelvärden för måttet på 
  total upplevd diskriminering

  Män Kvinnor

Perser 4.5 3.8
Kurder 3.8 2.9
Chilenare 3.3 2.6
Assyrier 2.5 3.3
Turkar 2.9 2.8
Polacker 2.7 2.2

Samtliga 3.4 2.6 
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med dåliga och mycket bra språkkunskaper) samt för dem 
som har låg eller hög utbildning både från hemlandet och 
i Sverige (risken är lägre för dem med gymnasieutbildning). 
Uppfattningar om »överkvalificering« i arbetet, ålder samt 
vistelselängd saknar effekt. I den turkiska gruppen är risken 
större för de äldre, männen, dem med kortare vistelsetid 
i Sverige samt dem med svensk eftergymnasial utbildning. 
Vidare är risken större för dem med mycket dåliga och 
mycket goda kunskaper i svenska samt för dem med låg 
respektive hög utbildning från hemlandet. Uppfattningar 
om »överkvalificering« saknar effekt. Bland iranier är risken 
större för de äldre, männen, dem med dåliga kunskaper i 
svenska samt för dem som anser sig vara överkvalificerade för 
det arbete de har. Utbildning tycks sakna effekt, men det 
bör påpekas att variationen i utbildningsnivå är begränsad 
bland iranierna, eftersom majoriteten har minst gymnasieut-
bildning.
 För att ytterligare kondensera resultaten har jag till sist 
konstruerat ett sammanfattande mått på total upplevd dis-
kriminering. Måttet, som fick sex skalsteg, konstruerades 
på samma sätt som de tidigare presenterade måtten, varvid 
»missing values« kodats om till medelvärden per kategori och 
kön. I tabell 22 presenteras medelvärden för de sex katego-
rierna, uppdelade efter kön.
 Tabellen visar den mest kondenserade bilden av resultaten 
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i fråga om upplevd diskriminering. Samtliga skillnader mel-
lan könen med undantag av den turkiska gruppen är statis-
tiskt säkerställda. När gruppmedelvärden jämförs utan indel-
ning efter kön, visar det sig att endast tre parvisa skillnader 
(av 15) mellan gruppmedelvärden inte är statistiskt säker-
ställda, nämligen de mellan chilenare och turkar, chilenare 
och assyrier samt turkar och assyrier. Totalt sett framstår såle-
des perser och kurder som mest diskriminerade, polacker 
minst.
 För att få ett »fågelperspektiv« över sambanden har jag 
analyserat måttet på total upplevd diskriminering med avse-
ende på bakgrundsfaktorer och inkluderat måttet på kompe-
tens i svenska i analyserna. Den faktor eller egenskap som 
bäst »förutsäger« (i statistisk bemärkelse) variationen i total 
upplevd diskriminering är grupptillhörighet. Detta innebär 
att när de effekter på upplevd total diskriminering som sam-
manhänger med ålder, kön, vistelselängd, utbildning i hem-
landet och i Sverige samt kompetens i svenska kontrolleras, 
kvarstår tydliga skillnader mellan grupperna. Denna varia-
tion i total upplevd diskriminering »förklaras« således bäst av 
grupptillhörighet eller, möjligtvis, av andra faktorer som inte 
ingått i analysen. Det är självfallet inte grupptillhörigheten 
»i sig« som är orsaken till skillnaderna i den diskriminering 
som gruppmedlemmarna rapporterar, utan snarare det sätt 
på vilket de som diskriminerar ser på grupperna i fråga. De 
resultat från 1993 beträffande majoritetsbefolkningens syn 
på gruppernas »prestige« i samhället m.m., som jag presen-
terade i kapitel 2, torde kunna kasta visst ljus på detta.
 Efter grupptillhörighet kommer utbildning från hemlan-
det som »förklarande« faktor, men sambandet är icke-linjärt 
– de med gymnasieutbildning rapporterar mera total diskri-
minering än de med ingen eller låg utbildning respektive 
de med hög utbildning. När det gäller svensk utbildning är 
den icke-linjära relationen omvänd – de med ingen eller låg 
utbildning samt de med hög utbildning rapporterar mera 
total diskriminering än de med gymnasieutbildning. Särskilt 
med tanke på det starka positiva sambandet mellan utbild-
ningarna är det svårt att förklara detta resultat. Kön har mått-
lig effekt på total upplevd diskriminering, och män känner 
sig mera diskriminerade än kvinnor med undantag av assy-
rier, där kvinnorna anser sig vara mera drabbade. Kompetens 
i svenska har en svag men tydlig effekt – de med sämre kom-
petens rapporterar mera diskriminering än de med bra språk-
kunskaper. Varken ålder eller vistelselängd uppvisar någon 
nämnvärd effekt när inverkan från de övriga faktorerna kon-
trolleras.



2 I den nyligen utkomna fjärde rapporten från 1996 års under-
sökning (Socialstyrelsen 2000:3) används tre av de ovan listade 
känslotillstånden i ett mått på »känsla av sammanhang«. Den 
anses bestå av »begriplighet« (märkt med * ovan), »hanterbar-
het« (märkt med **) och »meningsfullhet« (***). Så vitt jag för-
står är dessa komponenter hämtade från en tidigare utvecklad 
skala. Jag baserar mina tre »dimensioner« på de empiriska sam-
banden mellan respondenternas sätt att besvara frågorna, såsom 
dessa samband framstår i upprepade faktoranalyser separat för 
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Diskriminering och 
negativa psykologiska tillstånd
I frågeformuläret till undersökningen av levnadsförhållanden 
ingick ett block av frågor rörande hur respondenten känt sig 
under de senaste veckorna före intervjun i en rad olika avse-
enden. Man kan säga att frågorna handlar om respondenter-
nas psykiska tillstånd och tillfredsställelse med sig själv och 
med tillvaron. Jag har faktoranalyserat svaren på dessa frågor 
dels i hela materialet, dels separat för män och kvinnor inom 
varje kategori i syfte att hitta eventuella »teman« och på så 
sätt kondensera data. Jag kunde urskilja tre faktorer eller 
»teman« som överensstämde ganska väl i de olika urvalsgrup-
perna och som dessutom uppvisade förvånande överensstäm-
melse mellan könen. På grundval av dessa tre faktorer kon-
struerade jag tre sammansatta mått som fångar olika aspekter 
av respondenternas psykiska välbefinnande. Man borde kan-
ske egentligen skriva »brist på välbefinnande«, eftersom kod-
ningen av svaren medför att höga poäng innebär negativa till-
stånd. De tre aspekterna är följande, varvid man bör betrakta 
benämningarna som i viss mån metaforiska och inte som »kli-
niska diagnoser«:

Depressiva känslor: spänd, olycklig, anser sig inte kunna klara 
sina problem, har svårt att sova, har förlorat tron på sig 
själv, känner sig värdelös, känner att saker och ting som hän-
der i vardagslivet är svåra att förstå*;

Brist på handlingskraft/passivitet: har svårt att fatta beslut, 
uppskattar inte det han/hon gjort på dagarna, anser sig inte 
ha gjort någon nytta, kan inte ta itu med problem, känner 
sig olycklig, har svårt att koncentrera sig;

Pessimism: anser sig inte kunna styra sitt liv, ser sällan lösning 
på problem som andra människor finner hopplösa**, känner 
inte att det dagliga livet är en källa till personlig tillfreds-
ställelse***2.



män och kvinnor inom respektive grupp samt för hela materialet. 
Korrelationsmönstret skulle i och för sig tillåta vissa förändringar 
i grupperingen, men min strategi är att i möjligaste mån återge 
hur dessa känslotillstånd hänger samman hos respondenterna. 

Tabell 23
Medelvärden för de tre måtten på negativa psykiska tillstånd för män och kvinnor i de sex 
grupperna. Måtten har minimivärdet 1 och maximivärdet 5. Grupperna är ordnade efter 
fallande medelvärden för »depressiva känslor« utan hänsyn till kön. I raden längst ned anges 
medelvärden för män och kvinnor utan indelning i grupper. Medelvärden som är högre än 
dito för hela könskategorin är markerade med fet stil.

Grupp  »Depressiva känslor«  »Passivitet«  »Pessimism«

  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Perser 2.8 3.0 3.2 3.2 3.0 3.0 
Chilenare 2.4 2.8 2.9 2.9 2.7 2.8 
Assyrier 2.3 2.8 3.0 3.2 2.9 3.2
Turkar 2.5 2.6 3.0 3.0 3.0 3.2
Kurder 2.2 2.7 2.8 3.1 2.8 3.1
Polacker 2.3 2.4 2.9 2.9 2.8 2.8

Samtliga 2.4 2.6 2.9 3.0 2.9 2.9
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De tre måtten har fem skalsteg, där 1 betyder nästan total 
frånvaro av negativa känslor och 5 innebär att man har sådana 
känslor ganska eller mycket ofta. I tabell 23 ovan visas med-
elvärden för de tre måtten för män och kvinnor i de sex kate-
gorierna. 
 Vi ser att variationen i medelvärdena är störst i första 
kolumnen, dvs. när det gäller den aspekt jag kallat »depres-
siva känslor«. Även skillnaderna mellan könen är störst i 
denna kolumn, vilket måhända i viss mån kan bero på att det 
– på somliga håll – inte anses vara »manligt« att ge uttryck 
åt de känslor som denna aspekt handlar om. Antalet »feta« 
medelvärden i raderna ger en grov indikation på hur pass 
»drabbad« gruppen är av negativa psykiska tillstånd och åter-
igen finner vi perserna – både män och kvinnor – på första 
plats. Assyrier – framförallt kvinnorna – och turkar kommer 
på andra plats och polackerna framstår som mest fria från 
negativa psykiska tillstånd. Eftersom jag inte har tillgång till 
motsvarande data gällande »infödda svenskar«, kan jag inte 
uttala mig om huruvida polackernas värden är höga eller låga 
i ett större jämförande perspektiv. De skillnader mellan könen 
och mellan grupperna som är mindre än 0.2 är inte statistiskt 
säkerställda.



Tabell 24
Medelvärden för måtten på två »orosdimensioner« för män 
och kvinnor i de sex grupperna. Måtten har minimivärdet 
1 och maximivärdet 5. Grupperna är ordnade efter fal-
lande medelvärden i första kolumnen utan hänsyn till kön. 
I raden längst ned anges medelvärden för män och kvinnor 
utan indelning i grupper. Medelvärden som är högre än 
dito för hela könskategorin är markerade med fet stil.

Grupp  Oro för personlig  »Ekonomisk oro«
  trygghet m.m.

  Män  Kvinnor  Män  Kvinnor 

Kurder 3.0 3.2 3.0 3.1
Perser 2.8 3.3 3.6 4.0
Chilenare 2.7 3.1 3.4 3.6
Turkar 2.6 2.8 3.1 3.3
Assyrier 2.5 2.5 2.5 3.2
Polacker 2.1 2.2 2.6 2.9

Samtliga 2.6 2.7 3.2 3.3
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 I intervjun tillfrågades respondenterna även om de kände 
sig oroliga för olika saker. Svarsalternativen var »Ja, ofta«, 
»Ja, då och då«, »Nej, aldrig« samt »Vet ej, minns ej«. Det 
sista svarsalternativet samt »missing values« kodades om till 
medelvärden per kategori och kön. Faktoranalyser av de åtta 
anledningarna till oro separat inom varje kategori samt för 
hela materialet resulterade i två »orosdimensioner«. Detta 
innebär att de respondenter som oroar sig för en viss sak ten-
derar att samtidigt oroa sig för de andra »komponenterna« 
i dimensionen i högre grad än för de saker som tillhör den 
andra dimensionen.

Oro för hälsa och personlig trygghet: orolig för inbrott eller 
skadegörelse i bostaden, för sin egen hälsa, för att responden-
ten själv eller familjen skall utsättas för våld eller hotelser 
på grund av sitt ursprung, för att respondenten själv eller 
anhöriga skall drabbas av HIV samt för den internationella 
situationen, t.ex. krig eller politisk oro i hemlandet;

Ekonomisk oro: oro för sin egen eller familjens ekonomi, för att 
själv bli arbetslös samt för sina barns framtid i Sverige.

Två sammansatta mått med fem steg konstruerades och tabell 
24 nedan visar medelvärden på dessa mått för män och kvin-
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nor inom de sex kategorierna. Vid konstruktionen av måtten 
har »missing values« som vanligt kodats om till medelvärden 
per kategori och kön. Som tidigare återspeglar måtten i stora 
drag fördelningsformen hos de ingående variablerna.
 Det bör påpekas att bland kurderna domineras dimensio-
nen »personlig trygghet m.m.« av oro för krig eller politiska 
oroligheter i hemlandet, där tre av fyra respondenter angivit 
att de ofta oroar sig för detta (det näst högsta procenttalet 
finns bland perserna, där varannan respondent hyste sådan 
oro). Skillnader mellan könen inom samma grupp som är 
mindre än 0,3 är inte statistiskt säkerställda, vilket även gäller 
skillnader mellan grupper inom samma könskategori. Vi ser 
att kurder, perser och chilenare, och framförallt kvinnorna 
inom dessa kategorier, oroar sig markant mera än de övriga 
för den grupp av »hot« som ingår i dimensionen »personlig 
trygghet m.m.«. Även för perser och chilenare väger oron 
för krig eller politiska oroligheter i hemlandet ganska tungt i 
detta mått. Perser, framförallt persiska kvinnor, och chilenare 
hyser markant större »ekonomisk oro« än de övriga grup-
perna. Kvinnor oroar sig mera än männen och skillnaden 
mellan könen är störst bland assyrierna.
 Det är inte min uppgift att i detta sammanhang fördjupa 
mig i mera ingående analyser av de faktorer som orsakar eller 
betingar variationen i graden av oro hos respondenterna. Av 
Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen 1999:9) framgår att 
iranier, turkar (dessa två kategorier inkluderar kurder och 
assyrier) och chilenare kännetecknas av markant sämre socio-
ekonomisk förankring i Sverige (inklusive sämre hälsa) än 
polacker. Bland chilenare och iranier (inklusive kurder) finns 
dessutom mycket stora andelar personer (både män och kvin-
nor) som rapporterat att antingen de själva eller deras nära 
anhöriga blivit utsatta för våldshandlingar i ursprungslandet 
till följd av krig eller politisk oro som ledde till skada på kropp 
och/eller själ. Dessa andelar bland chilenare och iranier är 
minst dubbelt så stora jämfört med polacker och minst 30 
procent större jämfört med turkar. Det är troligt att sådana 
erfarenheter sätter spår för livet och bidrar till depressivitet 
och oro. Svag social och ekonomisk förankring i Sverige kan 
knappast förbättra dessa tendenser. Iranier (som inkluderar 
kurder) har högre arbetslöshet än de tre övriga grupperna. 
Iranier och turkar (som inkluderar assyrier) har de lägsta 
andelarna personer med arbetsinkomst och de lägsta medel-
inkomsterna bland dem som arbetar. Iranier och chilenare 
har de högsta andelarna respondenter med arbetslöshets-
understöd. Jämfört med polacker har iranier och, i andra 
hand, turkar, markant högre andelar personer som har 
minst två av följande problem: arbetslöshet, befinner sig utan-
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för arbetsmarknaden, har låg disponibel inkomst/uppbär 
socialbidrag/har upplevt att pengarna inte räckt till vid måna-
dens slut och låtit bli att betala hyran, är ensamstående med 
eller utan barn och har sällan kontakter med föräldrar 
eller syskon. Hos iranier, chilenare och turkar föreligger såle-
des objektiva livsomständigheter som kan bidra kraftigt till 
minskat psykiskt välbefinnande och, framförallt, »ekonomisk 
oro«.
 I det här sammanhanget är jag i första hand intresserad 
av eventuella samband mellan upplevd diskriminering och 
de fem »psykologiska tendenser« som redovisats i de två 
föregående tabellerna. Jag bör påpeka att det föreligger posi-
tiva samband mellan de två »orosdimensionerna« och de tre 
dimensionerna för »psykiskt välbefinnande«. Sambanden är 
markant starkare i fråga om den aspekt jag kallat »depressiva 
känslor« (r = 0.33 och 0.35 respektive) än när det gäller de 
övriga två aspekterna, där korrelationskoefficienterna varierar 
mellan 0.16 och 0.19. Jag har med hjälp av multivariata ana-
lyser (MCA) undersökt vilka effekter total upplevd diskrimi-
nering har på de tre dimensionerna av psykiskt välbefinnande 
och de två »orosdimensionerna«. Analyserna genomfördes 
separat i var och en av de sex grupperna. När de tre dimen-
sionerna för psykiskt välbefinnande och de två »orosdimen-
sionerna« i tur och ordning betraktas som »utfallsvariabler«, 
visar resultaten att med en rad faktorer under statistisk kon-
troll (kön, ålder, utbildning i hemlandet och i Sverige, vistel-
selängd i Sverige, ålder vid ankomsten till Sverige, arbetslös-
het och kompetens i svenska) har total upplevd diskriminering 
en negativ effekt på samtliga dimensioner i de flesta grup-
per. En grov sammanfattning av analyserna visas i tabell 25 
på nästa sida. I tabellen har jag använt olika antal plus- och 
minustecken för att på ett enkelt sätt illustrera effekternas 
relativa styrka. Vi ser att de mest entydiga resultaten förelig-
ger i fråga om »depressiva känslor« samt de två »orosdimen-
sionerna«, där »ekonomisk oro« samlat flest starka effekter. 
Bland grupperna har assyrier flest starka effekter, med perser 
och turkar på en delad andra plats.
 Texten i tabellen suggererar att total upplevd diskrimine-
ring är en orsaksfaktor och de fem psykologiska dimensio-
nerna »utfallsvariabler«. Visserligen genomfördes analysen 
på detta sätt, men i själva verket konfronteras vi här igen 
med det i det närmaste olösliga problemet med »hönan och 
ägget«, dvs. frågan om riktningen i de eventuella orsaksrela-
tioner som kan dölja sig bakom de funna sambanden. Både 
oro, de olika aspekterna på psykiskt välbefinnande och erfa-
renheter av diskriminering rapporterades vid samma tillfälle, 
vilket alltid är fallet i en tvärsnittsundersökning. Man skulle 



Tabell 25
Indikatorer på den relativa styrkan hos de effekter som total upplevd diskriminering har 
på de tre dimensionerna för psykiskt välbefinnande och de två »orosdimensionerna«. »+++« 
= stark effekt (ökad oro eller ökade depressiva känslor osv.); »++« = medelstark effekt; »+« = 
svag men signifikant effekt; »0« = ingen effekt; »?« = svårtolkat resultat. Underlaget utgörs 
av betakoefficienter i MCA. Grupperna är ordnade vertikalt från högsta till lägsta medel-
värdet för måttet på total upplevd diskriminering. I raden längst ned anges motsvarande 
resultat för samtliga respondenter utan indelning på grupper.

  »Depressiva  »Passivitet«  »Pessimism«  Oro pers.  »Ekonomisk 
Grupp  känslor«    trygghet  oro« 

Perser +++ ? 0 ++ +++
Kurder ++ ++ ? ++ +++ 
Chilenare ++ + ? ++ ++ 
Assyrier +++ +++ +++ +++ ? 
Turkar +++ ? + ++ +++ 
Polacker ++ + ? ++ ++ 

Samtliga ++ + + ++ +++ 
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kunna hävda att rapporterna om respondenternas psykiska 
tillstånd och den oro de känner för olika saker avser ett kor-
tare tidsintervall i nära anslutning till intervjutillfället, medan 
erfarenheter av sämre behandling i olika sammanhang acku-
mulerats under en längre tid. Det finns dock ingen möjlighet 
att med stöd i tillgängliga data ge det ena eller det andra en 
»kausal prioritet« – såväl upplevd diskriminering som psykiskt 
välbefinnande eller oro skulle kunna behandlas som antingen 
»utfallsvariabler« eller »oberoende variabler«. Det mest san-
nolika är – återigen – att det handlar om ömsesidig påverkan 
över tid. Upplevelser av orättvis negativ särbehandling kan 
minska det psykiska välbefinnandet och öka oro, framförallt 
kanske »ekonomisk oro«, samtidigt som depressiva tenden-
ser, som i viss mån sammanhänger med oro, kan medföra ett 
slags »överkänslighet« i fråga om tolkning av situationer och 
händelser som objektivt sett inte nödvändigtvis måste utgöra 
diskriminerande handlingar. Tabell 25 visar således att det 
särskilt för vissa grupper föreligger tydliga samband mellan 
total upplevd diskriminering och minskat psykiskt välbefin-
nande samt ökad oro. Arten av eventuella orsakssamband 
förblir däremot höljd i dunkel. 
 Ytterligare en aspekt av relevans i detta sammanhang är 
den sociala degradering som ofta följer i migrationens köl-
vatten. Människor tillhörande s.k. »högre« socioekonomiska 
skikt i ursprungslandet tappar ofta denna status efter utvand-
ring och framförallt för vissa grupper är det svårt att åter-
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vinna den i det nya landet. I 1996 års undersökning är data 
rörande respondenternas socioekonomiska status både i hem-
landet och i Sverige behäftade med stort internt bortfall, 
vilket väsentligt försvårar uppskattningar av social degrade-
ring. Jag har försökt göra en sådan uppskattning genom att 
relatera den kombinerade utbildningen från hemlandet och 
i Sverige med nuvarande (och, för dem som saknade arbete 
vid intervjutillfället, tidigare) socioekonomisk grupptillhörig-
het. Den – i och för sig diskutabla – premissen för en sådan 
uppskattning är givetvis att människor med högre (= post-
gymnasial) utbildning bör tillhöra de socioekonomiska kate-
gorierna »tjänstemän på mellannivå, högre tjänstemän och 
ledande befattningar«. Data rörande nuvarande och tidigare 
socioekonomisk tillhörighet i Sverige saknas för ungefär en 
tredjedel av respondenterna. Med denna begränsning visar 
det sig att följande andelar av respondenter med postgym-
nasial utbildning har (eller har haft) arbetaryrken i Sverige: 
bland chilenare 60 procent, bland turkar 43 procent, bland 
iranier 40 procent och bland polacker 31 procent. Med 
denna ytterst grovt tillyxade uppskattning är således den 
»sociala degraderingen« störst bland chilenarna och minst 
bland polackerna. Man bör samtidigt betänka att ganska stora 
andelar respondenter, framförallt bland chilenarna och ira-
nierna, var 20–25 år gamla vid ankomsten till Sverige och 
hade därför inte hunnit etablera någon självständig socioeko-
nomisk status i ursprungslandet. Tyvärr innehöll inte inter-
vjuformuläret några frågor om föräldrarnas socioekonomiska 
situation före emigrationen, vilket omöjliggör en uppskatt-
ning av denna situation för de yngsta respondenterna. Det 
föreligger således ingen klar korrespondens mellan så upp-
skattad »social degradering« och resultaten i tabell 25. 
 Frågan om »social degradering« och dess eventuella sam-
band med dels psykiskt välbefinnande, dels upplevd diskrimi-
nering är komplex och data tillåter inte fördjupade analyser. 
En faktor jag inte diskuterat i det föregående, nämligen upp-
växtbetingelser i ursprungslandet, kan kanske kasta ytterligare 
ljus i detta sammanhang. Det föreligger markanta skillnader 
i detta avseende mellan de sex kategorierna. Nästan 70 pro-
cent av perserna och 60 procent av chilenarna växte upp i 
en huvudstad eller annan storstad (med minst 1 miljon invå-
nare) i ursprungslandet. Detta kan jämföras med drygt 41 
procent bland polackerna, 35 procent bland de etniska tur-
karna och drygt 18 procent bland kurderna och assyrierna. 
Knappt 6 procent bland perserna och knappt 15 procent 
bland chilenarna växte upp i småstäder eller på landsbygden, 
jämfört med drygt 74 procent bland assyrierna, 60 procent 
bland kurderna, knappt 52 procent bland de etniska turkarna 



3 Under vistelsen i Sverige har inte respondenternas utbildnings-
nivå förändrats särskilt mycket, vilket bl.a. framgår av den tidigare 
nämnda höga korrelationskoefficienten (0.98) mellan utbildning 
vid ankomst och utbildning vid intervjutillfället. Se även tabell 
14 för översikt.
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och knappt 26 procent bland polackerna. Assyrier, kurder 
och, i något mindre grad, etniska turkar har således huvud-
sakligen en »rural« bakgrund, perser och chilenare kommer 
däremot till stor del från storstadsmiljöer. Assyrier har den 
i särklass lägsta utbildningsnivån bland de sex grupperna 
– drygt 92 procent hade endast förgymnasial utbildning 
vid ankomsten och endast 3,7 procent hade eftergymnasial 
utbildning. Även bland turkar och kurder är andelarna med 
endast förgymnasial utbildning från hemlandet höga, 78 och 
76 procent respektive. Detta kan jämföras med knappt 13 
procent bland perserna, 19 procent bland polackerna och 
drygt 30 procent bland chilenarna. I de sistnämnda grup-
perna hittar vi å andra sidan de högsta andelarna med efter-
gymnasial utbildning – 47 procent bland polackerna, drygt 
37 procent bland perserna och 28 procent bland chile-
narna3. 
 Om man betraktar kombinationen av uppväxtmiljö och 
utbildning i hemlandet är det inte orimligt att anta att per-
ser och chilenare huvudsakligen kommer från urbana medel-
klass- eller övre medelklassmiljöer, vilket står i kontrast mot 
framförallt assyrier, men även kurder och turkar, vilkas bak-
grund står att finna i arbetarmiljöer på landsbygden. Jag 
kan inte i detta sammanhang fördjupa mig i de kulturellt 
och socioekonomiskt betingade skillnader i »mentalitet« som 
dessa olika bakgrunder kan tänkas medföra och data från 
1996 års undersökning ger dessutom inget underlag för 
detta. En infallsvinkel kan dock hämtas från den i kapitel 2 
redovisade undersökningen 1993, i vilken polacker, chilenare 
och iranier ingick. Ett antal frågor rörande »livsmål« ställdes 
i denna undersökning och i kapitel 2 redovisade jag resul-
taten rörande ett par av dessa. Iranier och, i något lägre grad, 
polacker såg målet »Att ha en hög ekonomisk standard« som 
viktigare än chilenare och finländare (mer än var fjärde ira-
nier ansåg detta livsmål vara mycket viktigt). Målet »Att göra 
karriär« framstod som mycket viktigt för mer än varannan 
iranier och var tredje chilenare, jämfört med var tionde per-
son bland polacker och finländare. Samtidigt värderade fram-
förallt iranier, men även chilenare, målet »Att ha ett lugnt och 
tryggt liv« högre än vad fallet var bland polacker och finlän-
dare. 1993 ställdes även ett antal frågor om hur man vär-
derar olika personliga egenskaper. »Framåtanda« värderades 
markant högre av främst iranier, men även chilenare, jäm-
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fört med polacker och finländare. Eftersom mycket få iranier 
i 1993 års studie tillhörde minoriteter, kan gruppen i stora 
drag jämställas med »perser« i 1996 års undersökning (bort-
sett från vissa skillnader i ålder och vistelselängd). En vär-
dekonflikt framskymtar här. Framförallt perser tycks efter-
sträva ett lugnt och tryggt liv, dock helst efter att ha gjort 
karriär och uppnått en hög ekonomisk standard som frukter 
av framåtanda. I något mindre grad gäller detta även chi-
lenare. När en urban »elit« med ganska höga aspirationer 
möter hinder i ett nytt land, medför detta frustration och 
kan bidra till depressiva tillstånd, bristande tillförsikt och oro. 
Jag har inte underlag för att spekulera kring motsvarande 
mönster av värderingar hos de andra kategorierna i 1996 års 
undersökning, men denna utvikning antyder att anledning-
arna till de negativa psykologiska tillstånd och den oro som 
redovisades i tabellerna 23 och 24 samt till sambanden mel-
lan dessa och upplevd diskriminering (tabell 25) kan vara 
mycket olika i de olika grupperna. För att belysa detta bättre 
krävs, som det heter, mera forskning.

Psykisk och fysisk hälsa och 
upplevd diskriminering
I den nyligen utkomna rapporten »Olika villkor – olika hälsa« 
(Socialstyrelsen 2000:3) presenteras resultaten från den detal-
jerade kartläggningen av de fyra gruppernas fysiska och psy-
kiska hälsa. Kartläggningen bygger på frågor som jag inte 
behandlat i föreliggande rapport. Ett undantag utgörs av de 
tre frågor som jag diskuterade i föregående avsnitt (se fot-
not 2 sid. 74). Resultaten jämförs både mellan de fyra grup-
perna och mellan de sistnämnda och det urval av »infödda 
svenskar« som ingick i undersökningen. Det kan vara lämp-
ligt att i anslutning till föregående avsnitt presentera en kort-
fattad sammanfattning av dessa resultat. I detta samman-
hang bör man understryka att data avser självrapporterad 
hälsa, dvs. att inga »objektiva«, kliniska undersökningar har 
genomförts i samband med studien. 
 Med få undantag har svenskar bättre hälsa än de fyra 
invandrargrupperna. Bland de sistnämnda avviker polacker-
nas fysiska och psykiska hälsa minst från svenskarna. Både 
bland svenskar och i de fyra invandrargrupperna rapporterar 
kvinnorna sämre fysisk och psykisk hälsa än männen. Avse-
värda andelar män, framförallt från Iran, rapporterar emeller-
tid sömnbesvär, ängslan, oro, ångest och nedsatt psykiskt 
välbefinnande. Faktorer som kön, ålder, civilstånd, utbild-
ning, ekonomiska problem och sysselsättningsstatus uppvisar 



4 Detta samband kan vara problematiskt eftersom det är tänkbart 
att det som här kallas »känsla av sammanhang« i själva verket 
utgör en komponent i det som kallas »psykisk hälsa«. I viss mån 
är detta en definitionsfråga.
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samband med hälsotillståndet både bland svenskar och bland 
invandrare. Dessa faktorer »förklarar« mycket av skillnaderna 
i fysiskt och psykisk hälsa mellan svenskar och invandrare. De 
skillnader som kvarstår kan till en del förklaras av »invandrar-
specifika« faktorer som upplevelser av diskriminering och 
skillnader i kompetens i svenska språket. 
 Om »svag förankring« definieras som närvaron av minst 
två av egenskaperna svag ställning på arbetsmarknaden, svag 
ekonomi och svaga relationer till familjen, visar det sig att de 
med svag förankring har högre »risk« för dålig fysisk hälsa 
jämfört med dem med stark förankring, vilket gäller för både 
svenskar och de fyra invandrargrupperna. Svag förankring 
medför även sämre psykisk hälsa bland svenskar och invand-
rare. I båda dessa avseenden är skillnaderna mellan svenskar 
och invandrare små. Svag »känsla av sammanhang« (se not 2 
sid. 74) medför sämre psykisk hälsa både bland svenskar och 
bland invandrare. Hos iranier var »risken« för psykisk ohälsa 
12 gånger större bland dem med svag känsla av samman-
hang jämfört med dem som hade stark sådan känsla4. Större 
upplevd diskriminering ökar signifikant »risken« för psykisk 
ohälsa bland samtliga invandrargrupper.

Subjektiv integration, sociala 
kontakter och diskriminering
I 1996 års undersökning användes inte de frågor om känslor 
av samhörighet med Sverige respektive ursprungslandet samt 
var man känner sig mest hemma som jag använde som indi-
katorer på »subjektiv integration« i 1993 års studie samt i de 
fyra diskrimineringsundersökningarna (se sid 30 samt kapitel 
4). Man skulle kanske kunna hävda att de negativa psykolo-
giska tillstånd och oro som jag redovisade i det föregående 
(tabellerna 23 och 24) åtminstone i någon mån utgör indi-
katorer på hur väl inlemmade i samhället individerna känner 
sig. Eftersom jag inte har tillgång till motsvarande data för 
»infödda svenskar«, kan jag inte bedöma i vilken utsträckning 
de negativa känslorna och oron betingas av faktorer som är 
specifika för migrations- och etableringsprocessen. 
 Jag har i andra sammanhang (se t.ex. Lange 1997a) betrak-
tat respondenternas framtidsplaner med avseende på om de 
vill stanna i Sverige eller återvända till ursprungslandet som 



Tabell 26 
Planer på att stanna i Sverige respektive återvända till ursprungslandet hos de sex katego-
rierna, indelade efter kön. Procenttalen är avrundade till närmaste heltal. Grupperna är 
ordnade efter fallande andelar i kolumnen »vill stanna« utan hänsyn till kön. 

Grupp  Vill stanna  Vill återvända  Vet ej

  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Assyrier 86 92 0 0 14 8 
Polacker 60 64 9 6 29 29 
Turkar 60 54 17 22 22 24 
Kurder 45 55 31 34 24 10 
Chilenare 45 52 27 23 28 25 
Perser 49 46 25 23 25 29 
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ett slags »slutfas« i en hypotetisk psykologisk process, där 
positiva och negativa erfarenheter i det nya landet mynnar ut 
i beslutet att stanna eller återvända. Detta är emellertid pro-
blematiskt, eftersom andra faktorer förutom dessa erfarenhe-
ter inverkar på människors planer i detta avseende. I 1993 års 
studie såg vi även att de avsikter att stanna respektive åter-
vända som människor hade vi ankomsten till Sverige är olika 
stabila hos olika grupper. Det som händer i ursprungslandet 
under vistelsen i Sverige är en viktig faktor framförallt i vissa 
grupper. När det gäller 1996 års undersökning har jag emel-
lertid inget annat val än att använda framtidsplaner som en 
bristfällig och »partiell« indikator (ett slags »stand in«) på 
det jag kallar »subjektiv integration«. Dessa framtidsplaner 
ser ut på följande sätt i de sex kategorierna, varvid jag slagit 
samman de två svarsalternativen »vill flytta inom de närmaste 
åren« och »vill flytta längre fram« till ett, »vill återvända«.
 Assyrier vill stanna och andelen osäkra är mycket låg. 
Polacker och turkar vill huvudsakligen också stanna, men 
andelen osäkra är större. Perser, chilenare och kurder har 
ungefär lika stora andelar som vill stanna i Sverige (48–49 
procent utan hänsyn till kön). Bland kurder finns den största 
andelen respondenter som vill återvända och andelen osäkra 
är markant lägre bland kvinnor. 
 Jag har sedan med hjälp av multivariata analyser (MCA 
och logistisk regression) analyserat vilka effekter en rad olika 
faktorer har på benägenheten att stanna respektive återvända. 
I dessa analyser har jag dels använt de »bakgrundsvariabler« 
som förekommit i de tidigare analyserna (kön, ålder, ålder vid 
ankomsten, vistelselängd, utbildning, erfarenhet av arbetslös-
het, socioekonomisk gruppindelning samt tillhörighet till de 
sex etniska/nationella grupperna), dels har jag stegvis inklu-



5 De frågor som handlar om medborgarskap har kodats om på så 
sätt att 1 betyder att man har eller har sökt svenskt medborgar-
skap, 2 att man avser att göra det och 3 att man inte vill göra det 
eller svarat »vet ej«.

6 I dessa analyser har jag använt indelning i fyra grupper, eftersom 
antalet individer vid en indelning i sex kategorier blir alltför litet 
framförallt när det gäller assyrier. 
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derat de tre dimensionerna för psykiskt välbefinnande, de två 
»orosdimensionerna« samt total upplevd diskriminering. Jag 
har dessutom tagit med »medborgarskapsplaner«.5 När det 
gäller benägenheten att stanna i Sverige har följande fram-
kommit. Bland de »objektiva« bakgrundsfaktorerna är tillhö-
righet till de sex grupperna som bäst »förutsäger« benägen-
heten att stanna i enlighet med rangordningen i tabell 26 
(effekten är måttligt stark). De övriga faktorerna har betyd-
ligt svagare effekter. Det är inte förvånande att de som redan 
har eller har sökt svenskt medborgarskap är mera benägna 
att stanna än de övriga (relativt oberoende av övriga fak-
torer). Längre vistelsetid i Sverige, högre ålder vid invand-
ringen och högre ålder ökar benägenheten att stanna något, 
medan högre utbildning minskar den en aning. När de »sub-
jektiva« faktorerna inkluderas i analysen visar det sig att 
endast total upplevd diskriminering har en viss effekt – med 
övriga faktorer under statistisk kontroll minskar benägenheten 
att stanna i Sverige med ökande total upplevd diskriminering. 
Den upplevda diskrimineringens negativa effekt på benägen-
heten att stanna i Sverige är ungefär lika stor (dvs. »medel-
svag« men signifikant) bland polacker, chilenare, turkar och 
iranier6.
 När det gäller benägenheten att återvända till ursprungs-
landet blir antalet signifikanta effekter mindre, eftersom 
betydligt mindre andelar respondenter vill återvända jämfört 
med dem som vill stanna. Återigen »förklarar« grupptillhö-
righet en större andel av variationen i denna benägenhet än 
andra bakgrundsfaktorer. Högre utbildning ökar den något, 
längre vistelsetid i Sverige minskar den en aning. Bland de 
subjektiva faktorerna föreligger endast en märkbar effekt – 
med övriga faktorer under statistisk kontroll ökar benägenhe-
ten att återvända med ökande total upplevd diskriminering. 
På samma sätt som tidigare är effekten ungefär lika stor (dvs, 
som tidigare, »medelsvag« men signifikant) i samtliga grup-
per. Om vi till sist betraktar benägenheten att vara osäker om 
man vill stanna eller återvända, visar det sig att inga sub-
jektiva faktorer (av dem som diskuterats ovan) har någon 
effekt i detta sammanhang. Högre utbildning, lägre ålder vid 
invandringen och kortare vistelsetid i Sverige ökar sannolik-
heten att tillhöra de osäkra en aning.
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 Jag måste understryka att alla faktorer som ingått i ovan 
beskrivna analyser tillsammans »förklarar« en mycket begrän-
sad del av variationen i de tre »benägenheterna«. Detta inne-
bär att andra faktorer – dels sådana som finns i data men 
som jag inte behandlat, dels sådana som undersökningen inte 
gav information om – skulle kunna »förklara« denna varia-
tion bättre. I detta sammanhang är det emellertid viktigt att 
kunna konstatera att upplevd diskriminering av allt att döma 
har de ovan beskrivna effekterna. I 1993 års undersökning 
kunde jag konstatera samband mellan framtidsplaner, sam-
hörighetskänslor med Sverige respektive med ursprungslan-
det och var man kände sig mest hemma. Det förelåg med-
elstarka positiva samband mellan viljan att stanna i Sverige, 
samhörighetskänslan med Sverige och att man kände sig mest 
hemma i Sverige. Å andra sidan fann jag medelstarka nega-
tiva samband mellan viljan att återvända, samhörighetskäns-
lan med Sverige och »hemkänslan« i Sverige. Det är troligt 
att om respondenterna i 1996 års undersökning hade fått 
svara på dessa frågor, skulle sambanden mellan framtidspla-
ner och dessa känslor se ungefär likadana ut. Det är därför 
inte helt orimligt att anta att planer på att stanna respektive 
återvända åtminstone till någon del avspeglar det jag kallat 
»subjektiv integration«. Ytterligare ett resultat tycks stödja 
denna tolkning. I en av de sista frågorna i intervjun ombads 
de respondenter som hade planer på att återvända att ange 
den främsta orsaken till att de vill flytta från Sverige. De 
svarsalternativ som samlat flest respondenter var familjeskäl 
(barnen skall gå i skola i ett annat land, att de gått klart sko-
lan i Sverige eller »andra familjeskäl«) samt »det är svårt att 
vara invandrare i Sverige«. Jag har jämfört dessa två kate-
gorier med de övriga »återvändarna« med avseende på total 
upplevd diskriminering. De 123 personer som uppgav att 
skälet till deras planer på att återvända var att det är svårt att 
vara invandrare i Sverige hade markant högre medelvärde på 
måttet för total upplevd diskriminering (med statistisk kon-
troll av bakgrundskännetecken) än både de som ville åter-
vända av familjeskäl och de övriga.
 Låt mig nu kortfattat beröra umgängesvanor med svenskar 
respektive med människor från de olika ursprungsländerna. 
I kapitel 2 analyserade jag dessa frågor ganska ingående 
med avseende på de fyra grupperna i 1993 års studie. De frå-
gor i de två undersökningarna som berörde umgänge med 
svenskar och med »fellow ethnics« var utformade på olika 
sätt och är därför inte helt jämförbara. Av detta skäl kan jag 
inte upprepa de analyser jag genomförde på 1993 års data. 
I detta sammanhang vill jag främst undersöka om vissa rele-
vanta samband även uppträder i undersökningen av levnads-



Tabell 27
Andelar män och kvinnor i de sex kategorierna som övervägande umgås med svenskar, med 
landsmän eller både/och. Procenttalen är avrundade till närmaste heltal. Grupperna är 
ordnade efter fallande andelar i kolumnen »umgås med svenskar« utan hänsyn till kön. 

Grupp  Umgås övervägande med
  svenskar  landsmän  både/och

  Män  Kvinnor  Män  Kvinnor  Män  Kvinnor 

Polacker 15 27 37 24 44 45 
Chilenare 13 18 34 38 42 33 
Turkar 11 13 47 52 34 28 
Perser 11 15 50 47 34 32 
Kurder 4 7 53 58 37 26 
Assyrier 7 0 57 77 26 13 
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förhållanden (se Socialstyrelsen 1999:9 för närmare analyser 
av sociala kontakter). Den fråga jag använder hade följande 
lydelse: Om Du tänker på alla de som inte är Dina släk-
tingar men som Du umgås med, är de övervägande svenskar, 
Dina landsmän, andra invandrare eller både svenskar och 
invandrare? Det fjärde svarsalternativet har en mindre lyckad 
utformning – eftersom de två första alternativen är ömse-
sidigt uteslutande, borde det fjärde alternativet vara »Både 
svenskar och Dina landsmän«. Eftersom ganska få umgås 
med »andra invandrare«, är det kanske inte helt fel att anta 
att »invandrare« i det fjärde svarsalternativet i de flesta fall syf-
tar på respondentens landsmän. I annat fall är det omöjligt att 
säga något om »blandat umgänge« i bemärkelsen svenskar–
landsmän. Umgängesmönstren i de sex kategorierna visas i 
tabell 27.
 Att summorna av procenttalen i tabellens rader per kön 
inte uppnår 100 beror på att jag i tabellen uteslutit svarsalter-
nativet »med andra invandrare«. I övrigt kan följande kon-
stateras. Polacker, framförallt polska kvinnor, umgås övervä-
gande med svenskar i större utsträckning än någon annan 
grupp (ganska många polska kvinnor är gifta med svenskar). 
Även andelen som umgås med »både/och« är störst i denna 
grupp, medan andelen som övervägande umgås med lands-
män är lägst. Polska män umgås övervägande med landsmän 
i större utsträckning än polska kvinnor. Framförallt assyrier, 
men även kurder, umgås i mycket liten utsträckning med 
»övervägande svenskar« (assyriska kvinnor gör det inte alls) 
samtidigt som de i markant högre grad än de övriga grup-
perna umgås med »övervägande landsmän«. Andelen som 
umgås med »både/och« är lägst bland assyrier, framförallt 



7 Till skillnad från 1993 års undersökning, där jag hade tillgång 
till objektiva socialekologiska data rörande bl.a. närområdets 
etniska sammansättning, bygger måttet på »invandrartäthet« i 
1996 års studie på respondentens bedömning huruvida det 
bor flest svenskar, flest invandrare eller ungefär lika många av 
varje »sort« i hans/hennes bostadsområde. Sådana bedömningar 
påverkas troligen av respondenternas inställning till »invand-
rartäthet« i bostadsområdet och deras uppfattningar om vilka det 
är som konstituerar kategorin »invandrare«. 
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assyriska kvinnor. Andelarna med »blandat« umgänge är 
ungefär lika stora bland turkar, perser och kurder, men kur-
diska kvinnor har sådant umgänge i lägre grad än kurdiska 
män. I fråga om umgänge med landsmän och med »både/
och« befinner sig chilenare närmare polacker än de andra 
grupperna. Polacker framstår således som den grupp som 
uppvisar minst »etniskt polariserade« och mest »blandade« 
umgängesmönster, medan assyrier och, i något lägre grad, 
kurder, kännetecknas av etniskt mest polariserat (landsmän) 
och minst »blandat« umgänge. Turkar och perser ligger 
någonstans i mitten av detta umgängesspektrum. 
 Med reservation för att måtten på umgängesmönster inte 
var helt jämförbara i de två undersökningarna 1993 och 1996 
kan jag konstatera att resultaten beträffande polacker, chile-
nare och iranier/perser i grova drag liknar varandra. 1993 
umgicks polacker markant mera med svenskar än chilenare 
och, framförallt, iranier. De sistnämnda umgicks i betydligt 
större utsträckning med landsmän än de övriga grupperna. 
Framförallt polacker, men även chilenare, hade mera »balan-
serad« umgängeskrets (proportionen mellan landsmän och 
svenskar i närheten av 50/50) än iranier. 
 Med hjälp av multivariat analys (MCA och logistisk reg-
ression) har jag undersökt vilka effekter kompetens i svenska 
och total upplevd diskriminering har på umgängesvanor. Som 
kontrollvariabler ingick samtliga de faktorer som användes 
i analysen av »framtidsplaner« (se diskussionen av tabell 
27) samt ett mått på »invandrartäthet« i respondentens 
bostadsområde7. De tydligaste effekterna framkom i fråga 
om umgänge med svenskar och med landsmän. Bättre kom-
petens i svenska ökar tydligt benägenheten att umgås med 
svenskar och minskar benägenheten att umgås med lands-
män. Större total upplevd diskriminering minskar i viss mån 
benägenheten att umgås med svenskar och ökar (i ungefär 
samma grad) benägenheten att umgås med landsmän. De 
två faktorerna påverkar umgängesmönstren relativt obero-
ende av varandra och av de övriga kontrollvariabler (inklusive 
grupptillhörighet) som användes i analyserna. Jag kan kons-
tatera att resultaten från 1993 och 1996 visar överensstäm-
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melse även i detta avseende. Som tidigare måste jag under-
stryka att tidsföljden mellan dessa tre »variabler« är oklar och 
mest sannolikt handlar det om fortlöpande ömsesidig påver-
kan. Umgängesmönster utgör resultat av ett komplext sam-
spel av många faktorer, av vilka endast några kan fångas av 
undersökningar av den här typen. Individuella egenskaper, 
individuella och kollektiva preferenser, omsesidiga gruppba-
serade stereotyper och gränsmarkeringar, kulturellt förank-
rade normer och regler utgör några exempel på sådana fak-
torer. I 1993 års studie fick de utrikes födda respondenterna 
bedöma kategorin »svenskar« i en rad olika avseenden defi-
nierade med hjälp av adjektiv (således ett slags stereotyper). 
I detta sammanhang kan det vara intressant att nämna några 
resultat. Iranier ansåg i markant högre grad än framförallt fin-
ländare och polacker att svenskarna är svårkontaktade, blyga, 
ogästvänliga, tystlåtna, kyliga och främlingsfientliga. Chile-
narna delade deras uppfattning i fråga om blyghet, tystlåten-
het, främlingsfientlighet och kyla. Polacker å andra sidan, som 
umgås mera med svenskar än både iranier och chilenare, 
ansåg i markant högre grad än de övriga grupperna att 
svenskarna är »hämmade«.
 Vi bör även erinra oss de resultat jag presenterade i kapi-
tel 2 rörande »infödda svenskars« bedömningar av social dis-
tans och olikhet gentemot de olika invandrargrupperna samt 
uppfattningar om deras prestige i det svenska samhället (se 
tabell 4). Svenskarna markerade störst social distans till irani-
erna, uppfattade dem som mest olika sig själva samt bedömde 
deras prestige i det svenska samhället som lägst bland de fyra 
grupperna. Chilenarna kom på andra plats nedifrån i denna 
dystra rangordning, som uppvisade stor samstämmighet med 
gruppernas egna uppfattningar om i vilken utsträckning de 
accepteras av svenskarna som äktenskapspartners och vän-
ner. Att känna att man inte är accepterad av majoritets-
befolkningen när det gäller närmare relationer, att man 
uppfattas som mycket olika och tillskrivs låg prestige i sam-
hället oberoende av sina meriter kan knappast öka männis-
kors initiativ att knyta kontakter. Det »kulturbevarande« för-
hållningssätt jag beskrev i kapitel 2 kan åtminstone i någon 
mån vara defensivt till sin natur, särskilt om man betänker 
dess ganska tydliga koppling till viljan att »smälta in« och 
rädslan att bli diskriminerad om man bevarar sin särprägel. 



Diskriminering i ett 
»fågelperspektiv«

Upplevd diskriminering 
bland 4 402 invandrare
»Fågelperspektivet« i rubriken syftar på den svit av fyra studier 
av upplevd diskriminering som jag genomfört 1994–1998 på 
uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen. Det samman-
lagda antalet individer som deltagit i dessa undersökningar 
är ganska stort (4 402 personer) och omfattar ett ansenligt 
antal nationella/etniska grupper och geopolitiskt avgränsade 
kategorier (som »övriga latinamerikaner«, »övriga araber« och 
»övriga afrikaner«). Urval och datainsamling genomfördes 
av Statistiska centralbyrån. Urvalen var riksrepresentativa och 
stratifierades efter kön i de urvalskategorier där könspropor-
tionerna var påtagligt »sneda«. I samtliga undersökningar var 
respondenterna mellan 18 och 60 år gamla och hade kommit 
till Sverige under perioden 1971–1993. De tekniska beskriv-
ningarna står att finna i respektive rapport (Lange 1995a, 
1996, 1997a, 1999). I tabell 29 på nästa sida presenteras 
antal individer i de olika kategorierna, andelar män och kvin-
nor samt genomsnittlig utbildning på en skala från 1 till 6.
 I samtliga undersökningar användes en uppsättning om 17 
frågor som specificerade ett antal sammanhang där respon-
denterna kunde ha känt sig illa behandlade på grund av sin 
utländska bakgrund. Jag exemplifierar med några frågor.

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

»Har det under de senaste 5 åren hänt att Du på grund av 
Din utländska bakgrund blivit förbigången när Du velat 
avancera på Ditt arbete eller att Du blivit uppsagd från 
Ditt arbete?«

»Har det under det senaste året hänt att Du på grund av Din 
utländska bakgrund blivit utsatt för förolämpningar eller 
andra trakasserier på Ditt arbete?«

»Har det under det senaste året hänt att Du på grund av 



Tabell 28
Kategorier av utrikes födda som deltagit i de fyra diskrimineringsundersökningarna 
1994–1998. Tabellen visar antal individer inom kategorin, andelar män och kvinnor samt 
sammanvägd genomsnittlig utbildning (i ursprungslandet och i Sverige) per kön. »4« på 
skalan för utbildning motsvarar gymnasieutbildning, 5–6 eftergymnasial utbildning. Grup-
perna är ordnade efter fallande medelvärden för utbildning utan hänsyn till kön. På sista 
raden anges motsvarande värden för samtliga respondenter.

Kategori    Män  Kvinnor  »Medelutbildning« 

   antal  %  %  Män  Kvinnor 

Kineser 129 59 41 4.7 4.7 
Iranier 280 51 49 4.7 4.6 
Polacker 548 36 64 4.3 4.4 
Irakier 141 68 32 4.4 4.0 
Indier 217 49 51 4.3 4.0 
»Övriga latinamer.« 195 52 48 4.2 4.1 
Chilenare 270 50 50 4.1 4.2 
»Övriga afrikaner« 200 59 41 4.2 3.8 
»Övriga araber« 183 55 45 4.2 3.7 
Finländare 249 46 54 3.5 4.3 
Danskar 254 45 55 3.7 4.0 
Etiopier 232 60 40 4.0 3.5 
Greker 199 50 50 3.7 3.4 
Jugoslaver (f.d.) 459 49 51 3.6 3.4 
Thailändare 155 30 70 3.7 3.1 
Turkar 217 52 48 3.4 3.2 
Vietnameser 194 55 45 3.4 3.2 
Libaneser 181 41 59 3.4 3.1

Samtliga 4 402 49 51 4.0 3.9 
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Din utländska bakgrund blivit utsatt för hot, förolämp-
ningar eller andra trakasserier i andra sammanhang, t.ex. 
på gatan, i tunnelbanan eller liknande?«

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

»Har det under det senaste året hänt att Du på grund av Din 
utländska bakgrund blivit illa behandlad eller fått sämre ser-
vice vid kontakt med arbetsförmedlingen/försäkringskassan/
polisen/sjukvården/socialttjänsten?«

Svarsalternativen var »Nej, aldrig«, »Ja, en – två gånger«, 
»Ja, tre – fyra gånger«, »Ja, fem eller fler gånger« samt »Jag 
har inte sökt arbete/haft arbete/försökt hyra eller köpa lägenhet 
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eller hus osv. … under de senaste fem åren«. Det sistnämnda 
svarsalternativet användes inte i de frågor som rörde dagligen 
återkommande situationer, som att handla i affär, befinna sig 
på gatan eller andra offentliga platser, ha grannar osv. Tids-
perioden »de senaste fem åren« användes när det gäller att 
ha sökt arbete, att ha blivit förbigången på arbetet eller upp-
sagd, att ha blivit illa behandlad i skolan eller annan utbild-
ningsinstitution samt att ha blivit nekad att hyra eller köpa en 
lägenhet eller ett hus. I övriga frågor användes tidsperioden 
»under det senaste året«.
 Svaren på dessa frågor bygger givetvis på respondentens 
egen tolkning av de olika händelserna, dvs. att han/hon inte 
fått sökt arbete, blivit illa behandlad osv. just på grund av sin 
utländska bakgrund. Det handlar således om subjektiva rap-
porter om eventuell diskriminering på grund av ursprung. 
I 1996 års undersökning tillfrågades respondenterna om 
de ansåg att de behandlats bättre eller sämre jämfört med 
svenskar och i 1993 års studie tillfrågades de rakt på sak 
om de ansåg att de blivit diskriminerade. Trots skillnader i 
frågornas utformning gav även dessa undersökningar endast 
subjektiva rapporter. 
 I det här sammanhanget kommer jag att redovisa en sam-
manfattande överblick över resultaten från de fyra studierna. 
Syftet är bland annat att skapa ett jämförande sammanhang 
framförallt för de resultat från 1993 och 1996 års undersök-
ningar som handlar om upplevd diskriminering. Tabell 29 
på nästa sida ger en sammanfattning av rådata från de fyra 
undersökningarna. Procenttalen i tabellen syftar på andelar 
av respondenter som svarat »Ja, en – två gånger« eller något 
av de efterföljande svarsalternativen, dvs. de som rapporterat 
att de minst 1–2 gånger under den angivna tidsperioden bli-
vit utsatta för sämre behandling osv. För varje grupp utgörs 
bastalet för procenttalen av det antal respondenter för vilka 
frågan varit relevant, dvs. de som sökt arbete, de som varit 
i kontakt med de olika myndigheterna osv. Särskilt för vissa 
frågor kan detta bastal vara betydligt lägre än det totala anta-
let individer i gruppen enligt tabell 28. De fem grupper som 
ingått i de tidigare diskuterade studierna från 1993 och 1996 
är markerade med kursiverad fetstil. Tabellen ger en »kom-
parativ kontext« åt de tidigare diskuterade resultaten.
 Vi ser i tabell 29 att tre kolumner utmärker sig genom 
många höga procenttal: att man inte fått sökt arbete, tra-
kasserier på arbetsplatsen och förolämpningar samt hot eller 
andra trakasserier på offentliga platser. Bland de mest utsatta 
grupperna är dessa procenttal skrämmande, även om man 
reserverar sig för feltolkningar, överkänslighet, överdrifter 
m.m. Om vi jämför med tabell 16 i kapitel 3, som visade 
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1  Medan datainsamlingen för den sista diskrimineringsstudien 
pågick under 1998 fick jag några tiotal upprörda telefonsamtal 
och brev från danskar som var förnärmade över att de valts ut till 
en undersökning som handlade om »invandrare«.
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motsvarande resultat från 1996 års undersökning, ser vi att 
de grovt sett stämmer överens med resultaten från diskrimi-
neringsstudierna. Procenttalen kan inte jämföras direkt på 
grund av olikheter i frågornas utformning, men samtliga stu-
dier bekräftar att den mest intensiva diskrimineringen upplevs 
i samband med att man söker arbete. I tabell 29 uppträder 
ytterligare ett sammanhang med anmärkningsvärt höga pro-
centtal, nämligen hot, trakasserier m.m. på offentliga platser. 
Jag kan inte låta bli att undra om »hoppet« från 14 procent 
bland polacker till 23 procent bland jugoslaver i kolumnen 
»hot på gatan m.m.« indikerar en »fenotypisk tröskel«. 
Trakasserier, hot och förolämpningar på offentliga platser, 
som av respondentens förknippas med hans/hennes »utländ-
ska bakgrund«, måste rimligen i första hand rikta sig mot 
vad man i Canada diplomatiskt kallar »synliga minoriteter« 
(»visible minorities«). Är det någonstans mellan polacker och 
jugoslaver som denna »synlighet« börjar i Sverige?
 Danskar, som deltog i den sista diskrimineringsstudien 
1998, utgör en viktig referenspunkt i detta sammanhang. 
Deras procenttal i tabellen utgör ett slags »baslinje« mot 
vilken de andra kategoriernas resultat kan bedömas. Det är 
nämligen knappast tänkbart att »infödda svenskar« (som i 
och för sig också kan utsättas för hot, ha otrevliga erfarenhe-
ter av kontakter med myndigheter m.m.) rapporterar sämre 
behandling på grund av ursprung som de utsätts för av andra 
»infödda svenskar«. Danskar är »utrikes födda« men befin-
ner sig (även enligt egen uppfattning1) på ett litet geografiskt 
och kulturellt avstånd från svenskarna.
 Även trakasserier på arbetsplatsen och – i något lägre grad 
– av grannar samt i skolan (eller annan utbildningsinstitu-
tion) uppvisar höga procenttal, liksom i möten med före-
trädare för socialtjänsten. De i särklass lägsta procenttalen i 
samtliga grupper finner vi i kolumnen »Ej insläppt i affär« 
(när respondenten skulle handla i affären). Det kan tänkas 
att kommersiella intressen hos ägaren/expediten överväger 
när folk går in i en affär för att handla. Däremot verkar andra 
motiv ta över när de väl kommit in i affären, eftersom kolum-
nen »Illa behandlad/fått sämre service i en affär« uppvisar 
betydligt högre procenttal.
 I alla fyra studierna har jag med hjälp av faktoranalyser kun-
nat urskilja samma tre »domäner« av upplevd/rapporterad 
diskriminering. Detta innebär att de respondenter som upp-
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ger att de blivit orättvist negativt särbehandlade på grund av 
sitt ursprung i en viss situation tenderar att rapportera mera 
diskriminering i de andra situationerna inom »domänen« än 
i de situationer som tillhör andra domäner. När materialet 
från samtliga studier analyseras, återkommer dessa tre domä-
ner mycket klart. Deras innehåll beskrivs nedan.

Arbetslivet: har inte fått sökt arbete (trots tillräcklig kompe-
tens enligt sin egen uppfattning); blivit förbigången på job-
bet eller uppsagd, trakasserier på arbetsplatsen.

Kontakter med myndigheter, institutioner m.m.: illa 
behandlad/fått sämre service vid kontakt med försäkringskas-
san, arbetsförmedlingen, sjukvården, socialtjänsten, nekad 
lån eller kredit, nekad hyra/köpa lägenhet eller hus.

Publika arenor: hot, förolämpningar m.m. på gatan osv., 
illa behandlad på restaurang eller i affär, trakasserier från 
grannar, utsatt för våld, rån eller annat brott, ej insläppt 
på restaurang eller annan nöjeslokal, illa behandlad av poli-
sen samt illa behandlad i skolan eller andra utbildnings-
sammanhang.

 I fortsättningen kommer jag att använda benämningarna 
arbetslivet, myndigheter och publika arenor. Jag har konstru-
erat tre sammansatta mått för upplevd diskriminering inom 
dessa domäner. Måtten har minimivärdet 1 (ingen rapporte-
rad diskriminering på samtliga i måttet ingående frågor) och 
maximivärdet 5 (relativt sett störst rapporterad diskrimine-
ring). När man tittar på de tabeller som följer nedan, bör 
man komma ihåg att många respondenter svarat antingen 
»Nej, aldrig« eller »Ja, en – två gånger« på merparten av dis-
krimineringsfrågorna. Det är lätt att glömma bort detta när 
man tittar på medelvärden för index baserade på flera frågor. 
I tabell 30 på nästa sida visas medelvärden för måttet på upp-
levd diskriminering inom arbetslivet. I tabellen har jag även 
inkluderat resultat rörande en fråga som ställdes till arbets-
lösa respondenter, nämligen om de ansåg att deras arbets-
löshet berodde på att arbetsgivare hellre anställer »infödda 
svenskar« än personer från respondentens ursprungsland. 
 Vi ser att männen rapporterar mera diskriminering inom 
arbetslivet än kvinnorna i de flesta kategorier. Undantagen 
är kineser och vietnameser, men skillnaderna mellan könen i 
dessa grupper är inte statistiskt säkerställda. Vi ser också 
att nästan varannan av de 944 respondenter som var arbets-
lösa vid tidpunkten för undersökningen ansåg att hans/
hennes arbetslöshet berodde på att arbetsgivare hellre anstäl-
ler »infödda svenskar« än människor från respondentens 



Tabell 30
Medelvärden för måttet på upplevd diskriminering inom arbetslivet (skala 1–5) för män 
och kvinnor inom de olika nationella/etniska/övriga kategorier som ingick i de fyra diskri-
mineringsstudierna 1994–1998. Det totala antalet individer är 4 402. Grupperna är ord-
nade efter fallande medelvärden utan hänsyn till kön. De grupper som ingick i 1993 års stu-
die (kapitel 2) och i 1996 års undersökning är markerade med fet stil. De medelvärden som 
är större än dito för könskategorin är markerade med fet stil. I kolumnen »Andel diskri-
minerade bland de arbetslösa« anges andelar i procent bland arbetslösa respondenter inom 
respektive kategori som svarat »ja« på frågan om de tror att deras arbetslöshet beror på 
att arbetsgivare hellre anställer infödda svenskar än människor från respondentens 
ursprungsland. I sista kolumnen anges bastal för dessa procenttal. För de grupper som deltog 
i 1993 års studie (där samma fråga ställdes) anges inom parenteser minskning eller ökning 
av andelen (procent) jämfört med 1993. I raden längst ned anges medelvärden samt pro-
centtal och antal för samtliga. 

Grupp  Medelvärden för upplevd  Andel diskrimi-  Antal
 diskriminering inom  nerade bland de  arbets- 
 domänen Arbetslivet  arbetslösa  lösa

  Män  Kvinnor  % 

Övriga afrikaner 3.4 2.9 58 64 
Iranier 3.1 2.9 75(+35) 65
Etiopier 2.9 2.5 57 76 
Irakier 2.8 2.5 52 65
Övriga araber 2.8 2.4 57 79 
Chilenare 2.8 2.4 45(+26) 71
Övriga latinamerikaner 2.6 2.4 51 51
Turkar 2.6 2.5 52 52
Greker 2.5 2.4 54 26
Polacker 2.5 2.5 50(+28) 125
Kineser 2.4 2.5 44 18
Libaneser 2.5 2.3 38 65
Thailändare 2.6 2.2 46 24
Vietnameser 2.2 2.3 39 49 
Indier 2.5 2.1 35 31
Jugoslaver 2.1 2.1 51 63
Finländare 1.9 1.6 17(+4) 23
Danskar 1.7 1.5  7 27

Samtliga 2.5 2.3 49 944
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nationella/etniska grupp. Tre av fyra iranier hade denna upp-
fattning. Vi ser också att jämfört med 1993 års studie, där 
samma fråga ställdes, har andelar respondenter som tolkar 
sin arbetslöshet på detta sätt ökat markant bland chilenare, 
polacker och iranier. Det är troligt att detta indikerar att den 
faktiska diskrimineringen från arbetsgivarnas sida ökat efter 
1993.



Tabell 31
Medelvärden för måttet på upplevd diskriminering i kon-
takter med myndigheter m.m. (skala 1–5) för män och 
kvinnor inom de olika nationella/etniska/övriga kategorier 
som ingick i de fyra diskrimineringsstudierna 1994–1998. 
Grupperna är ordnade efter fallande medelvärden utan 
hänsyn till kön. De grupper som ingick i 1993 års studie 
(kapitel 2) och i 1996 års undersökning är markerade med 
fet stil. De medelvärden som är större än dito för könskate-
gorin är markerade med fet stil. I raden längst ned anges 
medelvärden för samtliga. 

Grupp Medelvärden för upplevd 
 diskriminering inom 
 domänen Myndigheter
 
 Män Kvinnor 

Övriga afrikaner 3.2 2.8 
Iranier 3.1 2.9 
Turkar 2.7 2.8 
Etiopier 2.7 2.5 
Irakier 2.4 2.8 
Chilenare 2.6 2.6 
Övriga latinamerikaner 2.7 2.5 
Övriga araber 2.7 2.3 
Greker 2.5 2.4 
Libaneser 2.3 2.3 
Vietnameser 2.2 2.4 
Jugoslaver 2.4 2.2 
Indier 2.3 2.0 
Thailändare 2.2 2.2 
Kineser 2.1 2.3 
Polacker 2.2 2.1 
Finländare 2.0 1.8 
Danskar 1.6 1.6 

Samtliga 2.4 2.3 
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 I tabell 31 visas motsvarande medelvärden för domänen 
»Myndigheter«. Bland irakier, turkar, vietnameser och kine-
ser rapporterar kvinnor mera diskriminering än män. Vi kan 
notera att bland de fem grupperna från 1993 och 1996 års 
undersökningar har turkar och chilenare bytt plats i rangord-
ningen och polacker rapporterar nästa lika litet diskrimine-
ring som finländare. I tabell 32 på nästa sida visas resultaten 
rörande domänen »Publika arenor«. Detta mått domineras 
av utsatthet för hot, förolämpningar m.m. på gatan och andra 
offentliga platser (se tabell 29).
 I samtliga grupper utom vietnameserna rapporterar män 



Tabell 32
Medelvärden för måttet på upplevd diskriminering inom 
domänen »publika arenor« (skala 1–5) för män och kvin-
nor inom de olika nationella/etniska/övriga kategorier som 
ingick i de fyra diskrimineringsstudierna 1994–1998. Grup-
perna är ordnade efter fallande medelvärden utan hänsyn 
till kön. De grupper som ingick i 1993 års studie (kapitel 
2) och i 1996 års undersökning är markerade med fet stil. 
De medelvärden som är större än dito för könskategorin är 
markerade med fet stil. I raden längst ned anges medelvär-
den för samtliga. 

Grupp  Medelvärden för upplevd 
  diskriminering inom 
  domänen »Publika arenor« 

  Män  Kvinnor 

Övriga afrikaner 3.2 2.5 
Iranier 3.0 2.6 
Etiopier 3.0 2.3 
Turkar 2.5 2.5 
Övriga latinamerikaner 2.6 2.4 
Chilenare 2.7 2.3 
Övriga araber 2.7 2.3 
Irakier 2.4 2.4 
Thailändare 2.3 2.2 
Libaneser 2.4 2.2 
Indier 2.5 1.9 
Greker 2.2 1.9 
Kineser 2.0 2.0 
Vietnameser 2.0 2.1 
Jugoslaver 2.1 1.8 
Polacker 1.8 1.6 
Finländare 1.7 1.6 
Danskar 1.1 1.2 

Samtliga 2.3 2.0 
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mera diskriminering än kvinnor. De fem grupperna från 1993 
och 1996 års studier har samma rangordning som i föregå-
ende tabell rörande kontakter med myndigheter. När man 
jämför de tre tabellerna kan man konstatera att polackerna 
ligger betydligt närmare »referensgruppen« danskar (och i 
viss mån även finländare, som ju uppfattas som »nära« och 
»lika« av »infödda svenskar«; se kapitel 2) när det gäller upp- 
levd diskriminering i kontakter med myndigheter m.m. samt 
på publika arenor jämfört med arbetslivet, där de befinner sig 
betydligt högre upp i den negativa rangordningen. Notera 



2  Vid konstruktionen av sammansatta mått för de tre domänerna 
samt måttet på total upplevd diskriminering kodades »missing 
values« (även de som berodde på att frågan inte varit relevant 
för respondenten) om till medelvärden som beräknats separat för 
män och kvinnor inom var och en av de 18 kategorierna.
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att varannan av de 125 arbetslösa polackerna ansåg att 
deras arbetslöshet berodde på att arbetsgivare hellre anställer 
»infödda svenskar« än polacker.
 För att presentera den mest kondenserade bilden av upp-
levd diskriminering bland de 4 402 respondenterna i de fyra 
studierna har jag konstruerat ett sammansatt mått på total 
upplevd diskriminering. Måttet, som konstruerades enligt de 
principer jag beskrivit tidigare, fick skalstegen 1–8, där 1 
betyder att man svarat »Nej, aldrig« på samtliga frågor som 
rör diskriminering2. Tabell 33 på nästa sida visar medelvär-
den för detta mått.
 Vi ser att ordningsföljden mellan de fyra grupper som del-
tog i 1996 års undersökning – iranier, chilenare, turkar och 
polacker – är identisk med deras ordningsföljd i tabell 22 
(sid. 72), om man bortser från distinktionerna mellan per-
ser, kurder, assyrier och turkar. I så måtto kan man således 
hävda att denna dystra »hackordning« är stabil. Av tekniska 
skäl hade jag svårigheter att urskilja alla kurder och assyrier 
i data från de fyra diskrimineringsstudierna och de grupper 
jag kunde få fram var små (51 kurder och 78 assyrier). Trots 
osäkerheten i denna indelning jämförde jag medelvärden för 
de sammansatta måtten för upplevd diskriminering inom de 
tre domänerna samt för total upplevd diskriminering mellan 
perser, kurder, assyrier och etniska turkar. I samtliga fall hade 
perser markant högre medelvärden än kurder, medan assy-
rier uppvisade ungefär samma nivå som turkar. Jag fann även 
att assyrierna hade lägst utbildning bland samtliga grupper 
och att persernas utbildning var markant högre än kurdernas. 
Trots dessa något osäkra data kunde jag således i viss mån 
bekräfta de resultat beträffande dessa grupper som framkom 
i 1996 års undersökning.
 I övrigt visar tabell 33 de fem grupper som ingick i 1993 
och 1996 års undersökningar i ett jämförande sammanhang, 
där deras erfarenheter av orättvis negativ särbehandling kan 
betraktas mot en bakgrund av liknande erfarenheter hos 
ytterligare 14 etniska/nationella/övriga kategorier av mig-
ranter. Antalet grupper mellan polacker och deras närmaste 
»granne« från 1996 års studie, turkar, kan kanske ses som en 
grov indikator på något som skulle kunna kallas »diskrimi-
neringsgradient« i en riktning som definieras av »övriga afri-
kaner«, med danskar som utgångspunkt. »Avstånden« inom 
gradienten är givetvis relativa, ty allt eftersom fler grupper 



Tabell 33
Medelvärden för måttet på total upplevd diskriminering 
(skala 1–8) för män och kvinnor inom de olika nationella/
etniska/övriga kategorier som ingick i de fyra diskrimine-
ringsstudierna 1994–1998. Grupperna är ordnade efter 
fallande medelvärden utan hänsyn till kön. De grupper 
som ingick i 1993 års studie (kapitel 2) och i 1996 års 
undersökning är markerade med fet stil. De medelvärden 
som är större än dito för könskategorin bland samtliga är 
markerade med fet stil. I raden längst ned anges medelvär-
den för samtliga. 
 
Grupp  Medelvärden för total 
 upplevd diskriminering 

 Män  Kvinnor 

Övriga afrikaner  5.6 4.5 
Iranier 5.2 4.8 
Etiopier 4.9 3.9 
Chilenare 4.6 4.0 
Irakier 4.3 4.2 
Övriga latinamerikaner 4.4 4.0 
Turkar 4.2 4.2 
Övriga araber 4.5 3.6 
Thailändare 3.9 3.6 
Libaneser 3.9 3.6 
Greker 3.6 3.4 
Indier 3.9 3.0 
Kineser 3.4 3.7 
Vietnameser 3.3 3.5 
Jugoslaver 3.4 3.2 
Polacker 3.4 3.2 
Finländare 2.7 2.2 
Danskar 2.1 2.0 

Samtliga 4.0 3.5
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skulle inkluderas i sådana undersökningar, skulle de inbördes 
placeringarna – framförallt inom rangordningens mittsektor 
– mest sannolikt undergå en hel del förändringar. 
 Ett framträdande faktum i de fyra tabellerna är att män 
– med några undantag – rapporterar mera diskriminering är 
kvinnor. Detta är varken självklart eller trivialt. Det är tänk-
bart att skälen till denna diskrepans i viss mån varierar mellan 
de olika kategorierna. På ett teoretiskt plan utgör denna tyd-
liga skillnad mellan könen ett faktum som kräver förklaring. 
Jag kan inte i detta sammanhang fördjupa mig i teoretiska spe-



3  I sin bok om gruppbaserad social dominans hävdar Sidanius & 
Pratto (1999; se även fotnot 2 sid. 33) att deras teori förutsäger 
att i varje samhälle som kännetecknas av gruppbaserad dominans-
hierarki (Sverige är faktiskt ett sådant samhälle) kommer män 
från underordnade grupper att utsättas för mera diskriminering 
än kvinnor från samma grupper (»subordinate-men target hypo-
thesis«), liksom att yngre människor kommer att diskrimineras 
mera än äldre. Deras mångdisciplinära »syntesteori« försöker 
koppla samman dominansmekanismer och dominansstrukturer 
inom tre olika »domäner«: ålder, kön och vad de kallar »arbi-
trary-set system«. Det sistnämnda begreppet syftar på »socialt 
konstruerade« grupper baserade på kännetecken som klan, etni-
citet, nation, ras, kast, samhällsklass, religiös sekt eller vilket annat 
socialt relevant kriterium för grupptillhörighet som människor 
kan tänkas uppfinna. Det »arbiträra« (godtyckliga) i dessa grup-
per består enligt deras uppfattning i att de är formbara, flexibla 
och känsliga för skiftningar i situationer och kontexter. Jag anser 
att deras teori är mycket intressant och finner stöd för tre av deras 
hypoteser i de undersökningar jag presenterat i denna rapport, 
men min uppfattning om etnicitetens natur skiljer sig väsentligt 
från deras. Dessutom har jag – åtminstone än så länge – svårt att i 
deras teori hitta en förklaring till de dominansrangordningar som 
jag funnit i mina studier. 
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kulationer, men det tycks finnas teoretiska referensramar som 
möjliggör intressanta förklaringar av både detta och ytterli-
gare ett faktum som framträder i de diskuterade undersök-
ningarna, nämligen att yngre respondenter tenderar att rap-
portera mera diskriminering än äldre3.
 I den sammanslagna datafilen från de fyra undersökning-
arna har jag tillgång till följande bakgrundskännetecken: 
ålder, ålder vid ankomsten till Sverige, utbildning (en varia-
bel som kombinerar utbildning från hemlandet och i Sverige; 
som i 1996 års undersökning föreligger ett starkt positivt 
samband mellan de två utbildningarna), kön, vistelselängd i 
Sverige, vistelseort i Sverige (storstadsområden – övriga län) 
samt, givetvis, grupp/kategoritillhörighet. Det skulle vara 
alltför utrymmeskrävande att i detta sammanhang analysera 
dessa variablers effekter på upplevd diskriminering i var och 
en av de 18 kategorierna av respondenter. Jag har emellertid 
genomfört sådana analyser för de fyra grupper som även del-
tagit i 1996 års undersökning. 
 I tabell 34 på nästa sida presenteras en sammanfattning av 
dessa analyser. Återigen bör man komma ihåg att varje varia-
bels effekt bedöms med samtidig statistisk kontroll för den 
påverkan som eventuellt utövas av de övriga variablerna. Vi 
ser att antalet medelstarka och medelsvaga effekter är störst 
hos de två grupper som rapporterat mest diskriminering. De 



Tabell 34
Indikatorer på den relativa styrkan hos de effekter som olika bakgrundskännetecken har på 
upplevd diskriminering inom de tre domänerna arbete (»arb.«), myndigheter (»mynd.«) 
och publika arenor (»publ.«) i de fyra diskrimineringsstudierna. Resultaten avser de fyra 
grupper som även deltog i 1996 års undersökning. Effekterna anges för följande subkatego-
rier: yngre, män, de med kort vistelsetid, de som bor i storstadsområden, de som var yngre 
vid ankomsten till Sverige och de med högre utbildning. Plustecken anger att upplevd dis-
kriminering är större hos subkategorin jämfört med »motparten« (dvs. äldre, kvinnor osv.), 
minustecken att den är mindre. »+++«= medelstark effekt; »++« = medelsvag effekt; »+« = 
svag men signifikant effekt; motsvarande gäller för minustecken. »0« = ingen effekt. Under-
laget utgörs av betakoefficienter i MCA. »U« – »UUU« symboliserar ett icke-linjärt sam-
band, dvs. de med ingen eller låg utbildning samt de med hög utbildning rapporterar mera 
diskriminering än de med gymnasial utbildning. Grupperna är ordnade från vänster till 
höger efter fallande medelvärden för måttet på total upplevd diskriminering. 

Bakgrunds-  Iranier  Chilenare  Turkar  Polacker 
variabel  arb.  mynd. publ.  arb. mynd. publ. arb. mynd. publ. arb. mynd. publ.

Yngre + + + 0 --- + + ++ - + ++ -
Högre utb. ++ + 0 ++ U + UUU 0 + ++ 0 0
Män + + ++ ++ 0 ++ + - 0 0 + 0 
Kort 
 vistelse 0 0 0 0 ++ + 0 + ++ 0 + + 
Bor i stor-
 städer + ++ ++ + 0 + 0 0 - 0 0 0 
Yngre vid  
 ankomst + -- 0 0 +++ +++ + -- +++ - + +
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yngre respondenterna rapporterar mera diskriminering än de 
äldre i samtliga avseenden hos iranierna, i fråga om arbets-
livet och kontakter med myndigheter hos turkar och polacker 
samt i fråga om publika arenor hos chilenare. Det omvända 
(dvs. äldre rapporterar mera diskriminering än yngre) gäller 
i ganska hög grad när det gäller kontakter med myndigheter 
bland chilenare och publika arenor bland turkar och polacker. 
De med högre utbildning rapporterar mera diskriminering 
inom arbetslivet än de med lägre dito bland iranier, chilenare 
och polacker. Bland turkar föreligger ett icke linjärt samband 
(se tabelltexten). I fråga om kontakter med myndigheter fin-
ner jag inga effekter av utbildning bland polacker och tur-
kar, en svag sådan bland iranier och en icke linjär bland chi-
lenare. När det gäller publika arenor föreligger svaga effekter 
av högre utbildning bland chilenare och turkar. 
 Män rapporterar mera diskriminering i arbetslivet än kvin-
nor bland iranier, turkar och chilenare, och effekten är star-
kast bland de sistnämnda. Mera markerade skillnader till 
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männens nackdel finns i fråga om diskriminering på publika 
arenor bland iranier och chilenare. Män rapporterar något 
mer diskriminering i kontakter med myndigheter än kvinnor 
bland polacker och iranier, medan det omvända gäller bland 
turkar. Vistelsetid i Sverige har inga effekter bland iranier 
(deras genomsnittliga vistelsetid är kortast bland de fyra 
grupperna). De med kort vistelsetid rapporterar mera diskri-
minering än de som varit i Sverige längre tid bland chilenare, 
turkar och polacker i fråga om kontakter med myndigheter 
och på publika arenor. Intressant nog förefaller vistelsetid 
inte ha någon effekt på rapporterad diskriminering inom 
arbetslivet i samtliga grupper. De iranier som bor i de tre 
storstadsområdena rapporterar mera diskriminering i samtliga 
avseenden än de som bor i övriga län; effekterna är starkare 
när det gäller kontakter med myndigheter och på publika 
arenor än i fråga om arbetslivet. Hos chilenarna finns svaga 
effekter av storstadsboende när det gäller arbetslivet och 
publika arenor. Vi ser också att ålder vid ankomsten till 
Sverige har flest medelstarka effekter jämfört med övriga vari-
abler. De chilenare som var yngre vid ankomsten till Sverige 
rapporterar markant mera diskriminering än de som var äldre 
i fråga om kontakter med myndigheter och på publika are-
nor; i fråga om den sistnämnda domänen är effekten av lägre 
ålder vid ankomsten lika stark bland turkarna. Liknande men 
svaga effekter föreligger i fråga om arbetslivet bland irani-
erna och turkarna samt i kontakter med myndigheter och på 
publika arenor bland polackerna. De iranier och turkar som 
var äldre vid ankomsten rapporterar mera diskriminering vid 
kontakter med myndigheter än de som var yngre och en lik-
nande, men svagare, effekt föreligger i fråga om arbetslivet 
bland polacker. 
 I ett maximalt »fågelperspektiv«, dvs. när hela materialet 
– samtliga grupper – analyseras på ett liknande sätt, fram-
kommer följande. Inom domänen arbetslivet saknar ålder och 
kön signifikanta effekter på upplevd diskriminering. De med 
högre utbildning rapporterar mera diskriminering än de med 
lägre dito, men bakom detta samband döljer sig de tidigare 
nämnda U-formade relationerna i vissa grupper. Män rap-
porterar mera diskriminering än kvinnor, men återigen kan 
förhållandet vara omvänt i några få grupper. De som bor i de 
tre storstadsområdena känner sig mera diskriminerade inom 
arbetslivet än de som bor i de övriga länen och samma erfa-
renheter, om än i lägre grad, rapporteras av dem som var 
äldre vid ankomsten till Sverige, jämfört med dem som var 
yngre.
 Inom domänen kontakter med myndigheter m.m. tycks 
ålder, kön och ålder vid ankomsten till Sverige sakna effekt 



4  Detta resultat förvånade mig och jag började misstänka att det 
bland de i Indien födda respondenterna kan finnas åtskilliga 
adoptivbarn. Jag fick höra från Statistiska centralbyrån, som gjort 
urvalet, att det var mycket troligt att så var fallet, eftersom de 
inte förfogar över effektiva »filter« som kan utesluta adoptivbarn 
vid urvalsdragning. Det är mycket svårt att tillförlitligt uppskatta 
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på upplevd diskriminering. När det gäller utbildning finner 
jag det tidigare nämnda U-formade sambandet – de med 
ingen eller låg utbildning samt de med hög utbildning rap-
porterar mera diskriminering än de som (i genomsnitt) har 
gymnasieutbildning. De som bor i de tre storstadsområdena 
känner sig mera diskriminerade i detta avseende jämfört 
med dem som bor i de övriga länen. När det gäller domä-
nen publika arenor har utbildning, ålder vid ankomsten till 
Sverige och vistelselängd inga urskiljbara effekter på upplevd 
diskriminering. De yngre respondenterna rapporterar något 
mera diskriminering än de äldre, män tydligt mera än kvin-
nor och de som bor i de tre storstadsområdena mera än de 
som bor i övriga län. Det är viktigt att understryka att i samt-
liga tre domäner framträder tillhörighet till de 18 etniska/
nationella/övriga kategorierna som den »starkaste« faktorn. 
Detta kan uttryckas på så sätt att när inverkan från de övriga 
kännetecknen hålls under statistisk kontroll, är grupptillhö-
righet den egenskap som bäst »förutsäger« skillnaderna i 
upplevd diskriminering inom de tre domänerna. Samma sak 
gäller måttet på total upplevd diskriminering.

Social integration 
och upplevd diskriminering 
I de fyra diskrimineringsstudierna ställdes även frågor angående 
respondenternas umgängesmönster. Frågor om umgänge 
med svenskar, med landsmän respektive med »andra invand-
rare« besvarades oberoende av varandra, vilket möjliggör 
analyser av umgängets etniska sammansättning. I tabell 35 på 
nästa sida presenteras vissa resultat, varvid jag bör påpeka att 
frågan om umgänge med »andra invandrare« inte är inklu-
derad i tabellen. Danskar och indier4 uppvisar mest »svenskt 
polariserat« umgänge, medan umgänget hos iranier, etio-
pier, irakier, övriga afrikaner och övriga araber är mest »hem-
ländskt polariserat«. Iranier, irakier, etiopier och övriga afri-
kaner är de grupper som har ett »hemländskt« polariserat 
umgänge och samtidigt anser att det är ganska svårt att 
få svenska vänner (iranierna har den största andelen res-
pondenter som anser att det är mycket svårt att få svenska 
vänner). Vi kan även notera att irakier, iranier, libaneser, 



antalet adoptivbarn i gruppen. Jag har dock använt en »genväg« 
genom att se efter hur många respondenter det finns i den indiska 
gruppen som samtidigt har stark känsla av samhörighet med 
Sverige och ingen med ursprungslandet, känner sig mest hemma 
i Sverige samt vill stanna i Sverige för alltid. Enligt denna grova 
gissning kan andelen adoptivbarn i denna grupp ligga mellan 30 
och 40 procent. Om så vore fallet skulle detta delvis förklara en 
del intressanta »diskrepanser« som den indiska gruppen uppvisar 
i resultaten bl.a. i fråga om upplevd diskriminering.

Tabell 35
Andelar i procent bland de 18 kategorierna som deltagit i diskrimineringsstudierna 
1994–1998 som umgås ofta/alltid med svenskar och samtidigt aldrig/sällan med landsmän 
(»Svenskar/ej landsmän«), som umgås ofta/alltid med landsmän och samtidigt aldrig/
sällan med svenskar (»Landsmän/ej svenskar«) och som umgås ofta/alltid med både svenskar 
och landsmän (»Både/och«). I kolumn 4 anges medelvärden för svar på frågan om man 
tycker att det är lätt eller svårt att få svenska vänner. 1 på denna skala motsvarar »mycket 
lätt«, 2 »ganska lätt« och 3 »ganska svårt«. Grupperna är ordnade efter fallande andelar i 
kolumn 1. De grupper som deltagit i 1993 och 1996 års studier är markerade med fet stil. 

Grupp  Svenskar/ej  Landsmän/  »Både/och«  Svårt att få
  landsmän  ej svenskar   svenska vänner 

Danskar  64 2 23 1.6 
Indier 47 17 13 1.9 
Thailändare 33 17 23 2.1 
Finländare 31 18 38 1.8 
Övriga latinamerik. 30 22 24 2.4 
Polacker 29 27 26 2.4 
Greker 22 30 30 2.3
Chilenare 21 29 24 2.6
Övriga araber 20 35 14 2.5
Jugoslaver 19 26 37 2.3 
Iranier 13 46 17 2.8 
Irakier 12 39 12 2.8
Kineser 10 43 32 2.5 
Etiopier 10 47 19 2.8
Övriga afrikaner 9 41 19 2.7
Turkar 8 38 30 2.2
Libaneser 7 35 19 2.4
Vietnameser 6 40 33 2.4

övriga araber, etiopier och övriga afrikaner har lägre andelar 
respondenter med »blandat umgänge« än de övriga grup-
perna. Även indier uppvisar en mycket låg andel med sådant 
umgänge, men detta kan tänkas sammanhänga med speciella 
omständigheter i den indiska gruppen (se fotnot 4 sid. 104). 
Det föreligger inte något enkelt samband mellan umgänges-
mönster och uppfattningen hur svårt det är att få svenska 
vänner, med undantag av de fyra tidigare nämnda katego-
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5  Man kan se dessa jämförelser av resultaten från de olika studierna 
som åtminstone i viss mån exempel på vad man brukar kalla »kon-
vergerande validitet«. Uttrycket innebär att man undersöker en 
företeelse med olika tekniker och i olika sammanhang, varvid 
samstämmighet i resultaten tyder på att det verkligen är samma 
företeelse som undersöks. Överensstämmelsen mellan vissa resul-
tat i de olika studierna tyder även på en ansenlig tillförlitlighet 
i dessa resultat. I detta sammanhang bör man komma ihåg att 
de fyra diskrimineringsstudierna genomfördes medelst postenkä-
ter, medan 1993 och 1996 års undersökningar använde besöks-
intervjuer.

6  Med risk för att vara tjatig måste jag upprepa att ordningsföljden 
mellan dessa faktorer är godtycklig. Intuitivt tror jag dock att 
upplevd diskriminering åtminstone till en del är en »orsaksvaria-
bel« och umgänge med svenskar en »effektvariabel«.
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rierna (iranier, irakier, etiopier och övriga afrikaner) samt de 
tre grupper (danskar, finländare och indier) som anser att det 
är mycket eller ganska lätt att få svenska vänner. 
 När det gäller de fem grupper som även deltagit i 1993 års 
studie respektive 1996 års undersökning kan jag konstatera 
att resultaten är ganska lika trots skillnader i kontaktfrågor-
nas utformning i de olika studierna. 1993 umgicks finlän-
dare och polacker med svenskar i markant högre grad än 
chilenare och, framförallt, iranier. Andelar respondenter med 
»hemländskt« polariserat umgänge var markant större bland 
iranier och chilenare än bland polacker och finländare. 1996 
umgicks polacker (och även chilenare) i högre grad »över-
vägande« med svenskar och i mindre grad »övervägande« 
med landsmän än de övriga grupperna. Om man bortser från 
indelningen i etniska turkar, perser, kurder och assyrier 1996 
föreligger en ganska god överensstämmelse i fråga om kon-
taktmönster mellan 1993 års studie, 1996 års undersökning 
och de fyra diskrimineringsstudierna5. 
 En multivariat analys av bakgrundsfaktorernas inverkan på 
umgängesmönster visar följande. När hela materialet analyse-
ras har kön ingen inverkan på umgänge med svenskar. Yngre 
respondenter, de med högre utbildning, de som var unga 
vid ankomsten till Sverige, de med längre vistelsetid i Sverige 
samt de som bor i övriga län (dvs. inte i de tre storstadsom-
rådena) umgås med svenskar i något större utsträckning än 
respektive »motparter« (äldre osv.); effekterna är dock gan-
ska svaga. Med samtliga dessa faktorer (samt grupptillhörig-
het) under statistisk kontroll har total upplevd diskriminering 
en negativ effekt på umgänge med svenskar – ju större upp-
levd diskriminering, desto mindre är benägenheten att umgås 
med svenskar6. Totalt sett »förutsäger« grupptillhörighet och 
upplevd diskriminering (var för sig) variationen i umgänge 



7  När analyserna genomförs separat för fyra kategorier av respon-
denter – från dem som tycker att det är mycket lätt att få svenska 
vänner till dem som tycker att det är mycket svårt – kvarstår 
sambandet mellan upplevd diskriminering och umgänge med 
svenskar, med undantag av den kategori som anser att det är 
mycket svårt att få svenska vänner. Partialkorrelationen mellan 
upplevda svårigheter att få svenska vänner och total upplevd dis-
kriminering är .37, dvs. ett medelstarkt positivt samband (med 
samtliga bakgrundsfaktorer under kontroll). När kontakt med 
svenskar införs som kontrollvariabel i partialkorrelationen, mins-
kar sambandet till .28, men är fortfarande höggradigt statistiskt 
säkerställt. Det finns således ett »restsamband« mellan upplevda 
svårigheter att få svenska vänner och total upplevd diskriminering 
som medför att hypotesen ter sig ganska rimlig.
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med svenskar bättre än någon av de övriga faktorerna. När 
frågan om upplevda svårigheter att få svenska vänner inklu-
deras i analysen, visar det sig att den har en stark effekt på 
umgänge med svenskar (ju svårare man tycker att det är att 
få svenska vänner, desto mindre umgås man med svenskar 
eller vice versa). Jag kan inte i detta sammanhang genomföra 
en djupare analys av detta komplexa samband, men en rimlig 
hypotes är att upplevda svårigheter att få svenska vänner av 
respondenterna tolkas som ytterligare en form av diskrimi-
nering7, dvs. att de förvägras möjligheten att ingå i närmare 
relationer med majoritetsbefolkningen. 
 I fråga om umgänge med landsmän är bakgrundsfaktorer-
nas effekter färre och de jag hittar är svagare. Inte oväntat 
umgås de äldre respondenterna, de som var äldre vid ankom-
sten och de med kortare vistelsetid i Sverige mera med sina 
landsmän än de med »motsatta« kännetecken. Grupptillhö-
righet »förutsäger« även här variationen i umgänge bättre 
än någon annan faktor. Total upplevd diskriminering uppvi-
sar ingen inverkan på umgänge med landsmän. Det är knap-
past ägnat att förvåna att de som tycker att det är svårt att få 
svenska vänner umgås med sina landsmän i högre grad än de 
som anser att det är lätt. 

Subjektiv integration 
och upplevd diskriminering
I de fyra diskrimineringsstudierna användes samma frågor 
angående känsla av samhörighet med Sverige respektive 
ursprungslandet som i 1993 års undersökning. Även frågan 
om var man känner sig mest hemma hade samma utform-
ning. Detta gör det möjligt att bedöma den »subjektiva 
integration« som jag diskuterade i kapitel 2. I tabell 36 



Tabell 36
Medelvärden per grupp på de sjugradiga skalorna för känsla av samhörighet med Sverige res-
pektive med ursprungslandet. 1 = ingen samhörighet, 7 = stark samhörighet. I tredje kolum-
nen (r) visas korrelationskoefficienter mellan dessa skalor. I fjärde kolumnen anges andelen 
i procent inom varje grupp som samtidigt känner stark samhörighet med båda länderna 
(definierad som skalstegen 6 och 7 på skalan). Grupperna är ordnade vertikalt efter fal-
lande värden i första kolumnen. De grupper som även deltagit i 1993 och 1996 års studier 
är markerade med fet stil. 

Grupp   Medelvärden (skala 1–7)   Andel i % med 
   för samhörighet med   stark samhörig-
  Sverige   Ursprungslandet  r  het med båda 

Danskar 5.8 4.9 -.10 12
Indier 5.5 3.4 -.33 6
Libaneser 5.3 4.4 -.36 15
Thailändare 5.3 4.3 -.44 10
Jugoslaver 5.2 4.3 -.18 12
Finländare 5.2 4.7 -.12 18
Irakier 5.1 4.5 -.30 10
Övriga araber 5.0 4.5 -.18 16
Chilenare 5.0 4.7 -.18 12
Polacker 5.0 4.6 -.33 11
Turkar 4.9 3.6 -.15 7
Greker 4.8 5.0 -.12 13
Övriga latinamer. 4.8 5.1 -.14 16
Kineser 4.7 5.1 .00 15
Övriga afrikaner 4.6 5.0 -.16 13
Iranier 4.4 4.3 -.33 7
Vietnameser 4.3 4.3 .00 5
Etiopier 4.2 5.1 -.10 12 

8  Indiernas relativt sett starka samhörighetskänsla med Sverige 
beror sannolikt till väsentlig del på speciella omständigheter som 
jag diskuterade i fotnot 4 på sid. 104.
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anges medelvärden för de två »samhörighetskänslorna« per 
kategori, korrelationskoefficienter mellan dessa känslor samt 
andelen respondenter i varje kategori som känner stark sam-
hörighet med båda länderna.
 Danskar och indier8 känner i genomsnitt starkast samhö-
righet med Sverige, iranier, vietnameser och etiopier svagast. 
Etiopier, kineser, övriga latinamerikaner, greker och övriga 
afrikaner känner starkast samhörighet med ursprungslandet, 
indier och turkar svagast. Återigen (se kapitel 2) innebär 
negativa samband mellan de två »samhörigheterna« att per-
soner med stark samhörighet med det ena landet tenderar att 
känna svag samhörighet med – kanske en form av »avstånds-
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tagande« från – det andra. De negativa sambanden kan tol-
kas som ett slags »identifikationskonflikt«. Vi ser att denna 
konflikt är starkast hos thailändare, libaneser, iranier, indier 
och polacker och lyser helt med sin frånvaro bland kineser 
och vietnameser. Andelar respondenter som samtidigt känner 
stark samhörighet med båda länderna är överlag låga. Den 
största andelen finns bland finländare, de lägsta bland vietna-
meser, indier, iranier och turkar.
 En jämförelse med 1993 års studie visar både överensstäm-
melser och diskrepanser. 1993 hade polacker markant star-
kare samhörighetskänsla med Sverige än chilenare, medan de 
två gruppernas medelvärden är identiska i diskriminerings-
studierna. I båda fallen hade iranierna svagast – och finlän-
darna starkast – samhörighetskänsla med Sverige bland de 
fyra grupperna. »Identifikationskonflikten« var överlag sva-
gare 1993. I diskrimineringsstudierna uppvisar polackerna 
samma »konfliktnivå« som iranierna och bådas värden tillhör 
de starkaste negativa sambanden. 
 Som tidigare har jag med hjälp av multivariat analys under-
sökt bakgrundsvariablernas effekter på känsla av samhörig-
het med både Sverige och ursprungslandet. När hela mate-
rialet analyseras har ålder, utbildning och kön ingen effekt på 
samhörighetskänslan med Sverige. De respondenter som var 
yngre vid ankomsten till Sverige känner större samhörighet 
med landet än de som var äldre (med övriga variabler under 
kontroll). Längre vistelse i Sverige ökar känslan av samhö-
righet med landet oberoende av övriga kännetecken. Total 
upplevd diskriminering har en medelstark negativ inverkan 
på samhörighetskänslan – ju större den upplevda diskrimi-
neringen, desto svagare är samhörighetskänslan (oberoende 
av de övriga kännetecknen inklusive grupptillhörighet). När 
kontakt med svenskar införs i analysen, visar det sig att dess 
effekt på samhörighetskänslan är starkast bland samtliga ovan 
nämnda kännetecken. Mest sannolikt handlar det om en 
växelverkan. Om graden av kontakt med svenskar kontrolle-
ras i analysen, minskar den upplevda diskrimineringens effekt 
på samhörighetskänslan något, men förblir märkbar och sta-
tistiskt säkerställd. Jag har till sist infört ytterligare en aspekt 
i analysen, nämligen ett sammansatt mått på förtroende för 
myndigheter, institutioner, politiker m.m. (se längre fram). 
Detta »sammanlagda förtroende« för samhällsinstitutioner 
uppvisar ett påtagligt samband med samhörighetskänslan 
med Sverige – ju lägre förtroende desto svagare samhörig-
hetskänsla (eller vice versa). När förtroende förs in i analysen 
minskar den upplevda diskrimineringens effekt på samhörig-
hetskänslan, men förblir statistiskt säkerställd. Dessa samband 
är komplexa och tidsföljden mellan de olika förhållningssät-
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ten och erfarenheterna är oklar. Det är möjligt att upplevd 
diskriminering samtidigt minskar förtroendet för samhällsin-
stitutionerna och känslan av samhörighet med landet. Slut-
satsen blir att oberoende av grupptillhörighet, övriga bak-
grundskännetecken samt graden av kontakt med svenskar 
tycks upplevd diskriminering ha en negativ effekt på känslan 
av samhörighet med Sverige, med den vanliga reservationen 
för »hönan–ägget«-problemet. Jag kan påpeka att upplevd 
diskriminering, kontakt med svenskar och förtroende för sam-
hällsinstitutioner uppvisar (var för sig) en bättre förmåga att 
»förutsäga« variationen i samhörighetskänslan med Sverige 
än tillhörighet till de olika nationella/etniska m.m. grup-
perna. För att djupare utreda de viktiga sambanden mellan 
upplevd diskriminering, förtroende för samhällsinstitutioner 
och samhörighet med Sverige krävs andra undersökningar. 
 När det gäller känslan av samhörighet med ursprungslan-
det visar det sig att ålder, utbildning och kön saknar effekt. 
Varken upplevd diskriminering eller förtroende för samhällsin-
stitutioner uppvisar någon inverkan på samhörighetskänslan. 
Högre ålder vid ankomsten till Sverige och kortare vistelsetid 
i Sverige ökar känslan av samhörighet med ursprungslandet 
något. 
 Den andra aspekten på »subjektiv integration« är »hem-
känslan«, dvs. frågan var man känner sig mest hemma – i 
Sverige, i ursprungslandet, lika mycket här som där eller ing-
enstans. I tabell 37 på nästa sida visas resultaten för de 18 
kategorierna i de fyra diskrimineringsstudierna. Den märk-
bart stora andelen indier som känner sig mest hemma i 
Sverige har nog sin förklaring i den tidigare diskuterade 
okända andelen adoptivbarn i denna kategori. I övrigt kan 
man konstatera följande. Etiopier har den allra lägsta andelen 
respondenter som känner sig mest hemma i Sverige och sam-
tidigt den högsta andelen som känner sig mest hemma i 
ursprungslandet. När det gäller det sistnämnda »tillståndet« 
är andelarna överlag relativt låga, men vi kan notera att unge-
fär var femte person bland iranier, chilenare, övriga afrikaner, 
övriga araber och greker känner sig mest hemma i ursprungs-
landet. Iranierna har den högsta andelen respondenter som 
befinner sig i det förmodligen föga eftersträvansvärda till-
ståndet att inte känna sig hemma någonstans – nästan var 
tredje iranier känner sig »hemlös« i denna bemärkelse. Rela-
tivt höga andelar »hemlösa« finner vi även bland turkar, ira-
kier, f.d. jugoslaver, chilenare, samt »övriga« afrikaner, araber 
och latinamerikaner. Danskar, kineser och övriga latinameri-
kaner har de högsta andelarna respondenter som känner sig 
lika mycket hemma i Sverige som i ursprungslandet, medan 
indier, irakier, iranier och libaneser har de lägsta. 



Tabell 37
Andelar i procent inom varje grupp i de fyra diskrimineringsstudierna 1994–1998 som valt 
de olika svarsalternativen i frågan var man känner sig mest hemma.«Både/och« syftar på 
svarsalternativet »Lika mycket i ursprungslandet som i Sverige«. Grupperna är ordnade ver-
tikalt efter fallande andelar i kolumnen »I Sverige«. Procenttalen är avrundade till när-
maste heltal. De grupper som även deltagit i 1993 års studie och i 1996 års undersökning 
är markerade med fet stil. För de grupper som deltog i 1993 års studie (där samma fråga 
ställdes) anges inom parenteser minskning eller ökning av andelen (procent) jämfört med 
1993. I raden längst ned anges andelar bland samtliga respondenter. 

Grupp  Var känner Du Dig mest hemma?

   I ursprungs-
  I Sverige  landet  Både/och  Ingenstans

Indier 61  8 21 10
Libaneser 44 15 23 18
Irakier 42 12 21 24
Danskar 42  7 46  5
Thailändare 42  9 41  9
Polacker 42(-13) 10(+6) 36(+2) 14(+6)
Turkar 40  9 24 27
Finländare 40(-12) 12(+9) 39(-3)  9(+6)
Jugoslaver 39  8 32 22
Övriga araber 35 20 26 20
Vietnameser 32 15 41 12
Kineser 30 12 46 12
Iranier 26(-5) 19(+3) 22(-11) 30(+10)
Chilenare 26(-10) 19(+10) 35(-10) 21(+12)
Greker 24 18 40 18
Övriga afrikaner 24 23 32 20
Övriga latinamerik. 23 15 44 19
Etiopier 14 41 25 20

Samtliga 36 13 34 17 

9  Man skulle kunna hävda att uttrycket »hemlös« är en alltför negativ 
tolkning av svarsalternativet »jag känner mig inte hemma någon-
stans« och att de som valt detta svarsalternativ i själva verket indi-
kerar ett »kosmopolitiskt« förhållningssätt, dvs. att de är ett slags 
»obundna världsmedborgare«. De mönster av samband jag finner i 
data stöder emellertid inte en sådan alternativ tolkning.
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 Jämfört med 1993 års studie kan vi notera vissa skillnader. 
Andelen polacker som känner sig mest hemma i Sverige har 
minskat, mest »till förmån« för hemkänslan i Polen. Ungefär 
samma fenomen kan iakttas bland finländarna. Bland iranier 
finner vi de mest markanta förändringarna i en minskning av 
andelen som känner sig hemma »både/och« och en ökning 
av andelen »hemlösa«9. Hos chilenarna har både andelen 
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respondenter som känner sig mest hemma i Sverige och dem 
som känner sig hemma »både/och« minskat, samtidigt som 
fler känner sig mest hemma i Chile och ingenstans.
 Med hjälp av multivariata analyser (MCA och logistisk reg-
ression) har jag dels undersökt hur de olika bakgrundsvari-
ablerna inverkar på »sannolikheten« att tillhöra de fyra kate-
gorierna som definieras av svaren på frågan om »hemkänsla«, 
dels kontrollerat vilka effekter upplevd diskriminering, kon-
takt med svenskar, känsla av samhörighet med Sverige och 
sammanlagt förtroende för samhällsinstitutioner har på dessa 
sannolikheter. De sistnämnda variablerna har lagts till stegvis 
i analysen. Följande har framkommit, varvid jag anger de 
kännetecken som ökar sannolikheten att man tillhör respek-
tive kategori av »hemkänsla« (jämfört med »motsatta« kän-
netecken, dvs. yngre jämfört med äldre osv.).

Känner sig mest hemma i Sverige: de som var yngre vid 
ankomsten till Sverige, de som vistats i Sverige längre, de 
yngre, de som rapporterar mindre diskriminering, de som 
har mera kontakt med svenskar och de som känner star-
kare samhörighet med Sverige. Kön, utbildning, vistelse-
län och förtroende för samhällsinstitutioner saknar effekt.

Känner sig mest hemma i ursprungslandet: de med kortare 
vistelsetid i Sverige, de som rapporterar mera diskrimine-
ring, de som har mindre kontakter med svenskar och de 
som känner svagare samhörighet med Sverige. De övriga 
bakgrundsvariablerna och förtroende för samhällsinstitu-
tioner saknar effekt.

Känner sig lika mycket hemma i Sverige som i ursprungslan-
det: de som var äldre vid ankomsten till Sverige, de med 
kortare vistelsetid i Sverige, de äldre samt de som rappor-
terar mindre diskriminering. Övriga faktorer saknar effekt.

Känner sig inte hemma någonstans: de som rapporterar mera 
diskriminering, de som har mindre kontakt med svenskar, 
de som känner svagare samhörighet med Sverige samt de 
som har mindre förtroende för samhällsinstitutioner m.m. 
Övriga faktorer saknar effekt.

I samtliga ovan nämnda kategorier har grupptillhörighet en 
viss effekt i enlighet med resultaten i tabell 37 ovan. Upp-
levd diskriminering har markant starkare effekt när det gäller 
de »hemlösa« jämfört med de övriga kategorierna av »hem-
känsla«. I inget fall är effekten särskilt stark, men samtliga 
redovisade effekter är statistiskt säkerställda. När det gäller 
relationen mellan de olika varianterna av »hemkänsla« å ena 
sidan och kontakt med svenskar, samhörighet med Sverige 
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samt förtroende för samhällsinstitutioner å den andra är tids-
följden oklar och ömsesidig påverkan fullt tänkbar. När det 
gäller upplevd diskriminering tror jag däremot att »hemkäns-
lan« är en effekt och diskriminering en (åtminstone partiell) 
orsak. Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att upp-
levd diskriminering (relativt oberoende av de övriga fakto-
rerna) minskar sannolikheten att man känner sig mest hemma 
i Sverige eller att man känner sig lika mycket hemma här som 
där och ökar sannolikheten att man känner sig mest hemma 
i ursprungslandet eller, framförallt, att man inte känner sig 
hemma någonstans. Med tanke på att ungefär var sjätte bland 
samtliga respondenter befinner sig i det sistnämnda tillstån-
det är detta samband långtifrån trivialt. 

Upplevd diskriminering och 
uppfattningar om svenskarnas attityder
I samtliga diskrimineringsstudier ombads respondenterna att 
ge sin bedömning av »attitydklimatet« i Sverige genom att 
svara på följande frågor: »Tycker Du att Sverige är ett rasis-
tiskt land?« och »Anser Du att Sverige är ett främlingsfientligt 
land?«. Svarsalternativen var »Nej, inte alls«, Ja, i viss mån« 
och »Ja, i hög grad«. I en tredje fråga bad vi responden-
terna att bedöma huruvida främlingsfientligheten i Sverige 
ökat eller minskat på senare tid. Svarsalternativen var »mins-
kat kraftigt«, »minskat något«, »oförändrad«, »ökat något« 
samt »ökat kraftigt«. Man skulle kunna hävda att uppfatt-
ningar om majoritetsbefolkningens inställning till invandrare 
utgör ytterligare en komponent i det jag kallar »subjektiv 
integration«. I tabell 38 på nästa sida presenteras resultaten i 
det sammanlagda materialet.
 Vi ser att indier har högsta andelen respondenter som 
anser att Sverige är åtminstone i viss mån ett rasistiskt sam-
hälle. Jag kan inte bedöma på vilket sätt den hypotetiska 
andelen adoptivbarn inom denna grupp kan tänkas ha bidra-
git till detta resultat. Finländare, som efter danskar rappor-
terat minst diskriminering, anser i nästa lika hög grad som 
indier att Sverige är ett rasistiskt samhälle. Även den andra 
nordiska grannen, danskar, har en hög andel som hyser denna 
uppfattning. Både finländare och danskar (samt »övriga ara-
ber«) uppvisar dessutom de starkaste sambanden mellan 
de två uppfattningarna (Sverige rasistiskt/främlingsfientligt). 
Denna korrelation kan tolkas på olika sätt och en av de rimliga 
tolkningarna är att den indikerar i vilken utsträckning män-
niskor gör en begreppslig distinktion mellan rasism och främ-
lingsfientlighet. Irakier, som ligger högt upp i rangordningen 



Tabell 38
Andelar i procent inom varje kategori i de fyra diskrimineringsstudierna 1994–1998 som 
anser att Sverige åtminstone i viss mån är ett rasistiskt respektive främlingsfientligt sam-
hälle. Svarsalternativen »i viss mån« och »i hög grad« har slagits samman i redovisningen. 
Grupperna är ordnade efter fallande procenttal i första kolumnen. De grupper som deltagit 
i 1993 års studie och 1996 års undersökning är markerade med fet stil. I tredje kolumnen 
anges korrelationer (r) mellan de två uppfattningarna. I sista kolumnen anges andelar per 
grupp som anser att främlingsfientligheten i Sverige ökat något eller ökat kraftigt på senare 
tid.

 Sverige är 
Grupp  åtminstone  åtminstone   Främlings- 
 i viss mån  i viss mån   fientligheten
  rasistiskt  främlings-   ökat något/ 
   fientligt  r  ökat kraftigt 
 
Indier 78 75 .54 69
Finländare 77 78 .73 71
Chilenare 75 74 .48 75
Greker 75 72 .65 74 
Thailändare 73 68 .48 69
Iranier 72 72 .59 68
Övriga latinamer. 71 68 .53 73
Danskar 70 72 .76 65
Vietnameser 69 55 .52 57
Kineser 66 60 .63 69 
Etiopier 65 70 .61 69
Polacker 65 68 .58 69
Turkar 65 61 .53 69
Övriga afrikaner 64 67 .52 68
Jugoslaver 59 61 .64 77
Övriga araber 51 46 .73 63 
Libaneser 47 42 .59 49
Irakier 38 34 .59 56

Samtliga 66 65 .58 69 
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efter rapporterad diskriminering, har de lägsta andelarna 
respondenter som ser Sverige som ett rasistiskt och främlings-
fientligt samhälle. Vi kan även notera att höga andelar bland 
i stort sett samtliga grupper anser att främlingsfientligheten 
i Sverige ökat något eller ökat kraftigt på senare tid. Bland 
samtliga respondenter har 69 procent denna uppfattning. 
Endast 20 procent ansåg att främlingsfientligheten förblivit 
oförändrad och drygt 10 procent att den minskat. Av de 
två första kolumnerna framgår att det inte föreligger något 
enkelt samband mellan upplevd diskriminering och uppfatt-
ningar om rasism och främlingsfientlighet i Sverige.
 Analyser visar att bakgrundsvariabler har ytterst liten effekt 



10 En kritisk diskussion av begreppet »integration« står att finna 
bl.a. i Lange 1991 och Westin 1999.
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på de tre uppfattningarna om »attitydklimatet« i Sverige. 
Uppfattningen att Sverige är ett (åtminstone i viss mån) 
rasistiskt samhälle tilltar något med längre vistelse i landet, 
vilket även gäller uppfattningen att främlingsfientligheten 
ökat något eller ökat kraftigt. De med postgymnasial utbild-
ning anser i något högre grad än de med lägre utbildning 
att Sverige är ett främlingsfientligt samhälle samt att främ-
lingsfientligheten ökat något eller ökat kraftigt. Kontakt med 
svenskar har ingen effekt på någon av de tre uppfattning-
arna. Däremot uppvisar upplevd diskriminering ett tydligt 
samband med samtliga uppfattningar. Ju större totalt upp-
levd diskriminering (med övriga bakgrundsvariabler under 
kontroll), i desto högre grad anser man att Sverige är ett 
rasistiskt och främlingsfientligt samhälle samt att främlings-
fientligheten i Sverige ökat (observera att de tre uppfattning-
arna har ganska starka samband med varandra). Den upplevda 
diskrimineringens effekt är starkast i fråga om uppfattningen 
att Sverige är främlingsfientligt. När upplevd diskriminering 
inom de tre domänerna – arbete, publika arenor och myn-
digheter – analyseras separat, visar det sig att de två först-
nämnda har något starkare effekt än den sistnämnda i fråga 
om samtliga uppfattningar. Även förtroende för samhällsin-
stitutioner m.m. har samband med de tre uppfattningarna – 
i ju högre grad man anser att Sverige är ett rasistiskt samhälle 
osv., desto mindre förtroende har man för samhällsinstitutio-
ner, politiker m.m. (eller vice versa). 

Subjektiv integration, förtroende 
för samhällsinstitutioner och upplevd 
diskriminering 
Det är en intressant – och så vitt jag förstår alltför litet utredd 
– fråga i vilken utsträckning begreppet »integration« (både 
»objektiv« och »subjektiv«) bör inkludera människors förtro-
ende för institutioner, myndigheter och politiker i det sam-
hälle de lever i. Intuitivt har jag svårt att föreställa mig att 
ett samhälle, i vilket majoriteten av befolkningen har inget, 
eller mycket litet, förtroende för dessa institutioner m.m., 
kan sägas vara »välintegrerat«10. Både i 1993 års undersök-
ning och i samtliga diskrimineringsstudier tillfrågades respon-
denterna hur stort förtroende de har för politikerna samt 
en rad myndigheter och samhälleliga institutioner i Sverige. 
Svarsalternativen var »inget alls«, »inte särskilt stort«, »gan-



11 I 1998 års lärarundersökning ombads respondenterna att ange 
graden av förtroende för dels rikspolitikerna, dels kommunalpo-
litikerna. I tabellen anges andelen som hade ganska stort eller 
mycket stort förtroende för rikspolitikerna. Motsvarande andel 
för kommunalpolitikerna var 18 procent, dvs. ännu lägre förtro-
ende.
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ska stort« samt »mycket stort«. De uppräknade institutio-
nerna m.m. skilde sig något mellan 1993 års undersökning 
och diskrimineringsstudierna, och i tabell 39 på nästa sida 
presenteras resultaten från de sistnämnda. Tabellen innehål-
ler även – som referenspunkter – resultat för urvalet »svenska 
medborgare« 1993, resultat från en riksrepresentativ attityd-
undersökning 1995 (se Lange 1995b) samt, för endast tre 
institutioner m.m., från en undersökning av 5.500 grund-
skole- och gymnasielärare11 i Sverige 1998 (Lange & Hed-
lund 1998). Även om uppsättningen av institutioner m.m. 
varierade mellan undersökningarna – vilket medför luckor i 
de tre raderna längst ned i tabellen – kan de resultat som 
föreligger vara till hjälp vid bedömningar av graden av miss-
tro hos de 18 kategorierna i diskrimineringsstudierna. De 
tre procenttalen från lärarundersökningen 1998 togs med i 
tabellen eftersom det kan vara intressant att åtminstone i tre 
avseenden jämföra de övriga resultaten med en högutbildad 
»elit«. 
 Vi ser framförallt att politikerna åtnjuter katastrofalt lågt 
förtroende bland minst hälften av de 18 kategorierna. Det är 
intressant att notera att de två nordiska grannarna – finlän-
dare och danskar – återfinns bland de grupper som har minst 
förtroende för politikerna (procenttalet hos finländarna är 
lägst bland samtliga). Ungefär fyra av fem personer bland 
de grupper som deltagit i samtliga här diskuterade under-
sökningar (markerade med fet stil i tabellen) har inget eller 
inte särskilt stort förtroende för politikerna i Sverige. I raden 
»samtliga« i tabellens nedre del ser vi att totalt har tre av 
fyra respondenter lågt förtroende för politikerna. Med reser-
vation för vissa skillnader i respondenternas ålder mellan dis-
krimineringsstudierna och de tre undersökningar som anges 
längst ned i tabellen kan man emellertid konstatera att för-
troendet för politiker bland »invandrare« inte är lägre än 
bland »infödda svenskar«. Flera av de grupper som återfinns 
längst upp i rangordningen i tabellen har markant större 
förtroende för politikerna än svenskarna. 
 Vi ser även att respondenterna har lågt förtroende för 
arbetsförmedlingen, socialtjänsten och invandrarverket. När 
det gäller arbetsförmedlingen och socialtjänsten uppvisar ira-
nierna och kineserna anmärkningsvärt låga procenttal, men 
vi bör notera att när det gäller invandrarverket är motsva-



Ta
be

ll 
39

A
nd

el
ar

 i 
(a

vr
un

da
de

) 
pr

oc
en

t b
la

nd
 d

e 
18

 k
at

eg
or

ie
rn

a 
i d

e 
fy

ra
 d

isk
ri

m
in

er
in

gs
st

ud
ie

rn
a 

19
94

–1
99

8 
so

m
 u

pp
gi

vi
t a

tt
 d

e 
ha

r 
ga

n
-

sk
a 

st
or

t 
el

le
r 

m
yc

ke
t 

st
or

t 
fö

rt
ro

en
de

 f
ör

 p
ol

it
ik

er
, 

m
yn

di
gh

et
er

 o
ch

 s
am

hä
lls

in
st

it
ut

io
ne

r 
(s

va
rs

al
te

rn
at

iv
en

 ä
r 

sa
m

m
an

sla
gn

a;
 j

u
 

lä
gr

e 
pr

oc
en

tt
al

, d
es

to
 m

in
dr

e 
fö

rt
ro

en
de

).
 G

ru
pp

er
n

a 
är

 o
rd

n
ad

e 
ef

te
r 

fa
ll

an
de

 m
ed

el
vä

rd
en

 f
ör

 e
tt

 m
åt

t 
på

 sa
m

m
an

la
gt

 f
ör

-
tr

oe
n

de
. D

e 
gr

up
pe

r 
so

m
 ä

ve
n 

de
lt

ag
it

 i
 1

99
3 

år
s s

tu
di

e 
oc

h 
i 

19
96

 å
rs

 u
nd

er
sö

kn
in

g 
är

 m
ar

ke
ra

de
 m

ed
 f

et
 st

il.
 F

ör
 d

e 
fy

ra
 g

ru
pp

er
 

so
m

 d
el

to
g 

i 
bå

de
 1

99
3 

år
s s

tu
di

e 
oc

h 
de

 f
yr

a 
di

sk
ri

m
in

er
in

gs
st

ud
ie

rn
a 

an
ge

s i
no

m
 p

ar
en

te
s f

ör
än

dr
in

ga
r 

(p
ro

ce
nt

) 
m

el
la

n 
19

93
 o

ch
 

de
n 

pe
ri

od
 so

m
 d

isk
ri

m
in

er
in

gs
st

ud
ie

rn
a 

om
fa

tt
ar

 (
19

94
–1

99
8)

. P
lu

st
ec

ke
n

 b
et

yd
er

 a
tt

 fö
rt

ro
en

de
t h

ar
 ö

ka
t, 

m
in

u
st

ec
ke

n
 a

tt
 d

et
 h

ar
 

m
in

sk
at

. L
än

gs
t 

ne
d 

i 
ta

be
lle

n 
an

ge
s r

es
ul

ta
t 

fö
r 

»s
ve

ns
ka

 m
ed

bo
rg

ar
e«

 1
99

3,
 »

fö
dd

a 
i 

Sv
er

ig
e«

 1
99

5 
sa

m
t 

5 
50

0 
lä

ra
re

 i
 g

ru
nd

- 
oc

h 
gy

m
na

sie
sk

ol
or

 i 
he

la
 la

nd
et

 1
99

8.
 T

om
m

a 
pl

at
se

r 
be

ty
de

r 
at

t i
ns

ti
tu

ti
on

en
, m

yn
di

gh
et

en
 o

sv
. i

nt
e 

fö
re

ko
m

 i 
un

de
rs

ök
ni

ng
en

 i 
fr

åg
a.

 

G
ru

pp
 

Ar
be

ts
- 

D
om

st
ol

- 
Fa

ck
et

 
Fö

rs
. 

In
va

nd
ra

r-
 

Po
lis

en
 

Po
lit

i-
 

Sj
uk

- 
Sk

at
te

- 
Sk

ol
an

 
So

ci
al

- 
 

 
fö

rm
ed

- 
ar

na
 

 
ka

ss
an

 
ve

rk
et

 
 

ke
rn

a 
vå

rd
en

 
m

yn
di

g-
 

 
tj
än

st
en

 
 

lin
ge

n 
 

 
 

 
 

 
 

he
te

rn
a

 Li
ba

ne
se

r 
61

 
70

 
72

 
81

 
59

 
78

 
49

 
 

81
 

87
 

82
 

60
Ir

ak
ie

r 
48

 
68

 
75

 
86

 
57

 
66

 
47

 
 

79
 

88
 

79
 

48
Et

io
pi

er
 

47
 

67
 

71
 

80
 

45
 

57
 

42
 

 
85

 
89

 
78

 
47

 
V

ie
tn

am
es

er
 

49
 

71
 

64
 

81
 

70
 

79
 

40
 

 
83

 
73

 
88

 
49

 
Ö

vr
ig

a 
ar

ab
er

 
51

 
63

 
63

 
80

 
46

 
67

 
38

 
 

78
 

90
 

78
 

51
 

Ö
vr

ig
a 

af
ri

ka
ne

r 
51

 
63

 
63

 
80

 
46

 
67

 
38

 
 

78
 

90
 

78
 

51
 

T
ha

ilä
nd

ar
e 

46
 

61
 

55
 

79
 

57
 

63
 

22
 

 
79

 
61

 
80

 
46

 
In

di
er

 
42

 
63

 
50

 
73

 
54

 
66

 
31

 
 

81
 

65
 

76
 

42
G

re
ke

r 
42

 
57

 
51

 
72

 
54

 
63

 
29

 
 

84
 

74
 

74
 

42
Ju

go
sl

av
er

 
35

 
55

 
54

 
69

 
53

 
71

 
25

 
 

82
 

75
 

74
 

35
K

in
es

er
 

27
 

60
 

53
 

69
 

54
 

64
 

19
 

 
67

 
75

 
70

 
27

 
D

an
sk

ar
 

38
 

66
 

47
 

70
 

41
 

81
 

18
 

 
80

 
75

 
69

 
38

 
Tu

rk
ar

 
33

 
58

 
55

 
66

 
45

 
64

 
21

 
 

84
 

69
 

71
 

33
 

F
in

lä
nd

ar
e 

36
 

59
(+

2)
 

44
(-

11
) 

71
 

45
(+

5)
 

65
(-

15
) 

15
(-

4)
 

83
(-

6)
 

67
 

70
(-

8)
 

47
(-

15
) 

Po
la

ck
er

 
31

 
56

(+
8)

 
43

(+
3)

 
72

 
48

(+
2)

 
76

(+
5)

 
18

(-
2)

 
80

(-
3)

 
59

 
66

(+
6)

 
31

(-
16

)
Ö

vr
ig

a 
la

tin
am

er
. 

32
 

48
 

47
 

70
 

43
 

52
 

19
 

 
77

 
58

 
76

 
32

 
C

hi
le

na
re

 
33

 
46

(-
19

) 
47

(-
11

) 
62

 
44

(-
18

) 
49

(-
18

) 
19

(-
6)

 
73

(-
14

) 
58

 
76

(+
4)

 
33

(-
38

) 
Ir

an
ie

r 
21

 
50

(-
22

) 
53

(-
16

) 
68

 
30

(-
22

) 
55

(-
13

) 
20

(-
17

) 
80

(-
6)

 
65

 
75

(-
9)

 
20

(-
53

)

Sa
m

tli
ga

 
38

 
59

 
54

 
73

 
49

 
66

 
26

 
 

80
 

72
 

74
 

38
 

Sv
en

sk
ar

 1
99

3 
 

41
 

45
 

 
33

 
80

 
18

 
 

 
 

74
 

46
 

Sv
en

sk
ar

 1
99

5 
 

 
48

 
 

34
 

86
 

22
 

 
 

 
 

50
Lä

ra
re

 1
99

8 
 

63
 

 
 

 
78

 
26

 
, 

DISKRIMINERING, INTEGRATION OCH ETNISKA RELATIONER 117



12 Av tekniska skäl kan jag inte genomföra en signifikansprövning 
av skillnader mellan värden från 1993 års studie och de fyra 
diskrimineringsstudierna.

13 När hela materialet analyseras framträder en faktor. Det skulle 
vara alltför arbetskrävande att utföra separata analyser för var och 
en av de 18 grupperna och antalet individer i vissa av dem är 
dessutom för litet. Jag har emellertid genomfört sådana analy-
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rande procenttal bland svenskar 1993 och 1995 lägre. Inte 
heller socialtjänsten kan glädja sig åt särskilt stort förtroende 
bland de sistnämnda, eftersom varannan svensk i de två 
undersökningarna har inget eller inte särskilt stort förtro-
ende för denna institution. Förtroendet för sjukvården, sko-
lan, försäkringskassan och skattemyndigheterna är markant 
större än för de övriga instanserna. Man bör observera att 
de fem grupper som deltagit i 1993 och 1996 års undersök-
ningar återfinns i botten av denna »förtroendestege«. Om 
man tittar på rangordningen av grupperna och procenttalen 
för de olika institutionerna m.m. inser man att det inte 
föreligger något enkelt och tydligt samband mellan upplevd 
diskriminering och förtroende – flera av de kategorier som 
rapporterat mest diskriminering återfinns i den övre delen av 
rangordningen i tabellen, dvs. bland dem med störst sam-
manlagt förtroende. 
 För de fyra grupper som även deltagit i 1993 års studie 
har jag i tabellen lagt in förändringar i andelen med ganska 
stort eller mycket stort förtroende mellan 1993 och åren 
1994–1998, som var den period under vilken de fyra 
diskrimineringsstudierna ägde rum. Urvalen skilde sig något i 
vissa avseenden (åldersintervall och invandringsperiod), men 
icke desto mindre kan de största förändringarna utgöra vik-
tiga signaler. Förändringarna anges inom parenteser, varvid 
minustecken betyder att andelen med ganska eller mycket stort 
förtroende har minskat och plustecken att den ökat. Det mest 
iögonenfallande är den närapå dramatiska minskningen av 
förtroendet för socialtjänsten bland främst iranier, men även 
chilenare, där andelarna med ganska stort eller mycket stort 
förtroende har minskat från 73 till 20 procent (iranier) 
och från 71 till 33 procent (chilenare). Förändringar i den 
storleksordningen torde vara statistiskt säkerställda, trots 
ovannämnda skillnader mellan urvalen12. Även förtroendet 
för några andra institutioner m.m. har minskat markant fram-
förallt i dessa två grupper. 
 De 18 grupperna i tabellen är ordnade efter fallande med-
elvärden på ett mått för sammanlagt förtroende, som jag 
konstruerat på grundval av faktoranalys av data för hela mate-
rialet13. Jag har använt detta mått för att undersöka hur 



ser i de fem grupper som även deltagit i 1993 och 1996 års 
undersökningar. Intressanta skillnader framträder mellan grup-
perna i den s.k. faktorstrukturen, som tyder på att människorna 
i de olika grupperna strukturerar sitt förtroende för – eller sna-
rare misstro mot – institutioner m.m. på olika sätt.
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de olika bakgrundsfaktorerna samt vissa andra kännetecken, 
framförallt upplevd diskriminering, samvarierar med förtro-
ende. När hela materialet analyseras visar det sig att varken 
kön, ålder, utbildning eller vistelselängd har någon effekt på 
»sammanlagt« förtroende. Ålder vid ankomsten till Sverige 
uppvisar en svag effekt – de som var äldre vid ankomsten har 
något större förtroende än de som var yngre. Grupptillhörig-
het har givetvis effekt, eftersom variationen mellan grupperna 
i resultaten i tabell 39 är ganska stor. Totalt sett »förklarar« 
dock bakgrundsfaktorerna en mycket liten del av variationen 
i »sammanlagt förtroende«. När total upplevd diskriminering 
förs in i analysen (med samtidig kontroll av ovan nämnda 
bakgrundsfaktorer), visar det sig att den har en ganska stark 
negativ effekt – ju större total upplevd diskriminering, desto 
mindre förtroende för institutioner m.m. Jag har även under-
sökt om de respondenter som anser sig ha blivit orättvist 
negativt särbehandlade av de sex institutioner – socialtjäns-
ten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, polisen, sjukvår-
den och skolan – som även förekom i diskrimineringsfrågorna 
har mindre förtroende för dessa institutioner jämfört med 
dem som inte blivit illa behandlade av institutionerna i fråga. 
Förtroendet för samtliga dessa institutioner är signifikant 
mindre hos dem som anser sig ha blivit diskriminerade jäm-
fört med dem som inte har denna uppfattning, vilket knap-
past kan sägas vara förvånande. 
 Jag har även undersökt om »samhörighetskänslorna« (med 
Sverige respektive med ursprungslandet) har något samband 
med förtroende för institutioner och politiker. Det visar sig 
att ett positivt – dock inte särskilt starkt – samband förelig-
ger mellan samhörighet med Sverige och förtroende, med 
samtidig kontroll för bakgrundsvariablerna och upplevd 
diskriminering. Detta innebär att starkare samhörighet 
medför större förtroende (eller vice versa) oberoende av 
grupptillhörighet, övriga bakgrundskännetecken samt upp-
levd diskriminering. Däremot hittar jag inget samband mel-
lan samhörighet med ursprungslandet och förtroende. Av 
de fyra varianterna av »hemkänsla« är det endast tillståndet 
att inte känna sig hemma någonstans som uppvisar ett svagt 
samband – de som befinner sig i detta tillstånd har något 
lägre »sammanlagt« förtroende än de övriga. 
 Därefter har jag genomfört liknande analyser i var och en 
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av de fem grupper som deltagit i 1993 och 1996 års under-
sökningar. Ålder vid ankomsten till Sverige har en viss effekt 
på förtroende hos chilenare, polacker och turkar. I de två 
förstnämnda grupperna har de som var äldre vid ankomsten 
något större förtroende för institutioner och politiker än de 
som var yngre. Bland turkarna är effekten omvänd. Längre 
vistelsetid i Sverige minskar förtroendet bland turkar och ira-
nier och ökar det något bland finländare. De chilenare och 
iranier som bor i de tre storstadsområdena har något lägre 
förtroende än de som bor i övriga län. Bland chilenare och 
finländare uppvisar äldre respondenter något större förtro-
ende än yngre. Bland chilenare medför högre utbildning litet 
större förtroende, medan det omvända gäller bland polacker. 
I samtliga grupper medför större upplevd diskriminering 
minskat förtroende för institutioner och politiker. Inga större 
skillnader föreligger därvidlag mellan de tre domänerna för 
diskriminering. Känsla av samhörighet med Sverige uppvisar 
samma positiva samband med förtroende i samtliga grupper 
som fallet var när hela materialet analyserades. Bland chi-
lenare, turkar och polacker framträder inga samband mellan 
var man känner sig mest hemma och förtroende för insti-
tutioner m.m. Bland finländare uppvisar de som känner sig 
mest hemma i ursprungslandet samt de som inte känner sig 
hemma någonstans litet mindre förtroende än de övriga. Hos 
iranier finns ett tydligt (men inte särskilt starkt) samband 
mellan lågt förtroende och att man känner sig mest hemma i 
ursprungslandet. Som vanligt måste jag understryka att rikt-
ningen hos dessa samband är problematisk. 
 Människors förtroende för politiker, myndigheter och 
institutioner utvecklas över längre tid och påverkas av många 
faktorer. När det gäller människor som emigrerat till ett nytt 
land tillkommer dessutom faktorer som sammanhänger med 
ursprungsländernas politiska styrelseskick samt deras poli-
tiska kulturer och »myndighetskulturer«. Några av de svenska 
myndigheter och institutioner som presenteras i tabell 39 
existerar inte i vissa respondenters ursprungsländer. Erfa-
renheter av dessa styrelseskick och kulturer sedimenteras hos 
befolkningen och utformar deras föreställningar och attity-
der. I viss mån beroende på ålder vid emigrationen bär mig-
ranterna i varierande grad på sådana »sediment«. Detta kan i 
vissa fall leda till »kontrastiva förväntningar« – om man t.ex. 
kommer från ett icke demokratiskt samhälle där förtroendet 
för politiker, myndigheter och institutioner är lågt, är det 
tänkbart att man förväntar sig att dessa instanser i ett öppet 
och demokratiskt samhälle bör vara värda ett större förtro-
ende. Jag kan inte fördjupa mig i sådana analyser inom ramen 
för denna rapport, men det för vårt vidkommande väsentliga 
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resultatet är att upplevd diskriminering har en tydlig negativ 
inverkan på detta förtroende, även om jag kontrollerar inver-
kan från alla de faktorer som jag har information om. Jag 
kan inte bevisa att upplevd diskriminering orsakar minskat 
förtroende – ömsesidig påverkan över tid är tänkbar – men 
min gissning är att »orsakspilen« åtminstone i viss mån går 
från diskriminering till minskat förtroende. I den mån befolk-
ningens förtroende för ett lands politiker, myndigheter och 
institutioner kan hävdas utgöra en aspekt på samhällets inte-
gration, tycks diskriminering åtminstone i viss mån bidra till 
desintegration.



Diskriminering, integration 
och etniska relationer
– sammanfattning och diskussion

1  Begreppet »diskriminering« är i själva verket mångtydigt och 
komplext. Det är viktigt att understryka att inte alla skillnader 
mellan kategorier av människor när det gäller tillgång till samhäl-
leliga och sociala resurser bottnar i orättvis negativ särbehandling 

Jag har i denna rapport vandrat mellan tre stora undersök-
ningar (om de fyra diskrimineringsstudierna betraktas som en 
helhet), som tillsammans representerar en enorm datamängd. 
Undersökningarna hade olika syften och för att underlätta 
diskussionen av gemensamma teman har jag i tabell 40 på 
sidan 124 sammanställt dessa teman eller områden. I tabel-
len har jag endast tagit med de teman och områden som 
jag berört i denna rapport. Framförallt i 1993 och 1996 års 
undersökningar, men även i de fyra diskrimineringsstudierna, 
fanns frågeområden som jag inte behandlat i detta samman-
hang. Tabellen ger trots det en god överblick över de olika 
studiernas inriktning. Man skulle kanske kunna säga att de 
teman som listas i tabellen utgör ett preliminärt underlag 
för en diskussion kring relevanta indikatorer på det som kallas 
»integration«. Listan är långtifrån uttömmande.
 De teman som är gemensamma för samtliga studier under-
söktes olika detaljerat och, med några undantag, med hjälp 
av olikartat formulerade frågor i de olika undersökningarna. 
Undantagen utgörs av »framtidsplaner«, »var man känner sig 
mest hemma«, »samhörighet med Sverige/ursprungslandet« 
samt »förtroende för myndigheter m.m.«, där identiskt for-
mulerade frågor användes i 1993 års undersökning och i 
de fyra diskrimineringsstudierna. Trots dessa olikheter och 
de ovan nämnda skillnaderna i undersökningarnas inriktning 
skall jag nu försöka sammanfatta de viktigaste resultaten 
rörande några teman. 
 Det kanske viktigaste gemensamma temat i de undersök-
ningar jag diskuterat i denna rapport är upplevd diskrimi-
nering. Det är viktigt att understryka att ingen av dessa 
studier innehåller information om objektiv diskriminering1. 



på grund av kategoritillhörighet. För en begreppsanalytisk dis-
kussion av »diskriminering« se bl.a. Banton 1994, Lange 1992b, 
Socialvetenskapliga forskningsrådet 1999. För en diskussion av 
relationen mellan »rasism« och diskriminering se bl.a. Lange 
1997b. 
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Man skulle kunna urskilja tre faser i det »mätproblem« vi 
möter här: 1) objektiv diskriminering, dvs. avsiktlig illegi-
tim/orättvis/olaglig negativ särbehandling enbart på grund 
av individens tillhörighet till en etnisk eller nationell kategori 
(men även andra kategorier som kön, ålder osv.); 2) upplevelse 
av diskriminering hos individen; 3) rapport om upplevd diskri-
minering när man svarar på frågor i en undersökning. Samt-
liga här diskuterade studier tillhandahåller individernas rap-
porter om upplevelser av diskriminering. Flera diskrepanser 
kan inträffa här: människor kan uppleva att de är diskrimine-
rade trots att ingen objektiv diskriminering föreligger och, 
omvänt, faktiska diskriminerande handlingar behöver inte all-
tid medföra en upplevelse av diskriminering hos individen, 
av en eller annan anledning; människor rapporterar diskrimi-
nering trots att de inte haft sådana upplevelser eller låter bli 
att rapportera upplevelser som de faktiskt haft. 
 En viktig aspekt härvidlag är kompetens i svenska. Resulta-
ten från 1993 års studie och 1996 års undersökning visar att 
människor som behärskar svenska dåligt tenderar – obero-
ende av andra faktorer – att i viss mån rapportera mera upp-
levd diskriminering än de som har bra språkkunskaper. Det 
är tänkbart att dålig kompetens i svenska bidrar till »falska 
rapporter«, dvs. att människor missförstår vissa situationer 
och tolkar dem som diskriminering. Risken för detta varierar 
säkert avsevärt mellan olika typer av situationer. Det är också 
tänkbart att människor – kanske särskilt från vissa länder eller 
geopolitiska områden – drabbas av större faktisk diskrimine-
ring just på grund av sina dåliga kunskaper i svenska. Å andra 
sidan har jag kunnat visa att väsentliga skillnader i graden av 
rapporterad diskriminering föreligger mellan olika etniska/
nationella grupper även när skillnader i språkkunskaper (samt 
en rad andra kännetecken) kontrolleras. Kompetens i svenska 
ger endast ett mycket begränsat bidrag till förklaringen av 
variationen i rapporterad diskriminering. 
 Jag kan inte bedöma i vilken utsträckning de data jag arbe-
tat med är behäftade med sådana problem. Men det faktum 
att resultat från flera studier som genomförts vid olika tid-
punkter och med hjälp av olika formuleringar av frågorna 
ger i stora drag samstämmiga resultat – som dessutom upp-
visar meningsfulla samband med andra kännetecken och livs-
omständigheter – tyder på att den rapporterade diskrimine-
ringen till väsentlig del bottnar i faktisk diskriminering.



Tabell 40
En jämförande sammanställning av teman i 1993 och 1996 års undersökningar samt i de fyra 
diskrimineringsstudierna. Förekomsten av ett tema anges med asterisk, varvid * betyder att 
informationen om temat är begränsad, ** att den är relativt omfattande och *** att temat 
är mycket detaljerat undersökt. Tomma platser betyder således att temat inte förekom i en viss 
undersökning. Längst ned i tabellen anges vissa urvalsmässiga förutsättningar för undersök-
ningarna. Tabellen kan ses som en preliminär lista över tänkbara indikatorer på »integration«.

 Undersökning
                         De fyra diskriminerings-
Teman             1993   1996 studierna 1994–1998

Upplevd diskriminering      * ** ***
Uppfattningar om före-
 komsten av diskriminering ** 
Uppfattningar om majoritets-
 befolkningens attityder  *  **
Majoritetsbefolkningens attityder ***
Subjektivt kulturellt/
 etniskt avstånd  ***
Bedömningar av invandrar-
 gruppernas prestige i Sverige **
Livsmål och värderingar ***
Uppfattningar om Sverige 
 och svenskarna  ***
Förtroende för myndigheter,
 politiker m.m.  *** * ***
Framtidsplaner (stanna/återvända) * ** *
Samhörighet med Sverige/
 ursprungslandet  *  *
Var man känner sig mest hemma *  *
Inställning till kultur-
 bevarande, assimilation mm ***
Assimilation till svensk kultur **
Parbildning över etniska gränser ** **
Social förankring (vänner, 
 bekanta, familj)  ** *** *
Utbildning  * *** *
Kompetens i svenska  ** *
Situation på arbetsmarknaden ** *** *
Ekonomiska resurser  * ***
Boendeförhållanden  ** ***
Fysisk hälsa   ***
Psykisk hälsa   *** 
Socialekologisk information
 om närmiljön  ***
Utsatthet för våld, brott m.m. *** *** * 
Brottslighet (självrapporterad) ***
Socioekonomiska förhållanden 
 i ursprungslandet  ** ***  
Jämförelser med »infödda svenskar« ** ***

Invandringsperiod  1968–1987 1980–1989 1971–1993
Ålder  18–53 27–60 18–60
Vistelselängd  6–25 7–18 5–22
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 I 1993 års studie »mättes« upplevd/rapporterad diskrimi-
nering endast inom två »domäner«, arbetsliv och boende. 
Frågorna var dessutom inte särskilt detaljerade. Resultaten 
visar dock tydligt att framförallt iranierna – men även chile-
narna – var markant mera drabbade än polackerna och fin-
ländarna inom båda domänerna. Graden av rapporterad dis-
kriminering var betydligt större inom arbetslivet jämfört med 
boendedomänen. Män rapporterade mera diskriminering än 
kvinnor, i synnerhet bland iranier och chilenare. Högutbil-
dade tenderade att rapportera mera diskriminering än de 
med lägre utbildning. 1993 ombads respondenterna även att 
bedöma den grad av diskriminering som olika invandrargrup-
per (inklusive deras egen) utsätts för inom de två domänerna, 
arbete och boende. Förvånande nog visade det sig – både 
i fråga om arbetsliv och boende – att varje grupp bedömde 
den diskriminering som drabbar den själv som mindre än vad 
den tedde sig i de övriga gruppernas ögon. Detta resultat 
blir kanske något mera begripligt om man sammanställer det 
med ett annat fynd. Respondenterna fick även bedöma vilken 
prestige eller status de trodde att ett antal olika invandrar-
grupper (inklusive deras egen) åtnjuter i det svenska samhäl-
let. Bedömningar av status å ena sidan och av utsatthet för 
diskriminering å den andra uppvisade ett tydligt samband – 
ju lägre status man tyckte att en grupp hade i det svenska 
samhället, desto större diskriminering ansåg man den vara 
utsatt för. Eftersom varje grupp bedömde sin egen status vara 
något högre än den var i de andras ögon, ledde detta kanske 
till en »korrigering« av uppfattningen om den egna grup-
pens utsatthet för diskriminering. Detta resultat är en aning 
obehagligt, eftersom det kan tyda på ömsesidig degradering. 
Å andra sidan finns det tydliga tecken på att upplevd diskri-
minering har en negativ effekt på den status man anser att 
den egna gruppen har i samhället – i samtliga grupper upp-
fattar de som rapporterar mera diskriminering gruppens sta-
tus som markant lägre än de som rapporterar mindre dis-
kriminering. Oavsett vilka uppfattningar man har om de 
andra gruppernas status i samhället tycks upplevd diskrimine-
ring leda till en viss degradering av gruppens kollektiva själv-
känsla. 
 Uppfattningen om invandrargruppernas status eller pre-
stige i det svenska samhället har även ett tydligt samband 
med föreställningar om hur accepterade de olika grupperna 
(inklusive den egna) är av majoritetsbefolkningen som äkten-
skapspartners och vänner. Äktenskap och vänskapsband är 
viktiga komponenter i integrationsprocesser. Föreställningar 
om den grad i vilken den egna gruppen accepteras av 
majoritetsbefolkningen påverkas i sin tur negativt av upplevd 



2  I sin avhandling, som bygger på data från 1993 års studie, skri-
ver Hosseini-Kaladjahi (Iranians in Sweden, 1997, s. 10–11), om 
nödvändigheten av ett globalt perspektiv i forskning om etniska 
relationer. Ett av de viktigaste skälen är att »The perception and 
attitudes of host populations and ethnic minorities towards each 
other are determined, before migration, by the relations of different 
countries at the international level and their places in the interna-
tional division of labour«. Majoritetsbefolkningen i ett »värdland« 
och immigranter möts således med prefabricerade stereotypa bil-
der av varandra. De inkorporeringsprocesser som äger rum där-
efter består till en del i modifiering av dessa stereotyper, som i 
väsentlig utsträckning avspeglar en internationell hierarkisk kon-
sensus: »What is labelled cultural distance is, apart from similari-
ties in some objective cultural elements such as language, religion 
etc, the reflection of the hierarchy of different countries in inter-
national relations, internalised by the members of these countries« 
(ibid.). Jag instämmer till stor del, men tror samtidigt att denna 
internationella hierarki inte endast baseras på industrialiserings-
graden och »moderniteten« hos de olika länderna. Avhandlingen 
innehåller en mycket ingående analys av iraniernas »inkorpore-
ring« i det svenska samhället och intresserade läsare hänvisas till 
den. 
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diskriminering – de som rapporterar mera diskriminering 
bedömer denna »acceptans« som lägre än de som känner 
sig mindre diskriminerade. Hos majoritetsbefolkningen ser 
vi å andra sidan en tydlig rangordning av invandrargrupper 
(både de som deltagit i undersökningen och andra) i termer 
av social distans, upplevd olikhet och tillskriven prestige 
eller status. När dessa uppfattningar och bedömningar ställs 
samman, visar det sig att det råder en nästan skrämmande 
överensstämmelse mellan invandrargruppernas och majori-
tetsbefolkningens åsikter. Ju större social distans och ju större 
olikhet majoritetsbefolkningen upplever i förhållande till en 
grupp, desto lägre status tillskrivs gruppen i det svenska 
samhället och desto mindre accepterad känner sig den 
sistnämnda. Enligt min uppfattning är denna »hierarkiska 
konsensus« eller samstämmighet i åsikter om en »etnisk 
dominansrangordning« en mycket viktig aspekt på etniska 
relationer och integration. Jag kan inte bedöma i vilken 
utsträckning respondenternas bedömningar av status och 
acceptans har sina rötter i deras respektive ursprungsländer. 
Jag tror emellertid att de i icke oväsentlig utsträckning utgör 
internaliseringar av majoritetsbefolkningens uppfattningar2. 
Det är allt annat än förvånande att rangordningen av de 
fyra grupperna i termer av rapporterad diskriminering är 
identisk med denna »dominansrangordning«.
 Rangordningen i fråga avsätter spår i kontakter med majo-
ritetsbefolkningen. »Infödda svenskar« är visserligen mest 
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»etniskt endogama« (gifter sig med svenskar), men bland de 
fyra invandrargrupperna finns en tydlig skillnad mellan ira-
nier och chilenare å ena sidan och finländare samt polacker å 
den andra – de två förstnämnda grupperna gifter sig i betyd-
ligt högre grad med landsmän än de två sistnämnda. Iranier 
umgås i markant lägre grad med svenskar än finländare och 
polacker och i avsevärt högre grad med landsmän än de 
övriga tre grupperna. Oberoende av övriga kännetecken och 
livsomständigheter uppvisar bedömningen av den egna grup-
pens status i samhället ett positivt samband med graden 
av kontakt med svenskar – de som har mera kontakt med 
svenskar uppfattar den egna gruppens status som högre än 
de som har mindre kontakter. Sambandet är tydligast bland 
iranierna, men det är svårt att säga vad som är orsak och vad 
verkan. Kompetens i svenska har en tydlig befrämjande effekt 
på kontakter med svenskar i samtliga grupper, men samban-
det mellan upplevd prestige hos den egna gruppen och kon-
takt med svenskar kvarstår när språkkunskaper hålls under 
kontroll. Majoritetsbefolkningens förhållningssätt till invand-
rargrupper i termer av upplevd likhet/olikhet, social distans 
och tillskriven status påverkar säkert dess beredvillighet att 
ingå i närmare kontakter med medlemmar i dessa grupper. 
Avspeglingen av dessa förhållningssätt hos de sistnämnda 
påverkar deras upplevelse av »sociala barriärer« gentemot 
majoriteten, liksom motivationen att ta steget över dessa 
gränser. Upplevelsen av dessa »barriärer« framgick tydligt i 
de fyra diskrimineringsstudierna, där de fyra gruppernas upp-
fattningar om hur svårt det är att få svenska vänner följde 
den ovan diskuterade rangordningen.
 Jag har myntat det kanske inte helt oproblematiska begrep-
pet »subjektiv integration«. Begreppet syftar på ett »syn-
drom« av (med varandra sammanhängande) känslor och för-
hållningssätt, som utgör en subjektiv avspegling av individens 
och – framförallt – gruppens situation i »värdsamhället« samt 
den förankring man upplever sig ha i detta samhälle. I 1993 
års undersökning och i de fyra diskrimineringsstudierna för-
töjdes begreppet empiriskt i tre »indikatorer«: känsla av sam-
hörighet med Sverige (samt med ursprungslandet), var man 
känner sig mest hemma och, i viss mån, om man vill stanna 
i Sverige för alltid. Begreppets så definierade omfång bör 
betraktas som preliminärt och kan successivt utvidgas och 
modifieras – i det föregående har jag antytt att människors 
förtroende för politiker, institutioner och myndigheter i sam-
hället kan vara en kandidat till »medlemskap« i begreppet. 
Iranierna i 1993 års studie kände markant svagare samhö-
righet med Sverige än finländare och polacker. Samtidigt 
uppvisade de en något starkare »samhörighetskonflikt«, defi-
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nierad som oförmågan att samtidigt känna ganska stark sam-
hörighet med båda länderna. Iranierna och chilenarna kände 
sig i betydligt mindre grad mest hemma i Sverige jämfört 
med polackerna och finländarna. Iranierna hade dessutom 
den största andelen personer (var femte) som inte kände 
sig hemma någonstans. Upplevd/rapporterad diskriminering 
tenderar att minska känslan av samhörighet med Sverige och 
gör det något mindre sannolikt att man känner sig mest 
hemma i Sverige. Även om effektens styrka varierar mellan 
grupperna, är det viktigt att konstatera att ett samband före-
ligger. I så måtto har upplevd diskriminering en negativ inver-
kan på »subjektiv integration«.
 I 1993 års studie ställdes ett ganska stort antal frågor 
som rörde respondenternas förhållningssätt till bevarande 
av ursprungslandets kultur, assimilering till svensk kultur, 
»etnisk solidaritet« samt deras uppfattning om huruvida beva-
rande av ursprungslandets kultur medför större diskrimi-
nering. Fem aspekter eller »dimensioner« kunde urskiljas. 
När de fyra grupperna jämförs med avseende på dessa 
aspekter, visar det sig att iranierna uppvisar det starkaste 
»kulturbevarande« förhållningssättet och polackerna det sva-
gaste. Samtidigt tycks iranierna vara minst »assimilerade« till 
den svenska kulturen och finländarna samt polackerna mest. 
Iranier och chilenare uttrycker i högre grad än finländare och 
polacker uppfattningen att man bör anstränga sig maximalt 
för att »smälta in« i det svenska samhället. Iranierna anser 
dessutom i större utsträckning än de övriga grupperna att 
bevarande av ursprungslandets kultur kan medföra större dis-
kriminering. Dessa förhållningssätt förefaller vara mest enty-
digt »polariserade« bland polackerna – åsikten att man bör 
anstränga sig maximalt för att »smälta in« i det svenska sam-
hället, kombinerad med rädsla för större diskriminering om 
man bevarar sin kulturella »särprägel«, framstår i denna grupp 
som en tydlig motpol till den »kulturbevarande« inställ-
ningen.
 Det visar sig att ett starkt »kulturbevarande« förhållnings-
sätt minskar sannolikheten för att man känner sig mest 
hemma i Sverige, varvid effekten är markant starkare bland 
iranier och chilenare jämfört med polacker och finländare. 
Det framkommer även att en stark »kulturbevarande« inställ-
ning har en negativ effekt på känslan av samhörighet med 
Sverige och denna effekt är starkast bland iranierna. I samt-
liga grupper har en stark »kulturbevarande« inställning en 
negativ effekt på kunskaper i svenska. Tre av de ovan nämnda 
aspekterna samvarierar även med upplevd/rapporterad dis-
kriminering. Oberoende av grupptillhörighet och övriga rele-
vanta kännetecken tenderar de respondenter som är mindre 
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assimilerade till den svenska kulturen att rapportera mera dis-
kriminering än de som är mera assimilerade; de som anser att 
man bör »smälta in« och är samtidigt rädda för att kulturbe-
varande medför mera diskriminering rapporterar något mera 
diskriminering än de övriga; de som uttrycker starkare »etnisk 
solidaritet« rapporterar något mera diskriminering än de med 
svagare »solidaritet«.
 För att utreda dessa komplexa samband närmare krävs 
andra typer av undersökningar. Vi kan emellertid notera att 
den »dominansrangordning« som jag diskuterade i det före-
gående ger »ekon« även i detta sammanhang. Det kan tänkas 
att det är en tillfällighet att iranier och chilenare, som befann 
sig längst ned i denna rangordning, samtidigt uppvisar de 
ovan nämnda förhållningssätten. Det mera troliga är emel-
lertid att dessa förhållningssätt åtminstone i någon mån är 
defensiva.
 En viktig anledning till att de ovan diskuterade aspekterna 
togs med i 1993 års undersökning var det faktum att de på 
ett mycket fruktbart sätt använts i den i början av denna rap-
port nämnda studien av 7 invandrargrupper i en kanadensisk 
storstad (Breton m.fl. 1990). Denna imponerande undersök-
ning problematiserar den ganska vanliga uppfattningen att 
bevarande av etnisk kultur och utveckling av etniskt specifik 
social organisation bland minoriteter medför »etnisk isola-
tionism« och utgör en motpol till »integration«. Det sist-
nämnda begreppet ifrågasätts som alltför endimensionellt 
och studien visar att minoritetsgruppernas situation i sam-
hället bör betraktas i ett »spänningsfält« mellan två dimen-
sioner: etnicitetens betydelse för gruppens sociala organisation 
och graden av gruppens inlemmande (eller »inkorporering«) i 
majoritetssamhället. De två dimensionerna är komplexa och 
inkluderar tiotals aspekter och med dessa förknippade indi-
katorer. »Kulturbevarande« förhållningssätt utgör en aspekt 
av den förstnämnda dimensionen. Tre generationer under-
söktes i var och en av de sju grupperna, eftersom de »inkor-
porerande« och etnicitetsbevarande processer som studien hand-
lade om utvecklas och förändras över generationer och inte – 
som många svenska politiker tycks tro – under några få år. 
 Dimensionen »inkorporering i samhället« omfattar följande 
aspekter: tillgång till ekonomiska resurser, upplevd diskrimine-
ring på arbetsmarknaden, upplevda nackdelar med bevarande 
av gruppens etniska kultur, uppfattningar om i vilken utsträck-
ning gruppens medlemmar accepteras av majoritetsbefolkningen 
som grannar och släktingar, spridning/koncentration i fråga 
om boende samt på arbetsmarknaden samt upplevt politiskt 
handlingsutrymme, dvs. huruvida gruppens medlemmar anser 
sig kunna påverka samhällets politiska institutioner. I 1993 års 
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studie undersöktes några av dessa aspekter åtminstone i viss 
mån. Iranier och chilenare rapporterade mera diskriminering på 
arbetsmarknaden än polacker och finländare. Iranier uttryckte 
i högre grad än de övriga grupperna en rädsla för att beva-
rande av ursprungslandets kultur kan medföra större diskrimi-
nering. Iranier och chilenare ansåg i betydligt mindre utsträck-
ning än polacker och finländare att svenskarna accepterar dem 
som äktenskapspartners och vänner. Framförallt iranier, men 
även chilenare, instämde i markant högre grad än polacker och 
finländare i påståendet att »Det finns alldeles för få iranier/
chilenare osv. på ansvarsfulla poster i det svenska samhället«. 
Objektiva socialekologiska data visade att iranier och chilenare 
i mycket större utsträckning än polacker och finländare bor i 
områden med hög koncentration av personer födda i res-
pektive ursprungsland samt av övriga »invandrare«. Samma 
data visade även att iraniernas och chilenarnas närmiljöer i 
högre grad än polackernas och finländarnas (och, framförallt, 
»helsvenskarnas«) bebos av arbetslösa och låginkomsttagare. 
Man kan således konstatera att enligt dessa kriterier är iranier 
och chilenare markant sämre inlemmade i det svenska samhäl-
let än vad fallet är med polacker och, framförallt, finländare. 
Å andra sidan uppvisar framförallt iranier, men även chilenare, 
markant starkare »kulturbevarande« inställning än finländare 
och polacker. Undersökningen kan inte ge svar på frågan i vil-
ken utsträckning det sistnämnda förhållningssättet bidrar till 
den relativt sett låga graden av »inkorporering« i samhället. 
Resultaten ger emellertid en stark antydan om att avsevärda 
hinder för detta inlemmande reses av majoritetsbefolkningen.
 1996 års undersökning av levnadsförhållanden gav betyd-
ligt mer detaljerade data rörande flera i sammanhanget rele-
vanta aspekter (se tabell 40). Upplevd diskriminering under-
söktes mera ingående, liksom ett antal livsbetingelser och 
livsomständigheter, bl.a. fysisk och psykisk hälsa. För de 
teman som varit gemensamma för de båda undersökningarna 
bekräftas resultaten från 1993 i stora drag. I bearbetningen 
har jag urskiljt kurder och assyrier i den iranska respektive 
turkiska kategorin. Om man bortser från denna »separation« 
och jämför de tre grupper som deltagit i båda undersök-
ningarna (chilenare, iranier och polacker), visar det sig att 
deras rangordning med avseende på upplevd/rapporterad 
diskriminering inom samtliga domäner samt i fråga om total 
rapporterad diskriminering motsvarar dito i 1993 års studie. 
Iranier rapporterar mest diskriminering, polacker minst, i 
överensstämmelse med den »dominansrangordning« som 
framkom 1993. Inom samtliga grupper rapporteras mera dis-
kriminering i samband med att man sökt arbete jämfört med 
de övriga sammanhangen. 1993 års studie täckte endast två 
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sammanhang, arbetsliv och boende, men den rapporterade 
diskrimineringen inom arbetslivet var markant större än i 
fråga om boende. 
 Efter indelning på sex kategorier framgår att perser i de 
flesta avseenden rapporterar mera diskriminering än kurder 
(de flesta kurder i urvalet kommer från Iran). Betydligt min-
dre skillnader i rapporterad diskriminering föreligger mellan 
assyrier och turkar. Skillnaden mellan perser och kurder kan 
åtminstone delvis sammanhänga med att medan perserna till 
stor del kan beskrivas som en välutbildad urban »elit«, har 
kurderna i minst lika stor utsträckning sin bakgrund i arbe-
tarmiljöer på landsbygden och i småstäder. 
 I 1993 års data fann jag att tillhörighet till etniska/
nationella grupper är den faktor som bäst »förutsäger« graden 
av upplevd/rapporterad diskriminering, när övriga relevanta 
kännetecken kontrolleras statistiskt. Detta resultat bekräftas 
med eftertryck i 1996 års undersökning, liksom det faktum 
att män rapporterar mera diskriminering än kvinnor. Undan-
taget utgörs av assyriska kvinnor, som rapporterar mera 
diskriminering är assyriska män inom samtliga domäner. Skill-
naden mellan könen inom denna kategori är störst i fråga om 
diskriminering i samband med att man sökt arbete.
 1996 års undersökning innehöll ett stort antal frågor 
rörande respondenternas fysiska och psykiska hälsa. Eftersom 
dessa frågor skulle analyseras ingående av socialstyrelsen (se 
Socialstyrelsen 2000:3) har jag i mina analyser endast inklu-
derat en del av dessa frågor, som handlar om förekomsten av 
negativa psykologiska tillstånd hos respondenterna. Jag kunde 
urskilja tre dimensioner av (lågt) psykiskt välbefinnande 
(»depressiva känslor«, »passivitet« och »pessimism«) samt 
två dimensioner av oro (»oro för personlig trygghet m.m.« 
och »ekonomisk oro«). De största skillnaderna mellan de 
etniska/nationella grupperna och mellan män och kvinnor 
föreligger i fråga om »depressiva känslor«. Perserna rappor-
terar mest sådana känslor, polackerna minst. Kvinnorna har 
mera »depressiva« känslor än männen i samtliga grupper. 
Persiska män och kvinnor samt assyriska kvinnor upplever 
mera »passivitet« än de övriga. Assyriska och turkiska kvinnor 
är mera »pessimistiska« än någon annan kategori. I fråga om 
de två »orosdimensionerna« framstår perser, kurder och chi-
lenare som mest oroade, polacker som minst. Kvinnor oroar 
sig mera än män.
 Upplevd/rapporterad diskriminering har en negativ inver-
kan på psykiskt välbefinnande och oro i alla avseenden och i 
nästan samtliga grupper, även när inverkan från relevanta 
faktorer kontrolleras. Det är emellertid omöjligt att avgöra 
vad som är orsak och vad verkan. Andra, objektiva livsom-
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ständigheter kan dessutom väsentligt bidra till minskat psy-
kiskt välbefinnande och oro. Iranier, turkar och, i något lägre 
grad, chilenare har betydligt svagare ekonomisk och social 
förankring än polacker. Å andra sidan kan framförallt den 
svaga ekonomiska förankringen åtminstone till en del vara en 
konsekvens av diskriminering. Även av socialstyrelsens senaste 
rapport (Socialstyrelsen 2000:3), där psykisk hälsa bedömdes 
med hjälp av andra frågor, framgår att större upplevd/rap-
porterad diskriminering ökar risken för psykisk ohälsa hos 
samtliga invandrargrupper. Jämfört med 1993 års studie sak-
nade 1996 års undersökning flera frågor som avser andra 
aspekter på »graden av inkorporering i samhället« enligt den 
tidigare nämnda kanadensiska undersökningen. Den mycket 
detaljerade kartläggningen av ekonomiska och sociala livsbe-
tingelser i denna undersökning kompletterar emellertid 1993 
års studie på ett fruktbart sätt. De två grupper som i 1993 års 
studie befann sig längst ned i »dominansrangordningen« och 
var minst »inkorporerade« i samhället, iranier och chilenare, 
uppvisar tillsammans med turkar svagast ekonomisk och social 
förankring i 1996 års undersökning. Den låga graden av 
»inkorporering« hos dessa två grupper bekräftas således 1996 
och dess möjliga konsekvenser för psykisk hälsa antyds.
 Kontakter med majoritetsbefolkningen – parbildning och 
vänskapsband – borde vid närmare eftertanke placeras i båda 
dimensionerna i den kanadensiska modellen. Å ena sidan är 
graden av sådana kontakter en viktig indikator på »inkorpo-
rering« i samhället; å andra sidan fungerar framförallt »etnisk 
endogami« som ett viktigt instrument för bevarande av etniska 
gränser samt gruppens identitet och »särprägel«. 1993 var både 
iranier och chilenare i markant större utsträckning än polacker 
och finländare gifta med personer från respektive ursprungs-
land (man bör dock inte glömma att »infödda svenskar« var den 
mest »etniskt endogama« kategorin). Detta bekräftas i 1996 års 
undersökning – iranierna uppvisar den lägsta andelen respon-
denter som är gifta eller samboende med svenskar, polackerna 
(framförallt polska kvinnor) den högsta. Perser och kurder 
umgås i mindre utsträckning med »övervägande svenskar« och 
i större utsträckning med »övervägande landsmän« än polacker 
och chilenare. De förstnämnda har även lägre andelar respon-
denter som umgås med både svenskar och landsmän jämfört 
med de sistnämnda. Assyrierna framstår som mest »etniskt iso-
lerade« i fråga om kontakter. Det visar sig återigen att upplevd/
rapporterad diskriminering (i viss mån) minskar benägenheten 
att umgås med svenskar och ökar (även här i viss mån) benägen-
heten att umgås med landsmän. Även om sambandets riktning 
är oklar, bekräftas resultaten från 1993 i fråga om de tre grup-
per som deltog i båda undersökningarna. 
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eventuella makt- och statusrelationer som kan tänkas råda mel-

DISKRIMINERING, INTEGRATION OCH ETNISKA RELATIONER 133

 De fyra diskrimineringsstudierna 1994–1998 bildar ett slags 
»komparativ kontext« för flera av de ovan diskuterade resul-
taten. I dessa studier undersöktes upplevd/rapporterad dis-
kriminering betydligt mera ingående än 1993 och 1996 och 
det totala antalet deltagande individer uppgår till 4.402. 
Åtminstone 18 nationella/etniska/övriga kategorier av respon-
denter kan urskiljas i materialet och upplevd/rapporterad dis-
kriminering bland de fem grupper som deltog i 1993 och 
1996 års studier kan placeras i en bredare referensram. 
 På ett generellt plan bekräftas ett viktigt resultat från både 
1993 års studie och 1996 års undersökning: bland de »diskri-
mineringsdomäner« som undersöktes i samtliga studier fram-
står arbetslivet som den där störst diskriminering rapporteras. 
Framförallt gäller detta sammanhanget »att söka arbete«. Bland 
samtliga respondenter för vilka frågan varit relevant (3 308) 
uppger var tredje att han/hon minst 1–2 gånger under de 
föregående fem åren på grund av sin utländska bakgrund inte 
fått ett sökt arbete. Hos de mest drabbade, iranier och »övriga 
afrikaner«, uppgår dessa andelar till 57 respektive 52 procent 
och nästan var fjärde i dessa två kategorier rapporterar att detta 
har inträffat tre eller fler gånger. Bland de 944 personer som 
var arbetslösa vid undersökningstillfället anser nästan varan-
nan (bland iranierna tre av fyra) att arbetslösheten beror på 
att arbetsgivare hellre anställer »infödda svenskar« än personer 
från respondentens ursprungsland. Trakasserier på arbetsplat-
sen som förknippas med utländsk bakgrund rapporteras av var 
fjärde person (bland 3 628). Var femte individ bland de 2 356 
för vilka frågan varit relevant rapporterar att han eller hon på 
grund av sin utländska bakgrund blivit illa behandlad eller fått 
sämre service vid kontakter med socialttjänsten. Ytterligare ett 
område uppvisar skrämmande höga andelar, nämligen att ha 
blivit utsatt för hot, trakasserier eller förolämpningar på offent-
liga platser, varvid respondenterna förknippat dessa hot m.m. 
med sin utländska bakgrund: bland 4 370 svarande uppger 
var tredje att han eller hon haft sådana erfarenheter minst 1–2 
gånger under det senaste året. När det gäller de mest drab-
bade kategorierna – »övriga afrikaner«, iranier och chilenare 
– rapporteras sådana incidenter av mer än varannan person. 
Arbetslivet och offentliga platser tycks vara de arenor där orätt-
vis negativ särbehandling på grund av ursprung framträder 
med största styrka. 
 Den »dominansrangordning«3 jag fann bland de grupper 
som deltog i 1993 års studie – och som i stora drag bekräf-



lan minoritetsgrupperna. Åtminstone i makrosammanhang har 
majoriteten för det mesta »sista ordet« när det gäller makthierar-
kier. Denna rangordning kan i sin tur vara delvis förtöjd i inter-
nationella stereotyper (se fotnot 2 sid 126.).
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tades för tre av dessa grupper i 1996 års undersökning – 
framstår här tydligt i ett sammanhang som bildas av ytter-
ligare 13 nationella/etniska/övriga grupper och kategorier. 
Iranier, chilenare och turkar rapporterar – i nämnd ordning 
– mest diskriminering, polacker och finländare minst. Jäm-
fört med de övriga kategorierna rapporterar »referensgrup-
pen« danskar försvinnande litet diskriminering. I fråga om 
total upplevd/rapporterad diskriminering »överträffas« ira-
nierna endast av kategorin »övriga afrikaner«. 
 Även andra resultat från 1993 och 1996 bekräftas. Med 
några få undantag rapporterar män mera diskriminering än 
kvinnor; med litet fler undantag rapporterar de yngre mera 
diskriminering än de äldre. Jag finner återigen att när inverkan 
från övriga kännetecken (»bakgrundsvariabler« m.m.) hålls 
under statistisk kontroll, framstår tillhörighet till etniska/
nationella osv. kategorier som den bästa »prediktorn« av 
upplevd/rapporterad diskriminering.
 Sociala kontakter över etniska gränser uppvisar samma 
mönster som jag fann i 1993 och 1996 års studier. Finlän-
dare och polacker umgås mest med svenskar, iranier och tur-
kar minst. Ordningsföljden är omvänd i fråga om umgänge 
med landsmän. Iranier har den lägsta andelen respondenter 
som umgås med både svenskar och landsmän. Den »sociala 
barriär« från majoritetsbefolkningens sida jag nämnt tidigare 
yttrar sig i att iranier och chilenare anser det vara betydligt 
svårare att få svenska vänner än vad fallet är med polacker 
och finländare. Turkar avviker dock något från detta mönster. 
När samtliga bakgrundsfaktorer inklusive grupptillhörighet 
kontrolleras uppvisar upplevd/rapporterad diskriminering en 
negativ effekt på umgänge med svenskar. Orsaksrelationen är 
dock oklar och mest sannolikt handlar det om växelverkan. 
 Den »subjektiva integrationen« (var man känner sig 
mest hemma och samhörighet med Sverige respektive med 
ursprungslandet) hos de fyra grupper som även deltog i 1993 
års studie ser ut ungefär på samma sätt som i den sistnämnda. 
Finländare, polacker och chilenare känner starkare samhörig-
het med Sverige än iranier. Skillnaden mellan de två först-
nämnda grupperna och chilenarna är betydligt mindre än 
vad fallet var 1993 och beror främst på att finländare och 
polacker i diskrimineringsstudierna tillkännager svagare sam-
hörighet än vad de gjorde 1993. Upplevd/rapporterad dis-
kriminering har en negativ inverkan på känslan av samhörig-
het med Sverige. 
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 Hos samtliga grupper som deltog i 1993 års studie – chi-
lenare, finländare, iranier och polacker – har andelen respon-
denter som känner sig mest hemma i Sverige sjunkit, och 
andelen som känner sig mest hemma i ursprungslandet ökat, 
jämfört med 1993. Den sistnämnda förändringen är störst 
bland iranier. Både bland de sistnämnda och bland chilenarna 
har andelen personer som inte känner sig hemma någonstans 
ökat i högre grad än bland finländare och polacker. Nästan 
var tredje iranier befinner sig i detta tillstånd. Större upplevd 
diskriminering minskar sannolikheten att man känner sig mest 
hemma i Sverige eller att man känner sig lika mycket hemma 
»här som där« och ökar sannolikheten för att man känner sig 
mest hemma i ursprungslandet eller att man inte känner sig 
hemma någonstans. Effekterna är inte särskilt starka, men de 
är tydliga. Den upplevda diskrimineringens effekt är starkast 
i det sistnämnda fallet. Att relationen mellan diskriminering 
och »hemkänsla« är komplex framgår bl.a. av det faktum att 
flera av de grupper som rapporterat ganska mycket diskrimi-
nering känner sig mest hemma i Sverige i större utsträckning 
än andra grupper med låg rapporterad diskriminering. Icke 
desto mindre kan jag konstatera att upplevd diskriminering 
har en negativ inverkan på »subjektiv integration«.
 Det är knappast förvånande att upplevd diskriminering har 
samband med människors uppfattningar om »attitydklimatet« 
i Sverige. Bland samtliga respondenter ansåg ungefär två av 
tre att Sverige åtminstone i viss mån är ett rasistiskt och främ-
lingsfientligt samhälle. Mer än två av tre personer ansåg dess-
utom att främlingsfientligheten i Sverige ökat något eller ökat 
kraftigt på senare år. Samtidigt bör man notera att endast 4 
procent av samtliga respondenter ansåg att Sverige är ett 
i hög grad rasistiskt och främlingsfientligt land. Större upp-
levd diskriminering har en negativ inverkan på de tre upp-
fattningarna om »attitydklimatet«. Dessa uppfattningar sam-
manhänger även med det förtroende som respondenterna har 
för politiker, myndigheter och institutioner. Detta förtroende 
undersöktes 1993 och i de fyra diskrimineringsstudierna. I de 
fyra grupper som kunde jämföras har förtroendet för flera av 
de institutioner som förekom i samtliga studier minskat påtag-
ligt. Den mest dramatiska minskningen av förtroende kan 
observeras i fråga om socialtjänsten bland iranier och chile-
nare. I övrigt är det intressant att notera att de fem grupper 
som deltog i 1993 och 1996 års studier befinner sig längst 
ned på en skala för »sammanlagt förtroende« (för samtliga 
institutioner m.m.). Förtroendet för politikerna är katastro-
falt lågt – tre av fyra respondenter har inget eller inte särskilt 
stort förtroende för de folkvalda. Förtroendet för politiker 
bland de utrikes födda är dock något större än bland svenskar 
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i två riksrepresentativa urval som tillfrågades om detta 1993 
och 1995. Det är samtidigt lika stort (eller litet) som bland 
5.500 grundskole- och gymnasielärare som tog ställning till 
frågan 1998. Även om relationen mellan upplevd diskrimi-
nering och förtroende för samhällsinstitutioner är komplex, 
visar det sig att diskriminering har ett tydligt negativt sam-
band med förtroende – ju större rapporterad diskriminering, 
desto mindre förtroende. I den mån man anser det vara rim-
ligt att betrakta människors förtroende för politiker och sam-
hällsinstitutioner som en av många tänkbara indikatorer på 
samhällets »integration«, bör detta resultat stämma till efter-
tanke. 



Slutord

Tabellerna i denna bok ger glimtar från en komplex verklig-
het som konstitueras och styrs av många olika fenomen och 
krafter: historiskt förtöjda och kollektivt sedimenterade ste-
reotyper, människors medvetna motiv och deras omedvetna 
impulser, ekonomiska och politiska händelser och processer, 
samhälleliga »strukturer« (som dock alltid materialiseras 
av människor) och mycket annat. Ett fenomen som flera 
gånger framträtt tydligt i resultaten är tillhörighet till etniska 
grupper/kategorier, eller, för att använda en mera generell 
term, etnicitet. Etnisk/nationell tillhörighet framstår i flera 
fall som den faktor som i statistisk bemärkelse bäst »förkla-
rar« variationen i såväl utsatthet som andra erfarenheter och 
livsomständigheter. Som jag påpekat tidigare är det inte etni-
citet »i sig« som eventuellt förklarar en del av resultaten, 
utan snarare den betydelse och de konsekvenser som etnisk/
nationell tillhörighet har i den komplexa matris av betingel-
ser som utgörs av det svenska samhället och de människor 
som bebor det. 
 I en av mina tidigare publikationer har jag skrivit att etnicitet 
– vid sidan om familjeband – förefaller vara den starkaste »soci-
ala bindväv« som håller samman mänskliga kollektiv. Etnicitet 
har emellertid även ett janusansikte, varvid liknelsen bör modi-
fieras på en viktig punkt – den romerska guden hade ju två 
(nästan) identiska ansikten vända från varandra. Tillämpningen 
av denna metafor för dubbelnatur på etnicitetens väsen innebär 
emellertid att medan det ena ansiktet utstrålar godhet, trygg-
het, rötter, samhörighet, samförstånd, lojalitet, medmänsklig-
het m.m. – allt det som etnicitetens goda sida skänker män-
niskor – präglas det andra ansiktet av avoghet, intolerans, 
missunnsamhet, ondska och grymhet. Alltför ofta är detta 
andra ansikte besudlat med blod. Metaforen har  ytterligare 
en intressant anspekt: guden Janus förknippades med passager 
och inträden, och det latinska ordet »ianua« (dörr, port) har 
sin rot i hans namn. Etnicitet och etniska relationer handlar i 
mångt och mycket om – imaginära men synnerligen verkliga 
– gränser, murar och portar samt om inträden, medlemskap, 
passager, uteslutningar och fördrivningar. På bokens omslag 
är porten till det solskimrande förlovade land av »svenskhet« 
som hägrar i bakgrunden öppen till hälften. I verkligheten står 
den knappt på glänt.



Referenser

Andrews, F.M., Morgan, J.N., Sonquist, J.A. & Klem, L,. 1973. 
Multiple Classification Analysis. Ann Arbor: Institute for Social 
Research, University of Michigan.

Banton, M., 1994. Discrimination. Buckingham: Open University 
Press.

Breton, R., Isajiw, W.W., Kalbach, W.E. & Reitz, J.G., 1990. Ethnic 
Identity and Equality. Varieties of Experience in a Canadian City. 
Toronto: University of Toronto Press.

Hosseini-Kaladjahi, H., 1997. Iranians in Sweden: Economic, Cul-
tural and Social Integration. Stockholm: Almqvist & Wiksell Inter-
national.

Lange, A., 1991. Flyktingskap, boende och agens. Stockholms univer-
sitet: CEIFO.

Lange, A. 1992a. Social kategorisering och upplevt kulturellt avstånd. 
Stockholms universitet: CEIFO.

Lange, A. 1992b. »Begreppet diskriminering«. Ingår i: Diverse skrif-
ter. Stockholms universitet: CEIFO.

Lange, A. 1994. Om forskning, fiske och fadäser: en replik till Molina 
och Tesfahuney. Invandrare & Minoriteter, 1994:2.

Lange, A. 1995a. Invandrare om diskriminering. Stockholms univer-
sitet: CEIFO.

Lange, A. 1995b. Den svårfångade opinionen. Stockholms universi-
tet: CEIFO.

Lange, A. 1996. Invandrare om diskriminering II. Stockholms uni-
versitet: CEIFO.

Lange, A. 1997a. Invandrare om diskriminering III. Stockholms uni-
versitet: CEIFO.

Lange, A. 1997b. Reflektioner kring rasism. Stockholms universitet: 
CEIFO.

Lange, A. 1999. Invandrare om diskriminering IV. Stockholms uni-
versitet: CEIFO.

Lange, A. & Hedlund, E., 1998. Lärare och den mångkulturella sko-
lan. Stockholms universitet: CEIFO. 

Lange, A. & Westin, C., 1992. The Generative Mode of Explanation. 
Stockholms universitet: CEIFO.

Lange, A. & Westin, C., 1993. Den mångtydiga toleransen. Stock-
holms universitet: CEIFO.

Mella, O., 1990. Chilenska flyktingar i Sverige. Stockholms universi-
tet: CEIFO.

Molina, I. & Tesfahuney, M., 1994. Som man frågar får man svar. 
Invandrare & Minoriteter, 1994:2.

Sidanius, J. & Pratto, F., 1999. Social Dominance. An Intergroup 



DISKRIMINERING, INTEGRATION OCH ETNISKA RELATIONER 139

Theory of Social Hierarchy and Oppression. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Socialstyrelsen, 1998:1. Levnadsförhållanden hos fyra invandrargrup-
per. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen, 1999:9. Social och ekonomisk förankring bland invand-
rare från Chile, Iran, Polen och Turkiet. Stockholm: Socialstyrel-
sen.

Socialstyrelsen, 1999:17. Fri, trygg och vilsen. Stockholm: Socialsty-
relsen. 

Socialstyrelsen, 2000:3. Olika villkor, olika hälsa. Stockholm: Social-
styrelsen.

Socialvetenskapliga forskningsrådet, 1999. Diskriminering i arbetsli-
vet: normativa och deskriptiva perspektiv. Ett symposium i Sigtuna 
22 juni 1999. Stockholm: SFR.

Westin, C. (red,), 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord. 
Stockholm: Socialstyrelsen & CEIFO.












