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Med Migranternas Röst
– så tänker 6.516 utrikesfödda om att leva i Sverige



Feeling at home in a cold climate

The paper can be downloaded from: 
https://www.iffs.se/world-values-survey/migrant-wvs/

https://www.iffs.se/world-values-survey/migrant-wvs/


Vi träffade 6 516 migranter
och frågade hur de ville ha det.



Episteme

Techne Fronesis

Den vetenskapliga kunskapen   
om sammanhang och 
begrepp – en intellektuell 
kunskap som är 
generaliserbar och mätbar.

Kunskapen om det goda, kloka 
handlandet – förmågan att väga 
samman värderingar och kunskap till ett 
omdöme (konsekvenser).

Förmågan att göra och ändra 
tingen i världen – den 
praktiska kunskapen som i 
ekonomi, teknik och 
hantverk.

Aristoteles tre kunskapsformer
– Episteme, Techne och Fronesis



© IFFS 2019

6

Nödvändigheten av bra data 
och datautbyte

Det sexigaste jobbet de närmsta tio åren är statistikerns…

Förmågan att ta in och förstå data - att 
bearbeta dessa, att extrahera värden 
från dem och sedan visualisera och 
kommunicera resultatet - det kommer 
att bli en enormt viktig färdighet de 
närmaste årtiondena. Den stora 
bristfaktorn är att förstå och tolka 
innehållet

”



Ett nödvändigt förhållningssätt: 
nyfikenhet!

Vi behöver vara:
Pragmatiska, vetgiriga individer som 
använder oss av många olika 
analysverktyg för att studera ett 
specifikt problem.
Samla så mycket information vi bara 
kan från många olika källor. 
När vi tänker växlar vi ofta mellan 
olika mentala världar – konkret och 
abstrakt blandas.
Vi talar om möjligheter och 
sannolikheter – inte säkerheter.
Vi har lätt att säga: ”Jag hade fel” 
och ändrar åsikt eller angreppssätt 
när vi är övertygade.

Oraklet i Delphi av konstnären Kodros 
c. 440-430 Före Kristus



Kunskap + omdöme 
= handlingskunskap

"Greta Thunberg har inlett inget mindre än en 
revolution"

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria



Joyce Msua,
Executive director
UN Environment

" Change is clearly accelerating in the 
Arctic, and it has global implications for 

us all. We alla have a stake in this future, 
but none more than the young people 
who are coming of age, living in the 

midst of this change.

De ungas röst



I norr finner vi de länder som måste 
bereda sig på störst förändringar



Värderingsskillnader mellan samer, 
samisk/norsk mix och norrmän

n= 12,623 – Journal of Northern Studies, 2016, vol 10, nr1

Hur viktig är kontakten 
med naturen?

Hur viktigt är det att kunna
fiska, jaga och plocka bär?

Är familjetraditioner viktiga?

Påverkas hälsan av 
etnisk diskriminering?

Känner du att du håller på
att tvingas lämna ditt yrke?

Samer Norsk/samisk Norrmän



Har du känt dig diskriminerad på grund 
av ditt ursprung?

Samer Norsk/samisk Norsk
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Social
Ekonomisk
Ekologisk
HÅLLBARHET=

Tysklands 
Förbundskansler
Angela Merkel

Sveriges Utrikesminister
Margot Wallström

Donald J. Trump
Förenta Staternas 
President

Agenda 2030 –Målbilden?



Värderingars ursprung och 
förändring – var står vi 2030?

Hur snabbt förändras värderingar?
Vilken kunskap behöver vi?
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Att förändra världen -
FN’s Agenda för en hållbar utveckling – målbild 2030
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• Främja ett fredligt och 
inkluderande samhälle för en 
hållbar utveckling

• Ge tillgång till rättvisa för alla

• Bygga effektiva, ansvarsfulla 
och inkluderande institutioner 
på alla nivåer

Den kanske viktigaste paragrafen
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De mänskliga rättigheterna

Trettio litografier om FN-deklarationen för Mänskliga Rättigheter hänger på en vägg i 
FN-byggnaden. Skapades av den brasilianske konstnärern Octavio Roth
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Generalförsamlingen

SäkerhetsrådetTjänstemän och besökare  i 
Centralhallen
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World Values Survey deltar i SDG förhandlingarna



World Values Survey är världens största studie 
om människors värderingar. Den genomförs av 

fristående forskare i många länder sedan 
1981.



Vart femte år presenteras resultaten – de visar till 
exempel att Sverige skiljer sig mycket från Jordanien



Kulturkartan 2019, våg 7  
– preliminär, september 2019
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Cultural Map Development 
1981-2014
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Muslim migrants in Western 
Cultures

Source: World Values Survey, pooled data1981-2007, 
Pippa Norris,& Ron Inglehart (2012)
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Survey Total Muslims Western cultures Muslims (WC) Muslims foreign born (Wc)

WVS 367 743 73 285 59 013 702 237

EVS 138 509 8 771 74 220 726 394

ESS 49 196 1 930 34 678 1 064 748

Total 555 448 83 986 167 911 2 492 1 379

Survey Total Muslims Western cultures Muslims (WC) Muslims foreign born (Wc)

WVS 367 743 19,9 % 16,0 % 0,2 % 0,1 %

EVS 138 509 6,3 % 53,6 % 0,5 % 0,3 %

ESS 49 196 3,9 % 70,5 % 2,2 % 1,5 %

Total 555 448 15,1 % 30,2 % 0,4 % 0,2 %

Muslim migrants representation 
in 22 Western Cultures



MWVS besöker mer än 54 kommuner i Sverige 
och ställer frågor till migranter som kommit hit



(parti med högsta antal väljare) kommunalval, landstingsval, 
riksdagsval

mWVS – Bakgrundsvariabler

storstadsområde, stadsområde, landsbygd, glesbygd

• MAELG:

• Valresultat

• Andel födda i utomeuropeiska länder

• Arbetslöshetsnivå: 

• Ingår i Delmos 32 lista:
öppet arbetslösa 18-64 år

sammanvägning av socioekonomiska bakgrundsvariabler 

• Typ av kommun

stratifierat urval av kommuner efter befolkningsstorlek, region, 
ekonomisk struktur med syfte att skapa ett ”mini-Sverige”



MWVS Kulturkarta, 2019
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Emancipativa värden
- vi mäter med fyra olika index:

worldvaluessurvey.org

© IFFS 2017

I.     Autonomi
Vill du att ditt barn ska utvecklas till att bli självständig 
och kreativ eller vill du prioritera disciplin och lydnad?

II.    Jämställdhet
Skall män ha företräde till jobb, universitetsutbildning
och politiskt ledarskap framför kvinnor?

III.   Göra egna val – choice
Har individen rätt att själv bestämma om: 
homosexualitet, abort, skilsmässa

IV.    Att göra sin röst hörd – voice
Ekonomisk tillväxt och starkt försvar – eller frihet
att påverka sin arbetsplats, närsamhälle och regering



Jämställdhet och religiositet



Självbestämmande och 
religiositet



Tillit och frihetliga värderingar
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Frihetliga värderingar, mWVS 2018
- migranter i Sverige
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Frihetliga värderingar, Sverige 2018
- migranter från 7 länder
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Sociala 
förstärkningseffekter
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Egenskaper på individnivå (kognitiva färdigheter)
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Värderingar och sociala normer
– styrmedel för integration

Socialiseringshypotesen:

3. Subjektiva indikatorer på integration:
Migranternas egen röst...

2. Objektiva mått:Sysselsättningsgrad, utbildningsnivå, bostadsort…

• Att känna sig hemma - en förutsättning för att vilja integreras
• Trygghet leder till tillit och tolerans
• Osäkerhet triggar xenofobi, auktoritär politik, vi/dom tänkande
• Samhörighet både med Sverige och ursprungslandet

• Det tar minst en generation
– Time lag, look for thresholds

• Livscykeleffekter



Värderingsmedvetenhet – ett kunskapsområde
Indikatorer för subjektiv integration

1. Icke-förhandlingsbara värden

3.   Föränderliga värden

2.   Samhälleliga värden – samhällskontraktet

Intolerant tolerans – varning för den svenska omedvetna fundamentalismen!

Olikheterna berikar:
IT, kommunikation, teknik, mat, musik, konst, litteratur, 
folklore, idrott m.m 

Lagstiftade rättigheter/skyldigheter:
Demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, 
jämställdhet, förbud mot hets mot folkgrupp, förbud 
mot barnaga och barnäktenskap, 
Genèvekonventionen (rätten till asyl), HBTQ-
rättigheter, allemansrätt

Gemensamt söka balanspunkter: 
Institutioner, religion, arbetsliv, skola, språk, hälsa, 
miljö & hållbarhet m.m



Toleransparadoxen

”Om vi på ett obegränsat sätt 
tolererar intoleranta människor, 
om vi inte är beredda att försvara 
ett tolerant samhälle mot de 
intolerantas angrepp, då kommer 
de toleranta att gå under, och 
toleransen med dem.”
Karl Popper, ”Det öppna samhället och dess fiender”,
1945

Karl Popper, 1902–1994, österrikisk-
brittisk filosof, vetenskapsteoretiker och 
politisk teoretiker.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskapsteoretiker
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_teori
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Lika rätt till arbete?
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Två mått på integration:

MWVS

Ja, mycket 57%

Ja, lite 32%

Nej, inte alls 6%

Vet inte 5%

MWVS

Syrien 7,33

Afghanistan 7,35

Eritrea 7,36

Irak 7,80

Somalia 7,88

Iran 7,96

Turkiet 7,30

Övriga 6,85

Snitt alla 7,30

I.Känner du dig hemma i Sverige?
II. Jag känner samhörighet med Sverige

– och/eller ursprungsland
Skala 1=ursprungslandet 10=Sverige



• Lågutbildade känner mer samhörighet än högutbildade

• Män känner mer samhörighet än kvinnor

• Äldre känner mer samhörighet än yngre

Känner du dig hemma i Sverige?
– Tre avvikande resultat



Känner du dig hemma i Sverige?
– utifrån ursprungsland

Ja, mycket Ja, lite grann Nej, inte alls Annat
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Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls
Ingen skola Grundskola Gymnasium Högskola

Känner du dig hemma i Sverige?
– utifrån utbildningsnivå



Känner du dig hemma i Sverige?
– utifrån ålder



Känner du dig hemma i Sverige?
– utifrån kön



Är det lätt att träffa svenskar?

MWVS

Ja 50%

Nej 37%

Vet inte 13% 0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %

Ja Nej Vet ej

Svarat på svenska Svarat på annat språk

n=5,464



Är det lätt att träffa svenskar?
– utifrån utbildning

Ingen skola Grundskola Gymnasium Högskola

Ja Nej Vet inte



Tre begrepp

1.         rygghet

II.         illit

III.          olerans

T
T

T
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Trygghet – hypoteser

• Trygghet leder till tolerans mot de som är ’eljest’, öppenhet 
till nya idéer och olika sociala normer

• Känsla av osäkerhet främjar xenofobi, stark 
grupptillhörighet (vi/dom), auktoritär politik, traditionella 
kulturella normer

• Minskad säkerhet triggar den auktoritära reflexen

• Subjektiva snarare än objektiva processer – den subjektiva 
känslan av olikhet – försvårar integrationen. 



Känner du dig trygg nuförtiden?

84
%

7%
9%

Väldigt/ganska 
trygg

Inte så/inte alls trygg Vet inte
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Skala -2 till +2. 0=svårt att säga

Har dina förväntningar på det svenska 
samhället infriats?

MWVS

Kontakter med det svenska 
samhället 0,51

Kontakter med den egna 
etniska gruppen 0,42

Möjlighet att praktisera sin 
religion 1,00

Att lära sig svenska språket 1,27

Att lära sig om de lagar och 
regler som gäller i Sverige 1,20



Hur har det blivit i Sverige jämfört med ditt 
ursprungsland?

Skala -2 till +2. 0=samma som innan flytten

MWVS

Ekonomiska villkor
0,77

Boende
0,50

Arbete
-0,03

Hälso- & sjukvård
0,72

Sport och deltagande i 
föreningar 0,85

Bättre 
utbildningsmöjligheter 1,40

1 till 10 i jämförelse med i 
hemlandet 1,57

Frihet att fatta egna livsval
1,34

Självbestämmande över val 
av livspartner/giftermål 1,04

Möjlighet att göra sin röst 
hörd (rösta, påverka, 

uttrycka sin åsikt) 1,35



Jobb, jobb, jobb – det vanligaste önskemålet



Rahmo, 24 år, från Somalia

"Min dröm är att starta 
ett eget klädföretag –
en butik eller så, som 
inte bara riktar sig till 

somaliska kvinnor 
– tänk att få svenska 

kvinnor att klä sig lite 
vackrare! ”



Saida är 29 år kom från Kabul i 
Afghanistan via Iran till 
Karlstad med sin man 2017. 
De har en dotter på två år och 
hon vill utbilda sig till 
fysioterapeut och starta egen 
klinik.

Hur ska barnen uppfostras?

"Jag håller på att övningsköra med bil här i 
Sverige, nu när jag är 29 år. Jag tänker 
uppmuntra min dotter att göra både det och 
många andra saker när hon är 18 eller 20. 
Hon får inte slösa bort sin tid som jag har 
gjort. Sen ska jag uppmuntra henne att få en 
bra utbildning". 

-Vem bestämmer vem hon ska hon gifta sig 
med?

- Det får hon göra själv. Om vi får stanna kvar 
i Sverige kommer vi att uppmuntra henne att 
välja det hon tycker är bäst från båda 
kulturerna – den svenska och afghanska.



"Det borde vara förbjudet att {som 
nyanländ} komma till en stor stad. Här 
i Forshaga är det inte så många andra 
invandrare, man kan kommunicera 
och man möts med respekt av andra. 
Det är bättre att bo och leva i en liten 
stad med svenska människor" 

"Jag och min fru tänker att det just nu 
räcker med ett barn. När vi är klara 
med vår utbildning kanske ett barn till. 
Men sen räcker det."

Mahmoud, 25 år kom från 
Damaskus till Rinkeby med sin 
fru.. Han hittade en lägenhet på 
nätet som låg i Forshaga och 
flyttade dit.. Nu utbildar både han 
och frun sig till undersköterskor.

Integration?



" Jag drömmer nog på svenska. Jag har ju 
integrerat mig till svenskan, så jag har ju 
inget...jag, menar, jag har lämnat det kurdiska 
bakom mig. Om nån frågar mig så säger jag ju 
att jag är från Sverige"

"När jag bodde i Akalla, då kände jag mig 
som hemma. Kurdiska kompisar, blatte-
kompisar och svenska kompisar. Sen 
flyttade vi till stan men där kände jag mig 
aldrig hemma"

"Och i dag är det så att jag umgås inte med svenskarna. Jag umgås 
mer med min befolkning. Samtidigt känns det konstigt att när jag 
ska prata med min pappa som är lågutbildad, då känns det som att 
prata med ett barn..."

Språket?

Jasin, 23 år, fil kand i 
datavetenskap kom till Sverige 
2009 från Irak. 



" Jag tänker ju på svenska och jag 
beter mig som en svensk. Men sen 
kommer det här med kultur och 
traditioner – då är jag mer som en 
kurd"

"Det här explosiva som man har i 
sig, den där som blir lättirriterad, 
den som blir lätt kränkt, den där 
som blir arg – det tror jag kommer 
från min kultur"

Maslam, 29 år kom med sina 
kurdiska föräldrar till Sverige som 
1-åring från Turkiet. Uppvuxen i 
Mora, Edsbyn och Bollnäs. 

Att bli "svensk"?



Jag har ingen utbildning, men jag har kraft. 
Jag skulle kunna ta hand om barn, jobba med 
städning – sånt kan jag. Men jag har ingen 
utbildning. Läsa lite har jag lärt mig här i 
Filipstad.

Yasmin, 47 år från Somalia har 8 
barn och kom till Sverige 2015 med 
sina barn som anhörig till sin i dag 
20-årige son. 

Jobb?

- När du blir gammal, var bor du då – i 
Sverige eller Somalia?

- I Somalia - här är det för kallt

-
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