
Vilka är vi? 
 
World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk som har sitt 
säte vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Sedan starten 1981 
har mer än 500 000 människor från fler än 100 länder intervjuats i denna 
världens största pågående värderingsundersökning. Utöver Invandrar-
Index samverkar vi med ”Regional samverkan för att underlätta asyl-
sökandes och nyanländas etablering” som består av Länsstyrelsen Skåne, 
Region Skåne, MILSA samt Kommunförbundet Skåne (RÖK) samt 
Karolinska Institutet och avdelningen för Global Hälsa. För vidare info: 
www.worldvaluessurvey.org , www.iffs.se och www.invandrarindex.se. 
 

Kontakta oss 
 
Bi Puranen – docent, forskare vid Insitutet för Framtidsstudier och 
generalsekreterare för World Values Survey: bi.puranen@iffs.se 
 
Anna Mia Ekström – professor, avdelningen för Global Hälsa,  
Karolinska Institutet: anna.mia.ekstrom@ki.se 
 
Fredrik Lundvall – InvandrarIndex, vd och grundare: 
fredrik.lundvall@invandrarindex.se 
 
Katarina Carlzén – koordinator, MILSA/RÖK, 
katarina.carlzen@lansstyrelsen.se 
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Vad har kommunen för nytta av undersökningen? 
 
• Faktaunderlag till planering av integrationsinsatser 
 
• Kunskap om hur man skiljer sig från andra kommuner 
 
• Förståelse av hur utmaningarna skiljer sig åt beroende på vilket 
land en migrant kommer ifrån 
 
• Kunskap om vad som är rimligt att förvänta sig beroende på 
ålder, kön, utbildningsbakgrund och hur länge migranterna har 
vistats i Sverige 
 
• En rapport som inkluderar ett PPT-bibliotek där grafer finns som 
både redovisar resultaten överskådligt och med slutsatser som 
avser den egna kommunen jämfört med andra kommuner 
 
• Konkreta förslag från nyanlända på förändringar i den egna 
kommunen samt förslag på sådant som man saknar 
 
• En bild över hur nyanlända ser på arbete, boende, fritid etc. i 
kommunen 
 
• Datafiler organiserade så att öppna gränssnitt erhålls till andra 
regionala undersökningar 
 
• Möjlighet att avropa möten/föreläsningar som fördjupar 
förståelsen av resultaten 
 
• Deltagande i användarseminarier med kommuner i andra delar av 
Sverige 

1 6 



World Values Survey 
 
Det världsomspännande forskarnätverket World Values Survey (WVS) 
genomför sedan 1981 globala undersökningar om värderingar. Den 
sjunde undersökningen pågår mellan 2017 och 2019. En viktig fråga är 
att förstå och analysera hur värderingar förändras. Den så kallade 
kulturkartan har använts i många sammanhang, inte minst när Sveriges 
position i världen ska förklaras. WVS har mätt värderingsstrukturen i 
många av de länder som migranterna kommer ifrån – det ger oss en bild 
av hur de tänker när de är nyanlända. 

 
Den undre axeln mäter synen på livet från ren överlevnad till 
livskvalitet, tillit och självförverkligande. Ju längre till höger ett land 
placerar sig, desto viktigare är individens frihet. Den vänstra axeln 
mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar och respekt 
för auktoriteter hamnar långt ned och sekulära, rationella värderingar 
hamnar högre upp på skalan. 

 

WVS ger kunskap om majoritetsbefolkningens värderingar, men den ger 
inte tillräckligt stort underlag för att säga något om värderingar hos 

nyanlända och migranter. Vad händer värderingsmässigt efter det att man 
kommit till ett nytt land? Hur snabbt och vilka värderingar förändras?   
Regeringskansliet har därför beslutat att stödja World Values Survey i 
genomförandet av en Migrant-WVS (mWVS), så att representativa data 
erhålls även för migranter i Sverige på nationell nivå. Vi vill komplettera 
dem med mer fylliga data på regional nivå. Därför genomförs denna studie i 
ett antal skånska kommuner 

 

InvandrarIndex 
 

WVS samverkar med InvandrarIndex i genomförandet av enkät och 
intervjuer. InvandrarIndex genomför en årlig enkätunder-sökning som görs 
i samband med SFI-utbildningen av migranter samt inom gymnasieskolans 
språkintroduktion för nyanlända. Syftet är att föra fram nyanländas röster 
och ge planerings-underlag till kommuner med flera. Se 
www.invandrarindex.se. 

 

Undersökningen i Skåne 
 

InvandrarIndex arbetar med ett representativt nationellt urval av 30 
kommuner för att få fram nationella jämförelsetal. I detta standardurval 
finns ett begränsat antal frågor om migranters värderingar. Därför realiseras 
nu denna studie där ett nationellt representativt urval används och där hela 
World Values Surveys värderingsundersökning ingår samt ett stort antal 
lokala frågor på kommunnivå. Med regionens stöd genomförs därför en 
mätning där flera kommuner i Skåne ingår. 
När undersökningen avslutats får kommunerna och regionen tillgång till 
resultaten och ett analysverktyg som ger många möjligheter att titta på, 
jämföra och bryta ner resultaten efter ålder, kön, nationalitet med mera. 
Resultaten från den regionala studien integreras i WVS globala databas, med 
möjlighet till jämförelser både nationellt och globalt. Naturligtvis kommer 
samtliga data även att göras direkt tillgängliga för lokala och regionala 
samarbetspartners. 
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Kommuner som föreslås delta i undersökningen: 
 

 

Undersökning av värderingar hos nyanlända och 
migranter 
 
Vad är värderingar? Någon har sagt att våra värderingar är en slags 
kompass som hjälper oss bestämma vad vi är för och vad vi är emot i 
livet; vilken väg vi ska välja när vi står i tillvarons alla vägskäl. Våra 
värderingar är vårt sanna jag. Samtidigt är värderingarna ofta svåra att 
sätta ord på. Vilka värderingar har jag egentligen? Ofta nog är det först 
när vi går emot våra grundläggande värderingar som vi blir varse dem. 
När vi reagerar med magkänsla brukar det just vara våra värderingar som 
är i farten. Bryter vi mot vår inre kompass känner vi ofta oro, olust, 
tveksamhet eller till och med ilska. Ingen människa föds med en viss 
uppsättning värderingar. Det är något som vi lär oss: de kommer till oss 
via våra föräldrar, mor- och farföräldrar, dagis, skola, vänner, syskon och 
hela det kulturella sammanhang som vi växer upp i.  
 
För att integrationen av flyktingar och migranter ska fungera respektfullt 
och smidigt behövs större kunskap om nyanländas värderingar och 
sociala normer. I dag är den systematiska kunskapen om dessa ofta 
otillräcklig. World Values Survey studerar värderingar på nationsnivå i 
hela världen – däribland hos migranter. Frågorna handlar till exempel om 
synen på demokrati, jämställdhet och religion. Resultaten ger kunskap 
som kan användas brett i det gemensamma samhällsbygget. 
 

Syfte och nytta med undersökningen 
 
Syftet är att få en fördjupad kunskap om hur de värderingar migranter bär 
med sig från sina ursprungsländer över tid förändras efter ankomsten till 
Sverige. Processen skiljer sig förstås beroende på varifrån man kommer, 
men också var man hamnar; den skiljer sig mellan regioner, men också 
mellan stad och land och mellan storstads-förorter och andra områden. 
Undersökningen kan också ge nyanlända kunskap om det land de kommit 
till och varför människor de möter reagerar och agerar på olika sätt. 
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