
Migrationens möjligheter och 
demokratins utmaningar

Bi Puranen 
World Values Survey 

Institutet för Framtidsstudier
bi.puranen@iffs.se

 

23 mars 2018
Hörby Kommunhus

WVS

– om tillitens betydelse för morgondagens samhälle

Kommunförbundet 
Skåne

Region 
Skåne



Diana och Enok från Ghana

Sen vi blev pensionärer 
bor vi i Ghana på vintern 
och resten av tiden här 
hemma. Vi har blivit 
alldeles för bortskämda 
med ordning och reda för 
att flytta tillbaka. När vi 
senast kom ner till Accra 
hade någon byggt ett stort 
hus ett par meter från vårt. 
På vår tomt. 

”
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Hemmahörighet ger tillit 

Sävar,  Västerbotten,1960 



Sverige: pionjär i digitalisering av  
sociala processer
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Två metaforer för våra värderingar:

Isberget &
Kompassen
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Våra värderingar:

Våra	värderingar	ger	
uttryck	för	våra	
innersta	behov,	
önskningar	och	vad	
vi	bryr	oss	mest	om	i	
livet	–	de	utgör	den	
stora,	
sammanhållande	
kraften	i	det	som	är	
vår	identitet.	

”

”
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Våra värderingar:

”

”

Bryter	vi	mot	vår	
inre	kompass	känner	
vi	ofta	oro,	olust,	
tveksamhet	eller	till	
och	med	ilska



Preferenser Värderingar

Attityder Sociala normer

Individ Grupp

Kort perspektiv Långt perspektiv

Trender Värdegrund

Samhälle

Individen och samhället

Individnivå

Gruppnivå

Samhälle



Går det att fånga människors värderingar 
i kvantitativa mått?



FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
– världens mest översatta dokument
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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
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 Antibiotikaresistens i Europa
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GDP per capita in Europa

Source:  IMF

> $60 000  
> $50 000  
> $40 000  

> $10 000  
> $30 000  
> $20 000  
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Tillit i Europa
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Emancipativa värderingar i Europa



Värderingars ursprung och 
förändring – var står vi 2030?

Hur snabbt förändras värderingar?
Vilken kunskap behöver vi?



Migrationens möjligheter och 
demokratins utmaningar 

• Värderingar i ursprungsland och mottagarland samt hos 
de som migrerar

• Hur förändras individers värderingar; skillnaden mellan 
primär och sekundär socialisering (generations-och 
livscykeleffekter)

• Hur snabbt förändras värderingar inom olika 
värderingssegment, (särskilt vad gäller demokrati och 
kvinnosyn).

•Vad händer när man återvänder? Hur påverkar 
vardagskommunikationen från mottagarlandet?

•Hur påverkas förtroendet för demokratin av populism 
och hur påverkar populismen synen på migration?
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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

”
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Migrationen globalt 2015

Källa: UN-data, Global Migrants, Refugees & Asylum Applicants, 
Sander, N., Bauer, R., IIASA, Wien, Feb 2017 

Europa

ex Sovjet

Västasien

Sydasien

Afrika

NordamerikaLatinamerika

Oceanien

Sydostasien

Ostasien



Flyktingar globalt 2015

Europa

ex Sovjet

Västasien

Sydasien
Afrika

NordamerikaLatinamerika
Sydostasien

Ostasien

Källa: UN-data, Global Migrants, Refugees & Asylum Applicants, 
Sander, N., Bauer, R., IIASA, Wien, Feb 2017 



Flyktingar till Europa 2015

Europa: 
Totalt In:  1.260.674
Totalt Ut:      92.873

ex Sovjet

Västasien

Sydasien
Afrika

NordamerikaLatinamerika
Sydostasien

Ostasien

Källa: UN-data, Global Migrants, Refugees & Asylum Applicants, 
Sander, N., Bauer, R., IIASA, Wien, Feb 2017 

244 miljoner migranter 2015 



Existence value ?
– are individuals free to adopt any identity they chose?

• What if Mali were to be empty?

• What if Angola were to become predominantly Chinese?

• What if you’ll never see a panda anymore?

• What is the essence of a country?



The ethics of migration

• the decision to migrate   

• the left behind, country of origin 

• effects on the country of destination



The diaspora and the differences in values 
and social norms

1. The size of the diaspora

2. Migration adds to the diaspora, while 
integration (absorption) reduces it

3. The larger the diaspora is, the slower its 
absorption 
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II.

I.

Rethinking Migration Policies

III.



Ceilings on 
migration and 
Global warming?

Global warming is teaching 
us to think long term and to 
consider risks:
”We do not know how large an 
unabsorbed diaspora would 
need to be before it significantly 
weakened the mutual regard 
on which the high-income 
countries depends”
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Lika rätt till arbete?
© IFFS 2017



Varför inte inspireras av Polen 
– 219 km från Hörby



För 75 år sedan gick flyktingströmmen från 
Europa till Mellanöstern 

Polska flyktingar 
anländer med 
fartyg till Iran 1942

Polskt flyktingläger utanför Teheran 1943

- nästan en miljon av dem kom från Polen

Flyktingläger upprättades i 
Syrien, Egypten, Palestina, Iran, 
Indien, Tanzania, Uganda och 
Kenya. 



- regeringspartiet PiS ledare Jaroslaw Kaczynski, 1 juli 2017

”Polen ska inte ta emot en enda flykting – vi har 
den moraliska rätten att säga nej”

”Polska Jest Jedna” ≈ ”Polen är ett”



Populismen betonar

• Refererar till ‘folket’ – den tysta majoriteten
• Starka, karismatiska ledare
• Respekt och lydnad
• Direkta former av demokrati
• Nationen viktigare än världen
• Landsbygden går före staden
• Betoning av historia och traditioner
• Det raka och det enkla
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Economists Democracy Index 2016

167	countries	scored	on	a	scale	of	0	to	10	based	on	60	indicators.	Nordic	countries	+	Switzerland	
and	Netherlands	at	the	top;	US,	France,	Italy,	Greece,	Japan	are	rated	as	flawed	democracies

*

*
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Satisfaction with Democracy in Europe

Source: EuroBarometer, Pippa Norris ”Dissatisfaction with Democracy, EU 1973-2016 
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Satisfaction with Democracy in Europe

Source: EuroBarometer, Pippa Norris ”Dissatisfaction with Democracy, EU 1973-2016 
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Vad är centralt i en demokrati?

21

  n= 82.578,  55 länder

Västliga
demokratier

Icke-västliga
stater

Folket väljer sina ledare i fria 
och rättvisa val

0,688

Medborgerliga rättigheter skyddar
människor från statligt förtryck

0,685

Kvinnor och män har samma rättigheter 0,621

Religiösa myndigheter tolkar ytterst 
regler och lagar

0,657

Militären tar över makten om 
regeringen är inkompetent

0,600

Folket lyder sina ledare 0,465

Källa:  World Values Survey, 2010-2015, 82,578 intervjuer 
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World Values Survey, postmaterialist/materialist battery, 
Pippa Norris & Ron Inglehart, Cultural Backlash, forthcoming, slideshow on Youtube, 

September 2017.

Trump versus Clinton
– varför hände det?

Materialist 1 2 3 4 Postmaterialist

4x 14x
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En man som lever i en binär värld

Ill: Patrick Chappatte, New York Times, 1 Juli 2017
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Hotar digitalisering och sociala medier 
demokratin?



Risken för backlash 
– populismens framväxt

Lågutbildade äldre män 
på landsbygden är 
överrepresenterade

• Nationalism
• Protektionism
• Starka ledare
• Antiintellektualism
• Xenofobi
• Fördomar
• Respekt och lydnad
• Traditioner



• Etablissemang
• Överstatlighet 
• Elitism 
• Vetenskap
• Frihandel
• Globalisering
• Pluralism
• Frihetliga värden
• Multikulturalism
• Det urbana 
• Andra religioner
• Etniska minoriteter
• Outsiders (HBTQ m.fl.)
• Kvinnor

Misstro mot

Illustration: the Economist



Populismens konsekvenser

• Invandringskritisk 
• Sexistisk
• Miljöfrågeförnekande
• Repressiv mediesyn
• Förenklad demokratisyn
• Moralism

Collage GettyImages
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Frihetliga värden Auktoritära värden

Populism 

Populismens bränsle

Live-and-let-live, tolerans för 
mångkultur, försvar för 
mänskliga rättigheter, 
konsensusbyggande

Intolerans mot mångkultur, försvar av 
ett traditionellt, konformt samhälle

Retorik och ledarstil som ”å folkets 
vägnar” utmanar och ifrågasätter 
makteliten i form av auktoriteter och 
experter. 
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Auktoritära värderingar
Frihetliga värderingar

Brytpunkt i ålder för värderingar i 
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Källa: WVS våg 3 och 6, Norris & Inglehart: Cultural Backlash – values and voting for 
populist and authoritarian parties. Harvard/Michigan,  APSA, September 2017
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www.worldvaluessurvey.org
www.iffs.se
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World Values Survey
– ett nätverk av entusiastiska forskare

• Världens mest omfattande värderingsstudie
• Pågått sedan 1981 i 7 ”vågor”, tidsserier om 36 år
• Kunskap om 90 procent av världens befolkning
• Mer än 100 länder – många kulturer, fattiga och rika
• En halv miljon människor har intervjuats
• Helt obunden NGO, non profit, 
• Open access data



Yemen 2015







Pilot study in Nigeria, January 2018
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The global cultural map I, 1996

World Values 
Survey, 4th wave, 

1981–2000,

Ron Inglehart, 
Chris Welzel 
(2000)
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World Values 
Survey, 5th wave,

2005-2007,

Ron Inglehart, 
Chris Welzel 
(2008)

“It’s a political 
revolution 

towards 
democracy,  
a revolution  

of values and  
a revolution in 

knowledge” 

Al Sayed Yassin,

Al Ahram Center


The global cultural map II, 2008



The global cultural map III, 2015
© WVSA 2017
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Cultural Map Development 
1981-2014



Explore the association between 
gender, FP and social norms etc! 

• Economic values
• Corruption
• Migration
• Security
• Post-materialist index
• Science and technology
• Religious values
• Ethical values and norms

• Political interest and participation
• Demography
• Social values
• Societal well-being
• Trust
• Political culture
• Social capital
• Organizational membership



Den tysta revolutionen

• Ökad tolerans
• Globalisering
• Liberalisering av internationell handel
• Stark betoning på utbildning
• Friare barnuppfostran
• Jämställdhet
• Liberal hållning till abort, skilsmässor och sex
• Demokratiutveckling
• Större möjlighet att göra sin röst hörd
• Sekularisering
• Migration
• Urbanisering
• Modernisering
• Informationssamhällets framväxt
• Miljö & Klimat
• Evidensbaserat tänkande
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GPS location of interviews in Nigeria 2018

One dot in clusters signify several dozens of respondents
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Nigeria family planning module

Sample from the questionnaire for Nigeria
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Women feel they have complete choice
  and control of family planning

Scale: 1 – 10 where 1 means no choice at all and 10 means a great deal of choice

Agree

Somewhat

No choice
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Who in family decides about daughters’ 
circumcision?

        Men decide          Both Decide Equally

20,8 %

48,1 %

6,4 %

Men

Both

Women

Most mentioned answer: 

Not enough data
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Who in family decides about daughters’ 
circumcision – men’s answer:

Scale: 1 – 9 where 1 means men usually decides 9 means women usually decides

Women
decides

Men
decides

Both
equally
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Who in family decides about daughters’ 
circumcision – women’s answer:

Scale: 1 – 9 where 1 means men usually decides 9 means women usually decides

Women
decides

Men
decides

Both
equally



WVS as a diagnostic tool

• What	do	a	community	represent?		(good/bad)	
• What	is	creaLng	local	differences?	
• How	to	create	acLon	within	a	context?	
• Scaling	deep	versus	horizontally,	verLcally	or	

longitudinally.		
• Time-series	of	20-40	years

68
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• Geographically: Comparing different communities with 

each other

• Vertically: Clan-structures, health care providers and 

administrative units

• Longitudinally: Time series where values and norm changes 

over a period of 20 to 40 years. 

• Scale deep: Spread good ideas that have worked well in one 

location, sustainably to another, with local customization and 

focus on scaling long-term impact more than any one 

specific version of the idea.

Different modes of scaling 

Longitudes, attitudes and scaling



How?

• GPS	coordinates	(laLtude/longitude)	are	embedded	in	the	scrip	(CAPI)	
of	all	interviews		

• Individuals	sLll	keep	their	anonymity	
• IdenLfy	villages/communiLes	with	certain	profiles	(screening)	
• CommuniLes	can	be	targeted	for	intervenLon,	instead	of	a	random	

selecLon	
• In-depth	analysis	of	the	whole	spectrum	of	values	and	social	norms

70



Frihetliga värderingar



Varför blev #metoo så stort i 
Sverige?



Lagom = Laghum ”enligt lag”:

• Tidig lagstiftning, t ex Landskapslagarna

• Hög tilltro till samhällets 
beslutsprocesser:   ”Rättsrådiga 
principer” – även om ett beslut går emot 
ens eget intresse accepterar man utfallet 
eftersom man har tilltro till att processen 
har varit objektiv och rättsrådig.”

• Klara rättsliga förhållanden, låg 
korruption, transparens

Magnus Erikssons landslag från ca 1350
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År	700	–	1000 År	1000	–	1500

• Husfrun härskar över gård och lås

• Bilinjär arvsrätt – kvinnor ärver männen
• Vikingavinnor kan bli präst och krigare
• Våldtagen kvinna får dräpa förövaren

• Kvinnor har rätt till skilsmässa
• Husfrun har äganderätt till hemmet
• Trälar har inga lagstadgade rättigheter

År	1500	–	1800

• Kungens och statens roll växer, byråkratin starkare. 

• Ny världsbild med internationell handel. 
• Kyrkolagen 1571: gemensamt ansvar för fattiga. 
• Kyrkolagen 1686: folkbokföring, husförhör: stor läs- och skrivkunnighet 

• Partiväsendet utvecklas, tortyr förbjuds, religionsfrihet införs. 
• Folkrörelser utvecklas
• Linné, Celsius m fl organiserar och klassificerar. 

• Tabellverket inrättas 1749 – det man mäter vet man
• Tryckfrihetsförordningen 1766 – först  i världen. 
• Censuren avskaffas 1776, alla myndighetshandlingar blir offentliga. 

• Fridslagarna: kvinnofrid, hemfrid, tingsfrid, kyrkofrid, julfrid

• Magnus Ladulås och Alsnö stadga 1280, lagarna formaliseras
• Trälar förbjuds, “Lilla Istiden” inleds, halva folket dör i pest 1350

• Landskapslagar – giftermålsbalk, tjuvabalk m fl

• Kyrkans roll stärks – pesten guds straff
• Heliga Birgitta bildar Birgittineorden 1370 i  Vadstena

• Drottning Margareta enar Nordens länder i Kalmarunionen 1397

• Starka lokala strukturer med sockenstämmor och ting
• Flera bondeuppror mot centralmakten

– hur lagar, regler och kamp byggde landet
Varför blev Norden extremt och lagom?
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År	1800	–	1900

1907 – Lagstiftas om allmän och lika rösträtt för män
1910 – Folkhemsbegreppet myntas

1919 – Lagstiftas om 8 timmars arbetsdag

1919 – Allmän rösträtt för kvinnor
1928 – Socialdemokraterna talar om det “goda samhället”

1931 – Moderskapsförsäkringen införs

1933 – Regler som hindrat kvinnor från att bli domare avskaffades
1935 – Lika folkpension för kvinnor och män

1937 – Kondomer får säljas som sjukvårdsartiklar

1938 – Folktandvård och 2 veckors lagstadgad semester
1938 – Saltsjöbadsavtalet ger arbetsmarknadsstabilitet

1939 – Förbud att avskeda en kvinna pga graviditet eller giftermål

1947 – Barnbidrag till alla familjer
1947 – Första kvinnan i regeringen

1958 – Kvinnor kan bli präster

År	1900	till	idag

1809 – Sverige förlorar Finland efter 700 år 

1814 – i krig för sista gången mot Norge, nytt kungahus importeras
1832 – Infrastrukturprojektet Göta kanal invigs

1840 – Decimalsystemet införs, Folkskolan obligatorisk år 1842, 

1846 – Lika arvsrätt för kvinnor/män, kvinnor får rätt att driva handel 
1848 – Ny aktiebolagslag uppmuntrar risktagande, skråväsendet bort 

1855 – Telegrafverket bildas, Sveriges får sitt första föräkringsbolag

1858 – Ogifta kvinnor kan bli myndiga, SCB bildas
1860 – Passfrihet i Norden, Sverige ett av Europas fattigaste länder

1964 – P-piller godkänns

1969 – Ny grundskola som “bör verka för jämställdhet”
1965 – Studiemedelsystemet införs

1974 – Föräldraförsäkringen införs

1979 – Barnaga förbjuds
1979 – Sveriges första jämställdhetslag – JÄMO bildas

1982 – Könsstympning förbjuds

1992 – Utvidgad jämställdhetslag.
1998 – Nya lagar om mäns våld mot kvinnor

1999 – Sexköpslagen: förbud mot köp av sexuella tjänster 

2005 – Sverige toppar listan över singelhushåll i Europa
2008 – Svenska män är mest jämställda i världen

2008 – Diskrimineringslagen som främjar lika rättigheter

2010 – Minoritetsspråksrättigheterna utvidgas
2014 – Tvångs- och barnäktenskap förbjuds

1864 – Moderna export-importkreditsystem, utländsk kapital, sänkta tullar
1866 – 1868 tre års missväxt i Sverige, människor dör av svält, 

1870 – Sverige blir världens största trävaruexportör

1873 – Kvinnor får rätt till akademiska studier, valutaunion i Norden
1879 – Sveriges första arbetarstrejk i Sundsvall

1885 – USA-utvandringen kulminerar arbetskraftsbrist stimulerar mekanisering

1890 – Yrkesinspektion skapas, sjukkassor får statsbidrag
1895 – Snilleföretagen de Laval, ASEA, LM Ericsson, Nobel, Atlas blomstrar

1899 – löneökningarna i Sverige störst i världen – 2,9 % per år, 1870–90

Varför blev Norden extremt och lagom?
– hur lagar, regler och kamp byggde landet
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Gustaf Sundbärg, 1857 – 1914
Chef Statistiska Centralbyrån



J.A. Gripenstedt –”vår tids hjälte”

”Det moderna, civila Sveriges föregångsman” 
(Wetterberg, G 1994)

Före Gripenstedt fanns en allmän och en privat sfär:  
• I den allmänna sfären var statens engagemang önskvärd
• I den privata sfären var statens ingrepp förbjudna
Som finansminister förändrade Gripenstedt detta och använde 
lagstiftning som medel

1813-1874

Den kulturella laddningen: öppenhet och 
transparens – individen avgör

Liberalen Gripenstedt drev igenom stambanebyggandet, återinförde religionsfrihet, stärkte kvinnans ställning, tog bort tullar för att stimulera export och 
frihandel och införde i praktiken fri in- och utvandring



Ett inkluderande samhälle…

förutsätter att staten kan upprätthålla lag och ordning, garantera 
äganderätten och uppmuntra ekonomiska verksamheter. För det behövs 
ett visst mått av politisk centralisering, men denna kännetecknas av 
följande:

• rättsäkerhet, fri yttrande och tryckfrihet 
• kontrollerad våldsanvändning
• garanterad fri konkurrens
• ett rikt civilt samhälle, med många olika typer 
   av organisationer
• decentraliserade offentliga verksamheter
• definierad äganderätt
• garantier för medborgarnas lika behandling



Douglass C North et al

Formella, informella och självpåtagna 
regleringar av vårt beteende:
• Lagstiftning
• Tumregler
• Kultur och moraluppfattningar
• Det institutionella arvet – 
institutioner är laddade med kultur 
och värderingar

Violence and Social Orders:  A conceptual Framework for 
Interpreting recorded Human History (2009)



Viktigaste egenskaperna att 
förmedla till sina barn

Sverige Världen
1. Tolerans och respekt för 
andra

1. Ansvarstagande

2. Ansvarstagande 2.Tolerans och respekt för 
andra

3. Oberoende 3. Hårt arbete

4. Uppfinningsförmåga/Fantasi 4. Lydnad

5. Sparsamhet med både 
pengar 
   och resurser

5. Religiös tro



Emancipativa värden
- vi mäter med  fyra olika index:

• Autonomi: Barnuppforstran – oberoende och fantasi eller lydnad? 

• Jämställdhet: Män bör ha prioritet till arbete, universitetsutbildning och 

 politiskt ledarskap  

• Göra egna val:  homosexualitet, aborter, skilsmässa

• Att göra sin röst hörd: 4 pm-index – frihet att göra sin röst hörd, påverka 

sin regering, arbetsplats och närsamhälle

worldvaluessurvey.org
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Frihetliga värden 1960-2010
– Sverige jämfört med olika regioner i världen

Källa:  EVS/WVS med datasimulering perioden1960 - 1980 av Chris Welzel
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Never justifiable versus Always 
justifiable and what’s in 

between?
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Mellanösterns dilemma

• Svagt Q&G
• Hierarkiska strukturer
• Kvinnosynen
• Äldst vet bäst
• Unga skall lyda
• Svag demokratisyn
• Synen på arbete
• Låg tillit utanför familjen
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Kultur- och värderingskrockar

• gender 

• generation 

• att få vara ”eljest” 

• nationalism

• religion 

• uppfostran
• syn på sex före äktenskap

• abort

• skilsmässa

• våld i hemmet
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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



Två förklaringsmodeller:

• Multikulturella teorier:    
djupt rotade värderingar & 
normer

• Ackulturationsteorier: 
förmåga att socialisera sig in i 
nya tankemönster och 
beteenden
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Hur förändras värderingar?



Hur snabbt förändras migranternas 
värderingar? 




