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© BI PURANEN 

3

Kunskap + omdöme 
= handlingskunskap

"Greta Thunberg har inlett inget mindre än en revolution"

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria
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World Values Survey är världens största studie 
om människors värderingar. Den genomförs av 

forskare i många länder sedan 1981.
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Med Migranternas Röst
– så tänker nästan 10 000 utrikesfödda om att leva i 

Sverige



© BI PURANEN 

9

mWVS började med att vi besökte 54 kommuner 
i Sverige och ställde frågor till migranter
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Feeling at home in a cold climate

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

info@iffs.se

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


Hur blir man 
                Värmlänning?



MED MIGRANTERNAS  
RÖST II

Hur blir man värmlänning?

Bi Puranen

Del II: Med migranernas röst
Hur blir man värmlänning?

Intervjuer med migranter i 16 kommuner i Värmland.



Del III: Med migranternas röst
Varför Sverige? Vilka drömmar och förhoppningar har de? 

Intervjuer med 1.200 kvotflyktingar och anhöriginvandrare innan 
de kommer till Sverige

MED MIGRANTERNAS 
RÖST III

Bi Puranen

Varför Sverige 
– drömmar och förhoppningar



Var ligger Sverige?



© BI PURANEN 

15

Hur samhällets etik möter 
individens värderingar?

Vad sker när 
människor 
lämnar ett 
kulturellt 
sammanhang 
för ett nytt?
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• 20,6 % över 65 år
• 82,6 år medellivslängd
• 1,9 barn/kvinna

• 2,2 % över 65 år
• 55,3 år medellivslängd
• 5,4 barn/kvinna

Somalia/Sverige

0 200 km 0 200 km

SOMALIA
Storlek: 

637 657 km
Invånare: 

12,09 miljoner

SVERIGE
Storlek: 
450 295 km
Invånare: 
10,23 miljoner

World Fact Book 2021,
World Bank,



Afghanistan 2,6 %

Iran 5,8 %

Irak 3,3 %

Syrien 4,4 %

Somalia 2,2 %

Eritrea 4,0 %

Turkiet 8,3 %

Andel av befolkningen över 65 år

Källa: World Fact Book 2021



Från Afrikas horn till Delsbo

Mattias Axelsson UNHCR



Interkulturalitet och 
integration

– Det korta och det långa 
livsperspekivet



Två skilda livsperspektiv riskerar kollidera

"Många i den första 
generationens 

migranter till Sverige 
har åtminstone under 

det första decenniet 
en bibehållen idé- 

och tankevärld som 
bygger på det korta 

livsperspektivet."
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Jag är för gammal för att investera i språk 
och utbildning

Värmland 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Min hälsa är inte så god så jag klarar bara 
mer begränsade arbetsuppgifter

Värmland
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 Salima i Storfors

51-åriga Salima Omar kom som 
kvotflykting 2014. Utbildad lärare i 
hemlandet som nu arbetar som 
timanställd  hemspråkslärare – men 
bara 4 timmar i veckan.

"Jag är ju mormor - då 
är man gammal, 
skrattar Salima som 
betraktar sig som en 
människa med livet 
bakom sig. Om tio år, 
nej då lever jag nog 
inte."
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" Jag har fyra barn nu men jag 
vill gärna ha tio barn eller fler. 

Får jag ett jobb är det inga 
problem, vi klarar det. Jag 
älskar barn – min mamma 

bor i Karlstad med mina sju 
småsyskon och min pappa i 
Mogadishu där han har två 

fruar och 18 barn. 
Sammanlagt är vi 26 syskon"

Barn - ja många!

Halima, 29 år från Somalia bor i 
Åmotsfors med sin man som arbetar 
på en snickerifabrik. 
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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.
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"Jag har inte så mycket tid att lära 
mig svenska. Jag sköter hemmet och 

tar hand om fyra barn. Dessutom 
har min man njurproblem.

-Vad tror du om att ha svensk 
radio på om dagarna, så att du 

hör språket?
-Det blir nog svårt att kunna 

koncentrera sig, 
svenska är så svårt."Iman, 52 år från Syrien bor i 

Krylbo – kom 2018 med hela 
familjen som anhöriga till sin 
ensamkommande son

Att lära sig svenska tar tid



34 %

61 %

5 %

Familj före arbete Båda lika viktiga Arbete före familj

Hur ser du på kombinationen av 
arbete och familj?
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Jag är beredd att ta de jobb som 
erbjuds mig
Värmland 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Jag kan tillräckligt med svenska för att 
fungera på en arbetsplats

Värmland
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Ett arbete är säkert bra men vad de flesta kvinnor 
vill är att ta hand om hem och barn



Vuxna barn har ett stort ansvar att ta hand 
om sina föräldrar



Vuxna barn har ett stort ansvar att ta hand 
om sina föräldrar

Dalarna



   MNej, det är för sent med en 
utbildning för mig...

-Men du är ju ung, 47 år bara?
Nej, nej, nej – jag kunde lika 

gärna vara 100...

47-åriga Fadume från Mogadishu 
kom till Filipstad tillsammans 
med sin man och sju av sina åtta 
barn 2016. Den äldste sonen 
hade kommit till Sverige två år 
tidigare som ensamkommande.

Jag är för gammal för att investera 
i språk och utbildning. 
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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, förbud mot hedersrelaterat 
våld, Genèvekonventionen (rätten till asyl), HBTQ-
rättigheter, allemansrätt

Gemensamt söka balanspunkter: 
Institutioner, religion, arbetsliv, skola, språk, hälsa, 
miljö & hållbarhet m.m
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	An$bio$karesistens	i	Europa	Antibiotikaresistens i Europa
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Tillit	i	Europa	

38

Tillit i Europa
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Emancipa(va	värderingar	i	Europa	

39

Emancipativa värderingar i Europa



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! ”



Indikatorer på inkludering:
- Hur skiljer sig Sverige från ditt hemland?

Jag kom hit för åtta år 
sedan. 2015 skilde jag 

mig.  För mig som kvinna 
är Sverige ett drömland. 

Jag är fri och kan 
bestämma allt själv. Jag 

är duktig på att planera 
och vara sparsam.

Soleen Mosa, 28 årig arbetsledare 
från Irak.  Bor med sina två barn i 
villa i Grängesberg som hon själv 
renoverat.  Pluggar deltid för att bli 
sjuksköterska.

"



Indikatorer på inkludering:
- Hur trivs du i Dalarna?

Laiq Hussein, 40 år är doktor i 
energiteknik från Pakistan. Utbildad 
på KTH i Stockholm och Lund och 
jobbar nu på ABB Power Grids i 
Ludvika

"Jag och går till jobbet med 
glädje varje dag. Jag kom hit 

som nybliven doktor för tre år 
sedan och både jag och 

familjen tänkte att Ludvika är 
för litet och kallt. Men nu 

stortrivs vi allihop. Folk är så 
mjuka och vänliga. Det skulle 
vara svårt att flytta härifrån.  



Vad är det bästa med Sverige?

Elias Mohammed, 19 år bor 
tillsammans med föräldrar och 
8 syskon i Ludvika. 
Vill bli ambulansförare. Går 
vårdutbildning i Smedjebacken.

Det bästa med Sverige 
är alla möjligheterna. 
Du kan läsa vad du vill, 
du kan bli vad du vill. 
Jag jobbar extra på 
Hemtjänsten och har 
det mycket bra – köper 
kläder, betalar för mig 
hemma.

"



Indikatorer på integration:
- Har du varit hemma hos en svensk?

Jag har bott i Avesta 
sedan 1988, men 

när jag tänker efter 
har jag faktiskt aldrig 

varit hemma hos 
någon svensk.

Fettah Baltaci, 60 år. F.d. pizzeriaägare 
som idag jobbar på kommunens 
gatuavdelning. Bor i villa i centrala 
Avesta

"



Indikatorer på inkludering:
- Har du varit hemma hos en svensk?

Jag kom till Sverige i 
augusti 2018 och har 
varit hemma hos flera 

"riktiga" svenskar 
– såna som är blonda 

och äter potatis...
Jacob Karimi, 50 år civilingenjör från 
Teheran.  Bor med fru och två 
tonårsbarn i Fors,  Avesta.  Väntar 
på besked från Migrationsverket.

"



© BI PURANEN, WVS 

"Jag träffar så många migranter 
som mår psykiskt dåligt, som är 
djupt deprimerade. Ofta har de 

svårt att sätta ord på det – i 
synnerhet männen. Om 

föräldrarna mår dåligt mår 
förstås deras barn också dåligt. 
Detta är, som jag ser det, ett av 

de största problemen för 
integrationen idag."

Vem ska stödja de migranter som mår dåligt?

Gholam Nazari, 29 år kom till 
Sverige 2008 – Dalarnas enda 
auktoriserade afghanska tolk.



Vi kan alla påverka vår framtid – 
var står vi 2030?

TACK!
bi.puranen@iffs.se

mailto:bi.puranen@iffs.se

