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Integrationsfrågan förändrar förutsättningarna för 
kommunerna och för Vårdföretagarnas verksamhet 
och villkor – låsningar och lösningar

Bi Puranen, 
Institutet för Framtidsstudier 

World Values Survey
www,worldvaluessurvey.org

bi.puranen@iffs.se

Rikskonferens ”Individ och Familj”
Tidningshuset,  Stockholm 2017-10-12
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Vård och omsorg i privat regi,
– 2 000 medlemsföretag, 100.000 årsanställda 

• stor spännvidd mellan stora och små företag,
• många olika verksamhetsfält inom individ/familj,  
• olika regelverk för kommuner och privata,
• IVO - långa handläggningstider
• nationella jämförbara mått saknas:

• kvalitetsriktlinjer
• regelbundna oberoende undersökningar
• register över familjehem

• övergripande strategiska måldokument
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Vård och omsorg i privat regi,
– Låsningar och lösningar 

• samhällsviktig verksamhet
• skulle inte finnas om den inte efterfrågades
• beroende av den politiska makten
• beroende av kommuner och landsting
• medborgarförtroende är avgörande
• förutsätter djup förståelse av samhällsfenomen
• omdöme i stort och smått
• värderingar som styrmedel
• kommunikationsförmågan är central
• vård- och omsorgskvalitet är en förutsättning  
• förutsätter både inre- och yttre tillit
• evidensbaserat 
 



Migrationens målbild:
FNs stadga om de mänskliga rättigheterna 

samt mottagarlandets lagar

Värderingar förändras snabbt 
– om grogrunden är den rätta



FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
– världens mest översatta dokument
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Dessa konventioner 
skapades för många 
decennier sedan, 
när världsbilden såg 
annorlunda ut.
De måste moderniseras 
och anpassas till den 
verklighet vi lever i

”

Siv Jensen, intervjuad i Dagens 
Nyheter den 30 augusti 2017

Fremskrittpartiets partiledare vill ändra i
FN-stadgan
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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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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
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Fältarbete – en halv miljon intervjuer 
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The global cultural map 2015
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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

244 miljoner migranter 2015 

Europa: 
Totalt In:  1.260.674
Totalt Ut:      92.873
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60 miljoner 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 
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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 
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Utlandsfödda i europeiska länder inkl. 
utländska medborgare i procent – 2015
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Luxemburg 45,9 % 
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Källa: UN study on International Migration, 2015,  World Economic Forum, grafik Jacub Marian
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Vanligaste ursprungsland, utlandsfödda 
i Europa – 2015
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Källa: UN study on International Migration, 2015,  World Economic Forum, grafik Jacub Marian
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Procentuell förändring av antal 
utländska medborgare 2010 – 2015
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Källa: UN study on International Migration, 2015,  World Economic Forum, grafik Jacub Marian



© IFFS 2017

22

Snabbast växande immigrantgrupp
mellan 2010 – 2015
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Källa: UN study on International Migration, 2015,  World Economic Forum, grafik Jacub Marian
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Asysökande Sverige 2013 – 2017

Källa: Migrationsverket
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När Ipsos ställde 
frågan i somras 
svarade 37 procent 
av svenskarna att 
invandring och 
integration var den 
viktigaste frågan, 
35 procent svarade 
sjukvården och 34 
procent skola och 
utbildning

”
Invandringen tar över som 

stockholmarnas viktigaste fråga *

* sthlm den 11 oktober 2017 
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Vanligaste yrkena bland utrikesfödda 
i Sverige, 16 – 64 år, i procent 

Källa SCB, Utbildningsregister, RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik), Yrkes
registret och Arbetskraftsundersökningarna (AKU).2015

Det vanligaste yrket 
med anställning för 
utrikesfödda kvinnor, 
oavsett födelseregion, 
är undersköterskor och 
sjukvårdsbiträden, 
följt av vårdbiträden 
och personliga 
assistenter. Var tredje 
läkare är utrikesfödd

”

Citat: SCB:s arbetsmarknadsanalys
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Arbetsinkomsten 
är lägre för 
arbetssökande som 
deltog i FUB än 
för arbetssökande 
som var öppet 
arbetslösa vid 
samma tidpunkt 

Riksrevisionen sågar Arbetsförmedlingen
– 2 miljarder om året i onödan 

”
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Granskningen 
visar att insatsen 
inte är effektiv. 
För dem med 
högst en 
förgymnasial 
utbildning eller 
som är 
utomeuropeiskt 
födda är effekten 
dock positiv

...men för utomeuropeiskt födda är
effekten dock positiv

”

RIR 2017:20 sid 101

Den största 
utmaningen har 
varit att lära sig 
svenska. Det var 
jättesvårt. Svårare 
än medicin
Nawfal Bedi, ST-läkare 
intervjuad i Sydsvenskan
mars 2013

”



Preferenser Värderingar

Attityder Sociala normer

Individ Grupp

Kort perspektiv Långt perspektiv

Trender Värdegrund

Samhälle

Individen och samhället

Individnivå

Gruppnivå
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Ett rimligt bemötande: att vilja förändra 
värderingar

– värderingsmedvetenhet är ett kunskapsområde

1. Icke förhandlingsbara värden

3. Föränderliga värden
Hela havet stormar...

2. Samhälleliga värden
Gemensamt söka balanspunkter:
Institutioner och tro – religion, arbetsliv, skola, språk, miljö & 
hållbarhet

Intolerant tolerans – varning för den svenska omedvetna fundamentalismen!

Kultur – mat, musik, konst, litteratur, folklore, idrott, 
IT, kommunikation

Lagstiftade rättigheter/skyldigheter, t ex:
Genèvekonventionen (rätten till asyl), förbud mot hets mot folkgrupp,
jämställdhet, kvinnor, barn, HBTQ, demokrati allemansrätt, 
yttrandefrihet, mänskliga rättigheter
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Migrationens möjligheter och 
demokratins utmaningar 

• Värderingar och sociala normer är föränderliga

• Värderingar i ursprungsland och mottagarland samt hos 
de som migrerar,

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

• Tillit – avgörande för ett demokratiskt samhälle

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



Hur snabbt förändras migranternas
värderingar? 
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Från lågtillit
till högtillit

”Ethnic	diversity	in	
Europe	does	not	
appear	to	be	
associated	with	
lower	levels	of	
trust,	except	in	local	
communities	in	
which	non-Western	
immigrants	are	
concentrated.

Torpe	&	Lolle	2015
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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
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”Friheten att tänka och formulera sig 
om precis vad som helst är det öppna 
samhällets främsta kännetecken”

#jagärhär 
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”Communication is key”
Thank You!

Foto GettyImages


