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Sammanfattning 

Resultat från tidigare studier visar att gruppens normer formar individens attityder till 

tolerans. Syftet med denna studie var att undersöka könsskillnader till invandrartolerans, med 

informanter ur samma arbetsgrupp. Antalet deltagare i studien var 8, varav 4 var kvinnor och 

4 var män på ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende). Studiens ansats var kvalitativ med 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet och de kategorier som hittades i studien var: 

Invandring lönsamt på sikt, Göra skillnad ger utbyte och konflikter, Media om invandring och 

Annan etnisk tillhörighet. Några samhällsfaktorer som påverkar till invandrartolerans 

beskrevs, dessa var politisk styrning, utbildningsnivå, ekonomi och kultur, mediapåverkan, 

och gruppåverkan. I studien beskrevs också teorin The Nature of Prejudice som förklarade 

hur en attityd bildas, förenad med invandrartolerans. Resultatet i studien gav inte några 

skillnader mellan mäns och kvinnors tolerans till invandring utifrån grupperspektivet, kopplat 

till de sex samhällsfaktorerna som framställdes i studien.  

 

Nyckelord: invandring, tolerans, attityder, The nature of prejudice, könsskillnader 
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Abstract 

Results from previous studies show that the standards of the group largely shape the 

individual`s attitudes to tolerance. The purpose of the study was to investigate gender 

differences in immigrant tolerance, with informants from the same working group. The 

numbers of participants in the study was 8, which 4 were women and 4 were men from the 

same working group at a HVB-home (Home for Care and Housing). The study`s approach 

was qualitative with semistructured interviews. The result and the categories found in the 

study were: Immigration profitable in the long term, Making difference in exchanges and 

conflicts, Media on immigration and Other ethnicity. Some societal factors influencing 

immigrant tolerance were described, these were political control, level of education, 

economics and culture, media impact and group impact. The study also described the theory 

of The Nature of Prejudice that explained how an attitude is formed, associated with 

immigrant tolerance. The result of the study did not show any differences between men`s and 

women`s tolerance for immigration based on the group`s perspective, linked on the six 

societal factors presented in the study. 

 

Keywords: unaccompanied refugee children, immigration, tolerance, attitudes, The Nature of 

Prejudice, gender differences. 
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Tolerans till invandring; ur ett könsperspektiv 

Under de senaste åren har flyktingstormen till Sverige och övriga Europa hösten 2015 

berört många människors känslor och tolerans till invandring. Ett stort antal flyktingar och 

migranter tog sig till Europa över Medelhavet eller via Sydösteuropa, med målet att ansöka 

om asyl. Inom Europeiska unionen var antalet asylsökande 1,32 miljoner människor år 2015. I 

Sverige sökte 163000 människor asyl under 2015, av dessa var 35369 ensamkommande 

flyktingbarn under 18 år. Den största flyktingkrisen i modern tid var ett faktum. Många 

europeiska länder var oförberedda inför det stora antalet migranter på så kort tid 

(Migrationsverket, 2016). 

Sverige har sedan 1990-talet varit mottagarland för ett stort antal flyktingar och 

flyktingindivider som inte bidragit till välfärden, men som nu ändå skulle få ta del av den. 

Attityden till flyktingar blev att de var något främmande och utomstående med ny kultur, helt 

olikt från den svenska ”normala” kulturen (Brochmann & Hagelund, 2012).  

En välfärdsstat förväntas bidra med säkerhet och minska oro hos människor, gällande 

hot om att individens välfärdsstatus ska upphöra (Rapp, 2017). Tidigare studier (Ahmadi, 

Mella, Palm & Darvishpour, 2015; Plener, Groschwitz, Brähler, Sukale & Fegert, 2017) 

menar att attityder mot ensamkommande barn är mer hotfulla än attityder till flyktingar 

generellt. Positiva attityder kan uppstå hos människor till flyktingar generellt med politiskt 

korrekta svar, samtidigt som de agerar på ett annat sätt mot ensamkommande barn. Den 

centrala frågan, menar forskningen (Fasel, Green & Sarrasin, 2013) handlar om hur kulturell 

mångfald utlöser kontakt eller hot i interaktionssituationer, där en impulsmekanism dominerar 

över den andra hos individen. Mekanismer som triggas igång av högt flyktingantal, gör att 

flyktingar ses som ett hot mot kollektivt delade normer, värderingar och det sociala livet. Det 

höga flyktingantalet gjorde att starka grupperingar bildas, ett ”vi-och- dom” tänkande 

skapades, vilket ledde till svagare integrering och den sociala exkluderingen och 
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utanförskapet ökade mot invandrare. Attityder i form av tolerans styr dessa generaliseringar 

(Brochmann & Hagelund, 2012; Darvishpour & Westin, 2015). Detta påvisar att de mänskliga 

generaliseringarna gällande invandring och toleransen till denna, styrs av kollektivet mot 

minoritetsgruppens nationella härkomst. 

Skapandet av attityder 

Självsäkerhet och social påverkan formar de individuella attityderna. De reaktioner 

människor utvärderat samt beteenden, har attityder som grund. Attityder är inte ett 

jämviktbegrepp, det är något som är i ständig föränderlighet och mångsidig hos en individ. 

Attityder hjälper individen att definiera sin identitet, handlingar och hur individen bedömer 

andra människor, begrepp eller ett objekt. En attityd kan vara en utvärderad reaktion av både 

positiv och negativ karaktär (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland, & Vliek, 2009).  

Attityder är en form av argumentativt tänkande i dialog med andra människor, där 

individens socialt konstruerade gener bidrar till individens självsäkerhet, dessa gener avgör 

hur omfattande social påverkan blir hos individen (Darvishpour & Westin, 2015; Myers, 

m.fl., 2010). Den sociala omgivningen bidrar genom detta till att ge effekter på individens 

attityder till tolerans. 

Toleransbegreppet 

Tolerans gällande invandring kan beskrivas som en särskild politisk och filosofisk 

grundtanke, som också berör teologin. Tolerans betyder här godkännande av andra 

människors rätt att acceptera och försvara sin åsikt som går emot den egna åsikten (Ahmadi, 

m.fl., 2015). 

Fördomsbegreppet 

Fördomar förklaras vara ett förutfattat negativt omdöme om en grupp och gruppens 

individuella medlemmar. Fördomarna är baserade på vilken typ av grupp individen tillhör. 

Det finns två typer av fördomar, explicita (tydliga) där individen uttrycker fördomar offentligt 
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och implicita (underförstådda) som är dolda från offentligheten. Till skillnad från 

diskriminering så förklaras fördomar vara en negativ attityd, diskriminering är ett oberättigat 

negativt beteende mot en grupp (Myers, Abel, Kolstad & Sani, 2010; Passer, m.fl., 2009). 

Fördomar kan utifrån detta förklaras vara implicita attityder dolda från allmän kännedom. 

Invandrings-/invandrare begreppen 

Ordet invandrare är värdeladdat. Att vara invandrare betyder att vara icke-svensk, 

vilket i Sverige innefattar en social uteslutning som betyder att vara ingen. En invandrare är 

en individ som kategoriseras som fattig, socialt svag och annorlunda (Ahmadi, m.fl., 2015; 

Boswell & Geddes, 2011). När en individ fått uppehållstillstånd i det nya landet så ska 

individen i egentlig mening inte benämnas vara invandrare längre, trots detta hänger 

värderingarna kvar flera generationer framöver (Darvishpour & Westin, 2015). För den 

invandrande individen blir detta en resa med stora utmaningar, genom att känslomässigt 

hantera värderingar, attityder och tolerans från människor i sin nya omgivning. 

Samhällsfaktorer till attitydskapande gällande invandring 

Olika samhällsfaktorer bidrar till individens attitydskapande till invandring. Några av 

dessa faktorer är politisk styrning, ekonomiska och kulturella faktorer, utbildningsnivå, media 

(TV, radio, nyhetstidningar och sociala medier) och gruppåverkan.  

Under 1990-talet i Sverige låg fokus på integration och invandrarpolitiken fick namnet 

integrationspolitik. Politik skapades dock för och inte med invandrare, detta bidrog till att ”vi” 

och ”dom” grupperingarna blev ett faktum med social exkludering för invandrare. Svenskarna 

ansågs vara den integrerade ”vi” gruppen med rätt sorts samhällsnormer, invandrare tillhörde 

den segregerade ”dom” gruppen (Darvishpour &Westin, 2015). Politisk styrning kan således 

bidra till antingen positiva eller negativa generaliseringar och attityder hos människor, 

gällande invandring.  
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Den ekonomiska och kulturella aspekten är avgörande för attitydernas utformning, 

men är mestadels en fråga om en uppfattning hos människan. Ett uppfattat ekonomiskt hot 

kan förklaras som ett symboliskt hot och fördomar (Hitlan, Carrillo, Zárate, & Aikman, 2007) 

istället för ett realistiskt och verkligt hot mot ekonomin. Individen är på grund av detta 

symboliska hot rädd för att välfärden ska försvinna (ekonomisk påföljd), samt att det egna 

landets traditioner och synsätt ska upphöra (kulturell påföljd) som en konsekvens av 

invandringen. En uppfattning gällande ekonomi och kulturell nedmontering styrs sålunda av 

mänskliga känslor som rädsla och oro (Darvishpour & Westin, 2015; Myers, Abell, Kolstad, 

& Sani, 2010, Rapp, 2017). Dessa rädslor inverkar således på människans attityder och 

tolerans till invandring. 

 Människors utbildningsnivå anses vara en stark bidragande orsak till attityder rörande 

invandring enligt forskning (Ahmadi m.fl., 2015; Plener m.fl., 2017). I högutbildade områden 

är attityden positiv till invandring och toleransen hög, och i lågutbildade områden är attityden 

negativ och toleransen låg. Inom lågutbildade områden ses invandrare som ett hot i större 

utsträckning, jämfört med inom högutbildade områden (Bilodeau & Fadol, 2011). 

Utbildningsnivå har således betydelse för om attityden tolerans formas negativt eller positivt 

till invandring.  

Media är en stor påverkansfaktor till individens bildande av attityder till invandring.  

Media kan inte skapa attityder, men media hjälper individen att forma uppfattningen av 

omvärlden. Media skänker således igenkänningspunkter utifrån trovärdigheten i att vara 

expertis, och medias igenkänningspunkter utvärderas av individen liknande en föreställd 

gemenskap. Detta gör media till en inflytesrik faktor till individens attitydskapande och 

tolerans till invandring (Darvishpour & Westin, 2015). Ett ökat mediautrymme gällande 

invandring, leder till att individuella skyddsmekanismer påverkar individens attityder och 

tolerans till invandring (Passer, m.fl., 2009). 



TOLERANS TILL INVANDRING: UR ETT KÖNSPERSPEKTIV 8 

Interaktionen och tillgängligheten till en attityd hos individer skapar tolerans och 

beteenden till invandring. Individer vill identifiera sig med andra som har liknande attityder 

som de själva har. Alla grupper har en sak gemensamt: de interagerar med varandra.  

Inom intergruppskontakter mellan två grupper (enskilda gruppkontakter) så har 

vetenskapligt arbete visat (Schlueter & Scheepers, 2010) att individer inom den egna gruppen 

relaterade negativt till diskriminering av invandrare och ogillande av invandrare. Upplevda 

hot från en invandrargrupp mot den egna gruppen individen identifierade sig med bidrog till 

det motsatta, där gruppmedlemmarna vid upplevt hot mot ”sin” grupp, började ogilla 

invandrare. Således påverkas individens beteende av gruppens normer, och individen låter sig 

påverkas om det leder till social acceptans och godkännande av gruppen (Myers m.fl., 2010). 

Detta tyder på att den sociala acceptansen från gruppen och gruppens normer, i stor 

utsträckning påverkar individens attityder till tolerans. 

Attitydskapande ur ett könsperspektiv 

I linje med tidigare forskning (Bilodeau & Fadol, 2011; Gang, Rivera-Batiz, & Yun, 

2013) så är kvinnor och högutbildade mer positivt toleranta till invandring. Under året 2014 

var antalet positiva till invandring bland männen 63,4% och bland kvinnorna 81,2%. En 

motivering är att kvinnor anses vara mer fokuserade på andra människor, och män är mer 

självorienterade och instrumentella. Ur ett grupperspektiv, där män och kvinnor ingår i 

samma grupp, finns inga könsskillnader gällande etniska attityder (Ahmadi m.fl., 2015). Män 

och kvinnor har enligt tidigare forskning (Abel & Raul, 2013) visat på olika toleransnivå. De 

negativa attityderna har fortsatt växa under åren 2005-2014 både hos män och kvinnor.  

Detta tyder på att individens kön, det sociala sammanhanget individen uppehåller sig i och 

vilka gruppmedlemmarna är, är några av de faktorer som kan avgöra hur individens attityder 

utformas och vilken form av tolerans individen får. 

Studiens teoretiska förklaringsmodell: The Nature of Prejudice (fördomarnas karaktär) 
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Gordon Allport (1954) grundade inom socialpsykologin teorin The Nature of Prejudice. 

Förklaringsmodellen innehåller konstaterandet att vara fördomsfull mot en individ 

innebär ett fördomsfullt agerande mot individen. Fördomar är en attityd riktad mot en grupp, 

eller en medlem i en grupp som baseras på individens tillhörighet till just den gruppen. En 

attityd är en distinkt kombination av känslor, benägenhet att agera och övertygelser. Modellen 

ska förstås utifrån benämningen ABC of attitudes som innehåller: affects (känslor), behaviour 

tendency (beteende tendenser) och cognition beliefs (kognitiva övertygelser). Fördomsfulla 

personer kan ogilla det som är annorlunda och skiljer sig från jaget, och beter sig då på ett 

diskriminerande sätt. Fördomsfulla personer tror att individer som skiljer sig från det egna 

jaget (den egna personen) är okunniga och farliga (Myers m.fl., 2010). Fördomar handlar 

följaktligen till stor del om att skildra en individ genom negativa utvärderingar, utifrån det 

individuella jaget.  

Problemformulering/motivering 

Överallt i sociala medier och övrig media florerar information om invandringen, 

utifrån medias nyhetsbevakning. Flyktingkrisen hösten 2015 har bidragit till en ökning av 

medias utrymme för invandringsrapporter, från hela världen och Sverige. Vilket åskådliggör 

invandringen av att vara ett stort intresseområde för människor. 

Sverige är ett stort mottagarland av invandrare och ensamkommande asylsökande 

barn, men lite forskning har gjorts inom området tolerans till invandring tidigare i Sverige. 

Hur uttrycks skillnader/likheter till tolerans gällande invandring mellan män och kvinnor? 

Eftersom inte mycket tidigare studier gjorts som beskriver och lyfter fram just dessa 

skillnader gällande tolerans ur ett könsperspektiv, så har denna studie författats för att försöka 

belysa detta ytterligare. 

Infallsvinkeln kön (Ahmadi m.fl., 2015) har stor betydelse för att förklara och jämföra 

människors attityder till invandring. Utifrån detta var det intressant att titta närmare på 
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attityder gällande invandring utifrån ett könsperspektiv, samt vilka samhällsfaktorer som styr 

människans attityder till invandrartolerans (Abel & Raul, 2013; Brunnberg m.fl. 2011). Dessa 

frågor föranledde till denna studie som är författad på ett HVB-hem i södra Sverige för 

ensamkommande flyktingbarn.  

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att beskriva hur toleransen skiljer sig åt till invandring mellan 

kvinnlig och manlig personal, som jobbar inom området invandring. Detta syfte gav upphov 

till funderingar gällande hur människors attityder har påverkats kring invandring, efter 

flyktingstormen till Sverige 2015. Hur ser likheter och olikheterna ut mellan män och 

kvinnor, gällande attityden tolerans till invandring generellt? Frågeställningen som studien 

bygger på är: hur upplever män och kvinnor invandring utifrån attityden tolerans? Hur 

påverkar några dominerande samhällsfaktorer toleransen till invandring hos män och kvinnor 

enskilt och i grupp? 

Metod 

Deltagare 

Fokus var för författaren till studien att tolka och förklara individernas i 

personalgruppen egna uppfattningar och upplevelser, utifrån deras individuella erfarenheter. 

Detta för att författaren ville få en bild av individen i arbetsgruppen, bestående av både män 

och kvinnor, synsätt och tolerans till invandring. Hur var just deras upplevelser av invandring 

som själva jobbade inom området invandring. Författaren sökte i första hand efter fenomenet 

invandrings innebörd eller mening. Genom intervjuer försöker författaren undersöka och 

förstå män och kvinnors individuella upplevelser av invandring. Förståelse försökte uppnås 

genom att beskriva personalgruppens tolerans till invandring och undersöka skillnader i 

kvinnors och mäns tolerans till invandring. Författaren ville ge en tydlig bild av tolerans ur ett 

könsperspektiv, och utifrån informanternas utsagor skulle en tydlig bild av kvinnors och mäns 
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tolerans till invandring framträda. Dessa bilder gavs genom att författaren följde studiens 

syfte och frågeställningar. Författaren har också tagit del av tidigare forskning och jämfört 

tidigare forskningsresultat med studiens resultat.  

Studien är gjord på ett litet urval (8 informanter) för att få tillgång till djupare svar vid 

intervjutillfällena som handlade om attityden tolerans. Urvalet gjordes i form av ett 

bekvämlighetsurval, detta betyder ett urval utifrån de informanter som arbetade vid 

intervjutillfället. Då författaren själv arbetar inom området invandring, var det lätt att få 

tillgång till informanter som kunde ställa upp på intervjuer. Grundpersonalen på HVB-

hemmet för ensamkommande flyktingbarn var totalt 9 till antal, därutöver fanns också 

timanställda och vikarierande personal. Det gjordes totalt 8 intervjuer med 4 kvinnor, där 

åldersfördelningen för kvinnorna var 31-61 år medelvärdet för kvinnornas ålder var 45 år (SD 

= 11,7) och 4 män med åldersfördelningen 25-48 år och medelvärdet för männens ålder var 

36,8 år (SD = 9,66). Hälften av personalgruppen hade också själva invandrarbakgrund, eller 

hade föräldrar eller tidigare släktgenerationer som hade det. Personalgruppen hade varierande 

utbildning i form av olika programutbildningar eller kurser på universitet eller högskola, 

undersköterskeutbildning eller folkhögskola. Kompetensen hos personalen var följaktligen av 

många slag på HVB-hemmet. 

Arbetslivserfarenheten i genomsnitt var cirka 1 år hos personalen vid intervjutillfället. 

Den kortaste arbetslivserfarenheten av ensamkommande flyktingbarn var 0,6 år och den 

längsta var 3 år sammanlagt. 

HVB-hemmet var ett boende för ensamkommande barn i åldern 13-18 år. 

Arbetsuppgifterna på HVB-hemmet för personalens del var omväxlande och innefattade bland 

annat att ge barnen kunskaper om det svenska samhället, till att vara ett känslomässigt stöd. 

Personalen försökte hålla en viss distans till barnen och såg arbetet som ett uppdrag. 

Material  
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Den valda metoden för att få svar på studiens frågeställning, var av typen 

semistrukturerad intervju, där frågorna ställdes i samma ordning med öppna svarsmöjligheter. 

Kontakten med informanterna på HVB-hemmet togs via muntlig förfrågan, om de hade 

möjlighet att ställa upp på intervju. En intervjuguide ställdes samman med 17 

färdigformulerade frågor som var öppna och generella. Frågorna var en hjälp under 

intervjuerna och informanterna svarade fritt på frågorna, om de valda ämnen som togs upp 

utifrån intervjuguiden. Frågorna ställdes också i samma ordning för varje intervju. Följdfrågor 

ställdes rikligt för att utveckla ett svar, reda ut oklarheter eller för att styra in samtalet på ett 

visst ämne. Frågorna hade valts ut utifrån tidigare forskning som visat på att faktorer som 

media, utbildningsnivå, politisk styrning, gruppåverkan, kultur och ekonomi bidrar starkt till 

bildandet av attityder och tolerans till invandring hos individen. Intervjufrågorna var 

uppdelade i tre frågeområden: bakgrund,  jobbet (på HVB-hem) och invandring. De första 

frågorna var av typen bakgrundsfrågor och handlade om informantens ålder, tidigare 

arbetslivserfarenheter/arbetsuppgifter och utbildning, samt hur länge informanten varit 

verksam inom området ensamkommande flyktingbarn och hur jobbet på HVB-hemmet 

upplevdes. Därefter följde frågor om inställningen till jobbet, valet av detta jobb, vad som är 

positivt/negativt med jobbet och hur mycket man ansåg sig påverkas av arbetet. Därpå följde 

frågor om invandring generellt (positivt/negativt), vänners åsikter om invandring, åsikter om 

invandrartillhörighet, tankar kring de förklaringar media ger till invandring, åsikter om rätten 

till asyl och på vilket sätt Sverige påverkas av invandringen. Frågorna var av karaktären ”vad 

är inställningen (attityden) till ditt jobb?” och ”tycker du att Sverige påverkas av 

invandringen?”  

Procedur 

Först författades ett missivbrev för att informera informanterna om intervjun innan 

den genomfördes. I missivbrevet fanns en kort presentation av intervjuaren och om ämnet 
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som studien skulle handla om (toleransskillnader mellan män och kvinnor till invandring). 

Därefter informerades informanterna om hur många frågor som skulle ställas och ungefärlig 

tidsåtgång per intervju, samt att hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

samt att informanterna när de helst ville kunde avbryta deltagandet i intervjun och att 

deltagandet till intervjun var frivilligt. Till sist uppgavs också kontaktuppgifter till 

intervjuaren och handledaren för studien. 

Intervjuformen var personlig intervju, där informanterna och intervjuaren träffades 

personligen när intervjuerna genomfördes. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter att 

genomföra och gjordes antingen i ett personalrum eller annat rum som var avskilt från 

allmänna ytor, för att inte bli störda under intervjusituationen. Informanten och intervjuaren 

satt mitt emot varandra under intervjun, för att intervjuaren skulle kunna observera även 

kroppsspråket hos informanten och inte bara vad som sades utan på vilket sätt. Detta gjordes 

eftersom kroppspråket också kan ge information under intervjun, och till processen med 

analys i en kvalitativ studie. Samtliga intervjuer spelades in med intervjuarens mobil efter att 

tillåtelse givits från informanterna, och det gjordes också stödanteckningar av intervjuaren 

under intervjuerna med informanterna.  

Nedan följer en tabell med en översikt på intervjuerna (se Tabell 1). 

Tabell 1 

Exempel på intervjuprocessen 

Bakgrund/berätta om dig själv:              Jobbet (HVB):                   Invandring: 

Jobbat med diverse jobb.  Besviken över att flyktingbarnen ofta             Det egna valet styr 
Jobbat med ensamkommande     är omotiverade till vägledande hjälp.              Invandrartillhörighet, att        
flyktingbarn i 2 år. (R1:man)  (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8)                          känna sig som invandrare 
                    eller inte. (R3, R1, R5) 
Jobbat på olika gruppboenden/  Jobba med människor är givande med stöd  
Familjehem.    från kollegor och ett utbyte.                Media påverkar till ett  
Jobbat med ensamkommande flyktingbarn  (R1-8)                 polariserat synsätt på 
i 6 månader. (R2:kvinna)                                               invandring (R1, R3, R5,  
                    R6, R7, R8) 
Jobbat utomlands som psykolog.   
Jobbat 6 månader med ensamkommande                  Hjälper Sverige  
Flyktingbarn. (R3:man)                   invandrare så bygger de
                    upp landet på sikt (R1,  
Jobbat på kollektivboende/döva och                   R3, R4, R5, R6, R7) 
Hörselskadade. Jobbat 6 månader med  
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ensamkommande flyktingbarn. (R4:kvinna)                  Att bo i annat land  
                    innebär att vara  
Jobbat inom servicesektorn. Jobbat i 6 månader                   invandrare hela livet 
med ensamkommande flyktingbarn. (R5:man)                  (R2, R4, R6, R8) 
 
Jobbat inom integrationsområdet. Jobbat 
7 månader med ensamkommande flyktingbarn. 
(R6: kvinna) 
 
Jobbat som chef inom funktionsnedsättningar/ 
övrig verksamhet med människor. Jobbat 6 
månader med ensamkommande flyktingbarn. 
(R7:man) 
 
Jobbat inom servicesektorn. Jobbat med  
ensamkommande flyktingbarn 3 år. (R8:kvinna) 
 
R1 etc. är beteckningen på de informanter som deltagit i intervjun. Endast de svar som förekommit 75-100% i intervjuerna 
finns angivna i tabellen samt skillnad i svar mellan de två grupperna män – kvinnor (invandring) 
 

Etik 

Hänsyn togs till de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) som 

berör informationskravet, vilket utgör hänvisning till att informanterna har blivit informerade 

om studiens syfte och information om studiens innehåll. Deltagarna informerades också om 

frivilligheten gällande deltagandet, och att de själva kan avbryta deltagandet när de så önskar. 

Deltagandet var anonymt, och medför att deras intervjusvar inte går att spåras till dem 

personligen och att materialet behandlas konfidentiellt, vilket utgör konfidentialitetskravet. 

Informanterna informerades även om att svaren i studien endast kommer att behandlas av 

forskaren samt endast kommer att användas till studien, dessa delar utgör nyttjandekravet. 

Efter att dessa tre delar presenterades muntligen så samtyckte informanterna till att delta i 

studien, vilket medför att samtyckeskravet är uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2011). 

Databearbetning 

Efter att genomförda intervjuer gjorts så analyserades materialet utifrån en induktiv 

innehållsanalys, där slutsatser drogs utifrån empiriska erfarenheter och där strukturer, 

sammanhang och gemensamma drag eller olikheter spåras genom att datan görs om till texter 

vid transkribering. Vid transkriberingen skrevs intervjuerna ut i texter ordagrant, som därefter 

strukturerades. Meningar som var relevant för frågeställningen plockades ut specifikt, men 
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med omgivande text för att inte sammanhanget i intervjun skulle tappas. Materialet från 

intervjuerna lyssnades igenom flera gånger för att försäkra om att inget innehåll i berättelserna 

misstolkats, eller att de kommunicerade detaljerna hade missats. Utifrån detta bekantade sig 

författaren med materialets innehåll. Begreppen som blev synliga utifrån informanternas 

berättelser skapade meningkoncentreringar, där meningar komprimerades till citat men 

innehållet i meningarna behölls samt omgivande text, för att komma så nära verkligheten i 

ursprungstexten som möjligt. Återkommande citat markerades med färgpenna och 

numrerades efter innehåll, dessa citat blev kategorier inför analysen. Datan kodades efter att 

författaren sökt igenom texten för att få svar på frågorna baserade på intervjuguiden. 

Kodningen gjordes efter de meningar eller det svarsinnehåll som förekom mest med 

utgångspunkt från författarens frågor. Den kodade datan baserad på innehåll och grupp 

(män/kvinnor) gav kategorier, dessa kategorier reflekterade budskapet i intervjuerna. Inga 

färdiga begrepp och teorier förekom, då analysen var induktiv (generella slutsatser drogs från 

varje  enskild intervju). Därpå sorterades textmaterialet efter kategorier till underkategorier. 

Genom analysen återgick författaren hela tiden till de uttagna kategorierna, för att kontrollera 

att de stämde överens med underkategorier och de meningskoncentreringar som gavs ur 

informanternas beskrivningar. Materialet som var inspelat på en mobil lyssnades av flera 

gånger, för att få fram vad och hur informanterna hade svarat på en fråga. Transkriberingen 

gav totalt 29 sidor dataskriven text. Pauser och till exempel skratt har också markerats extra i 

texten under transkriberingen. Inspelningarna som är gjorda på intervjuarens mobil raderades 

efter transkriberingen utifrån konfidentialitetskravet, vilket utlovades till de informanter som 

deltagit i intervjuerna. Centrala begrepp grupperades utifrån ”mäns upplevelser” - 

”gemensamma upplevelser” - ”kvinnors upplevelser” och utifrån studiens frågeställning: hur 

upplever män och kvinnor invandring utifrån attityden tolerans? Hur påverkar några 

dominerande samhällsfaktorer toleransen hos män och kvinnor enskilt och i grupp?  
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Samtliga informanter gav ett muntligt samtycke till deltagandet av intervju, samt att 

informanterna fick läsa igenom missivbrevet innan intervjuerna, och frågor kring intervjun 

från informanterna besvarades av författaren på plats.  

Den deltagarvalidering som gjordes för studien gjordes på några av deltagarna som 

deltog som informanter i intervjuerna. Deltagarna fick ta del av resultatet i resultatdelen, samt 

om de ville fick informanterna ta del av deras egna individuella transkribering som gjordes. 

Intervjuaren frågade informanterna om deras utsagor stämde överens med intervjuarens 

transkriberade tolkning. Deltagarna för intervjuerna hade inget att invända på det som 

intervjuaren hade tolkat utifrån intervjuerna, så intervjuaren behövde inte göra några 

nödvändiga ändringar i resultatet och transkriberingen. Insamlandet av materialet vid 

transkriberingarna gav flera kategorier och underkategorier, några kategorier som liknade 

varandra till innehåll slogs ihop till en kategori. De kategorier som spårades efter att 

författaren läst och tolkat transkriberingen och hittat en gemensam abstrakt fras som framkom 

i nästan alla intervjuer om invandring var: Invandrig lönsamt på sikt, Göra skillnad ger utbyte 

och konflikter, Media om invandrig, Annan etnisk tillhörighet. De subkategorier som hittades 

var: Ny arbetskraft räddar Sveriges ekonomi, Vägleda människor känsla av betydelse och 

skapar frustrationer, Polarisering och negativa nyheter, Bestämmer själv etnisk 

tillhörighet/Anpassning och acceptans av samhället. Fraserna som framkom i denna studie, 

byggde på informanternas berättelser och beskrivningar som uppenbarade sig till 75-100% 

under intervjuerna. 

Beskrivet nedan finns exempel på den analysprocess studien baserats på (se Tabell 2).  

Tabell 2  

Exempel på analysprocessen 

Meningskoncentrering                    Underkategori                                       Kategori                                                                            

”Vi kan ha invandring som ett           Ny arbetskraft räddar Sveriges ekonomi                       Invandring lönsamt på sikt 
ekonomiskt verktyg”                                                
 
 
”Personen ska gå i skolan, få             Vägleda människor känsla av                                        Göra skillnad ger utbyte                                          
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utbildning för att sedan komma         betydelse och skapar frustrationer      och konflikter        
till jobbet” 
”Det funkar inte i det moderna       
samhället att bli aggressiv, skrika 
högt eller kasta grejer”                                
 
”Jag tror man lägger mycket             Polarisering och negativa nyheter                                 Media om invandring            
fokus på att de är invandrare 
och de är annorlunda” 
 
”Invandrare är en person som           Bestämmer själv etnisk tillhörighet                              Annan etnisk tillhörighet        
inte är född i Sverige och                                                                                                                                      
flyttar hit”                                         Anpassning och acceptans av samhället 
 

  

Resultat 

Studiens syfte var att beskriva hur toleransen skiljer sig åt till invandring, mellan 

manlig och kvinnlig personal på ett HVB-hem. Detta kopplades ihop med olika yttre 

samhällsfaktorer som påverkar toleransen till invandring (politisk styrning, ekonomiska och 

kulturella faktorer, utbildningsnivå, media (TV, radio, nyhetstidningar och sociala medier) 

och gruppåverkan. Några inledande frågor i studien handlade om informanternas bakgrund 

och arbete med ensamkommande barn. Därefter ställdes frågor om personalens inställning till 

det egna jobbet med ensamkommande flyktingbarn och om invandring. Nedan följer en tabell 

över resultatet för mäns upplevelser – gemensamma upplevelser – kvinnors upplevelser (se 

Tabell 3) 

Tabell 3 

Exempel på analys för resultat  

Kategorier                   Mäns upplevelser                      Gemensamma upplevelser              Kvinnors upplevelser 

 
1) Invandring lönsamt på sikt               1) ”Invandring för mig är något som      
                 kommer hjälpa Sverige på lång  
                 sikt” (R1:man) 
 
   
                 1) ”Jag har svårt att tro att bara  
                  svenskar ska bo här, vi är inte 
                  många så hur ska vi klara oss” 
                  (R6:kvinna) 
 
 
2) Göra skillnad ger utbyte                 2) ”Även om man inte ser just nu 
och konflikter                 vilken skillnad man gör, så tror 
                  jag att man får betyda någonting 
                  för ungdomarna” (R5:man) 
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                                 2) ”Det positiva är väl det kulturella 
                   som vi får” (R4:kvinna) 
 
                   
 
             2) ”Jag blir jättefrustrerad att ungdomar inte 
               har samma mål att komma framåt, de beter sig  
              illa och respektlöst” (R3:man) 
 
         
                                                                                                            2) ”Ibland kan det vara lite turbulent och då kan 
              det bli lite av ett stressmoment” (R4:kvinna) 
               
 4) Media om invandring                                                                     3) ”Den sidan som media visar upp är den  
              kriminella sidan, med invandrare som sitter i 

                                                                            fängelser” (R8:kvinna) 
 
 
            3) ”Media visar att det är ett problem (…) alla 
             ses som en grupp” (R7:man) 
 

 
5) Annan etnisk tillhörighet         4) ”De väljer själva att ha en    4) ”Hur dom har  
                       särskild kultur, ett särskilt språk”                                                                                        anpassat sig till                                    
                       (R3:man)                                    det svenska 
      samhället avgör
                                      tillhörighet”  

(R2:kvinna) 
                       

 

Invandring lönsamt på sikt 

Ny arbetskraft räddar Sveriges ekonomi: 

Arbetskraft beskrevs av informanterna i studien som individer som etablerat sig på 

arbetsmarknaden och sedan en tid tillbaka är i arbete, samt ny invandrande arbetskraft som 

fått tillträde till arbetsmarknaden nyligen. Samtliga informanter i studien såg arbetande 

invandrare som något som var ekonomiskt lönsamt och positivt för Sverige: ”Sverige har 

behov av att ta in människor och invandring för mig är en satsning för själva landet Sverige. 

Om vi inte tar in människor, så kommer i framtiden allt färre behöva försörja allt fler, och på 

så sätt är invandring en accept.” (R1:man) Informanterna menade att invandringen på sikt gav 

och ger tillfällen till nya jobb och ny arbetskraft: ”Jag har lite svårt att tro på att om det bara är 

svenskar, alltså de som bor här i Sverige, vi är inte så många här om man inte räknar med 

dom nyanlända, så kan vi liksom klara oss.” (R6:kvinna) Informanterna ansåg att kommer 

invandrare ut ordentligt på arbetsmarknaden och betalar skatt så bidrar de på sikt till 

välfärden, detta menade informanterna kunde rädda den svenska ekonomin framöver i tiden. 
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Både de manliga och de kvinnliga informanterna uttryckte sig positivt och accepterande till 

invandringen under kategorin ”Invandring lönsamt på sikt” (se Tabell 3). Denna positiva 

tolerans var kopplad till förhoppningar om att invandringen skulle bidra till ny arbetskraft, 

som skulle göra att invandringen blir positiv för svensk ekonomi i framtiden. Att invandrare 

på sikt skulle finnas på den svenska arbetsmarknaden, värderades högt av både män och 

kvinnor där målet var en inkludering av invandrare på arbetsmarknaden. 

Göra skillnad ger utbyte och konflikter  

Vägleda människor känsla av betydelse: 

Samtliga informanter ansåg att det var ett positivt utbyte mellan svensk kultur och främmande 

kulturer och det bidrog till motivationen till arbetet inom invandringsområdet (se Tabell 3): 

”Det här med det kulturella utbytet tycker jag är intressant.” (R8:kvinna) Både manliga och 

kvinnliga informanter betraktade invandringen som något som leder till många intressanta 

kulturella utbyten. Informanterna beskrev utbyten i form av utmaningar och som vägledning, 

för att nå de fastställda målen med de ensamkommande barnen: ”Jag ser det mer som en 

utmaning, det är min grund att vägleda och förklara och hjälpa.” (R6:kvinna)  

Informanterna ansåg också att det kändes roligt att vara en person som konkret får 

jobba med människor: ”Jag trivs med att jobba med människor, levande varelser istället för att 

jobba med maskiner till exempel.” (R2:kvinna) Informanterna uttalade sig i om att göra 

skillnad för invandrare, och vad det ger informanterna som individer i gengäld: ”Under mitt 

liv så har jag verkligen funderat hur jag på bästa möjliga sätt ska göra skillnad hos en individ 

och hur jag kan bidra till att hjälpa någon människa.” (R1:man)  

Det kulturella utbytet och en känsla av att betyda något för någon annan, värderades 

som något positivt av både de manliga och kvinnliga informanterna. 

Skapar frustrationer: 
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Samtliga informanter uttryckte besvikelse över de konflikter som kunde uppstå på  

arbetsplatsen utifrån grupperingar, och att det var något som uppfattades som negativt för 

personalen och ledde till negativ tolerans mellan grupperna ensamkommande flyktingbarn 

och personalgruppen (se Tabell 3). Negativa uppfattningar beskrevs av informanterna i form 

av att de ensamkommande barnen inte alltid ville delta i det vägledande arbetet, mot ett 

självständigt liv med hjälp av personalgruppen. Informanterna uppgav att det ofta ledde till 

frustrerande konflikter mellan personalen och barnen: ”(…) att hjälpa ungdomar till att vi har 

samma mål, det tror jag är jättebra. Jag blir jättefrustrerad att ungdomar inte har samma mål 

att komma framåt, och dom beter sig verkligen illa och respektlöst.” (R3) och ”(…) lite svårt 

för vissa grupper att acceptera, till exempel religion och sådana saker kan styra, eller göra att 

det skapas konflikter.” (R6) Detta beskrivs av de kvinnliga och manliga informanterna som att 

konflikter skapas genom olika drivkrafter och mål inom en grupp, vilket bidrar till att skapa 

frustrationer mellan två grupper. 

Media om invandring 

Polarisering och negativa nyheter: 

Både de kvinnliga och manliga informanterna ansåg att media (TV, radio, 

nyhetstidningar och sociala medier) mest fokuserar på att förmedla en negativ bild av 

invandringen: ”Den är mest negativ.” (R2) Informanterna menade att media visar en bild av 

ökad kriminalitet på grund av invandring. Informanterna uppgav att de tyckte media 

förmedlade en polariserad bild där media fokuserar på det som är positivt och en dålig bild av 

invandringen där media fokuserar på det negativa: ”Jag tror det är på ett polariserat sätt, de 

visar invandrare på ett sätt som hjältar och på ett sätt som brottslingar.” (R3). Informanterna 

menade att de förstår att media agerar som ett vinstdrivande företag och de ser medias nyheter 

om invandring med kritiska ögon: ”Man kan inte helt lita på vad de säger, så det kan vara ett 

kommersiellt företag som är vinstdrivande.” (R1) Informanterna upplevde att de ville bilda 
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sig en egen uppfattning om vad som är sant eller inte om invandringen: ”Jag slutar läsa det för 

jag tycker de är så tröttsamma. Personligen tar jag inte till mig av den så att säga propagandan 

som skrivs.” (R7) Som summering av informanternas utsagor kan då om media tilläggas, att 

de manliga och kvinnliga informanterna upplevde media som ett organ som har exponerat 

invandringen på ett negativt sätt (se Tabell 3).  

Annan etnisk tillhörighet  

Anpassning och acceptans av samhället: 

Kvinnorna i studien värderade invandraren i termer av att anpassning till samhället 

skulle leda till acceptans av omgivningen, samt att en tolkning av rätt samhällsnormer måste 

fås till samhället invandraren flyttar till. Krav på språkliga färdigheter och en utbildning, 

tyckte de kvinnliga informanterna var det viktigaste för att invandrare skulle accepteras och 

komma in i det svenska samhället fullt ut: ”Jag tror att språket är avgörande och hur mycket 

du kan svenska (…) om du har det här så har du faktiskt landat i det svenska systemet.” (R6)  

Kvinnorna beskrev också individer med annan etniskt tillhörighet i termer av det som 

är annorlunda: ”Oavsett om jag kan språket bra skaffar ett jobb och sådana saker, så finns det 

ändå underliggande saker som gör att jag inte blir accepterad, och det har ju oftast med 

hudfärgen att göra tyvärr.” (R4)  och ”Jag tror det handlar väldigt mycket om (…) hur dom 

har anpassat sig till det svenska samhället (…) lever man i ett land och vägrar ta till sig av 

någonting som finns i det här landet, utan bara vill flytta över sitt eget tänk.” (R2) 

Bestämmer själv etnisk tillhörighet: 

 De manliga informanterna svarade i termer av tillåtande och individens egna val 

gällande etnisk tillhörighet  och att invandraren själv bestämmer vilken etnisk tillhörighet han 

eller hon vill ha: ”I USA och Australien finns det människor som har bott där i flera hundra 

år, men de har fortfarande deras egna språk och deras egna kultur, de behåller det. De väljer 

att ha en särskild kultur ett särskilt språk. De vill inte försvinna i det större samhället så jag 
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tror det är val som man gör (…) om du känner dig som invandrare (…) det är jätteorättvist hur 

man behandlar invandrare genom olika krav.” (R3) Individen ska själv bestämma vem han 

eller hon vill vara eller vilken etniskt tillhörighet individen bestämmer sig för: ”Det handlar 

väldigt mycket om vad individerna själva väljer att se sig som, tror jag.” (R5)  

De kvinnliga informanterna i studien hade ett mer kravfyllt tankesätt och beskrivning 

av invandraren jämfört med männen, som uttalade sig i mer tillåtande termer (se Tabell 3). 

Diskussion 

Resultatdiskussion   

I denna studie undersöktes skillnader till tolerans ur ett könsperspektiv. Den lärdom 

som författaren till studien erhöll, var att gruppåverkan oftast är den starkaste 

påverkansfaktorn hos individen. Studien hade för avsikt att förklara upplevelser till tolerans 

gällande invandring, genom olika samhällsfaktorer som politisk styrning, ekonomiska och 

kulturella, utbildningsnivå, media (TV, radio, nyhetstidningar och sociala medier) och 

gruppåverkan, som påverkade till attityden tolerans hos män och kvinnor. De 8 

semistrukturerade intervjuerna gav fyra kategorier: Invandring lönsamt på sikt, Göra skillnad 

ger utbyte och konflikter, Media om invandring, Annan etnisk tillhörighet. 

Sammanfattningsvis åskådliggjorde resultatet några uppseendeväckande upptäckter till 

tolerans till invandring hos personalgruppen. I fyra teman uttalade både män och kvinnor ur 

personalgruppen ungefär samma åsikter och tolerans till invandring i kategorierna: Invandring 

lönsamt på sikt, Göra skillnad ger utbyte och konflikter, Media om invandring.  

Den kategori det argumentativa tänkandet gick isär hos män och kvinnor var 

värderingen av ”invandrare” i kategorin ”Annan etnisk tillhörighet.” Kvinnorna beskrev där 

invandrare utifrån ett anpassningsperspektiv till samhället, och männen beskrev invandrare 

utifrån den fria viljan att själv bestämma över sitt varande och den etniska tillhörigheten. 

Detta är i samstämmighet med tidigare forskning (Fasel, Green, & Sarrasin, 2013) som 
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påvisat inga skillnader till tolerans till invandring, i en grupp som består av både män och 

kvinnor. 

Invandring lönsamt på sikt: 

Resultatet visade att det fanns en gemensam oro hos både kvinnor och män i 

arbetsgruppen, för att den svenska ekonomin skulle påverkas (symboliskt hot) på grund av 

invandringen. En gemensam oro uppdagades till uppfattningen att den sociala välfärden ska 

försvinna i Sverige på grund av invandringen generellt. Informanterna i studien menade att 

kommer invandrare i arbete som ny arbetskraft, så blir resultatet att detta lyfter svensk 

ekonomi. Denna beskrivning är i enlighet med tidigare forskningsfynd om det uppfattade 

ekonomiska hotet som bygger på fördomar (Hitlan m.fl., 2007).  

Det kan tolkas som att samhället genom politisk styrning har krav på invandraren att 

ha som mål att tidigt att få ett arbete. När invandraren får arbete så tillhör denne den 

integrerade ”vi” gruppen med rätt samhällsnormer, vilket också forskningen (Darvishpour & 

Westin, 2015) påvisat vara ett krav för acceptans inom ”vi” gruppen. Ställs kraven på att 

invandrare ska komma i arbete tidigt så kan det tolkas som en negativ tolerans utifrån hela 

arbetsgruppens målsättning samt indirekt diskriminering. Att komma till ett nytt land med ny 

kultur kan för invandraren betyda att all den energi det tar för invandraren att komma till ett 

nytt land och snabbt klara sig, är uttömd. Detta kan ställas i relation till förklaringen av 

”tolerans” som förklaras med att positiv tolerans menas att tillåta individer i ”dem” gruppen 

försvara sina åsikter som avviker från ”vi” gruppen. Med landets nya krav på att snabbt 

komma i arbete, kan för invandraren vara ett svårt hinder som inte alltid är förenligt med 

personalgruppens i förväg bestämda, och av dem beskrivna uppdrag och mål. Detta också 

utifrån vad den svenska arbetsmarknaden anser att ”vara svensk” är. Invandraren förväntas 

kunna acceptera och leva efter den svenska kulturnormen, som blir en snabbare väg till 

inträde på svensk arbetsmarknad (Darvishpour & Westin, 2015). 
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Göra skillnad ger utbyte och konflikter: 

Gruppinteraktioner och gemensam motivation är något som är viktigt för att tolerans 

ska uppstå till grupper och inom gruppen. I studien menade de kvinnliga och manliga 

informanterna att de upplevde frustrationer och fara gällande ensamkommande flyktingbarn 

och invandring generellt. Detta konstaterande kan ha uppstått utifrån konflikter mellan 

grupperna ensamkommande flyktingbarn och personalgruppen, som är de grupper som 

interaktioner har skett mellan på HVB-hemmet. Gruppnormer kan också styra agerandet och 

toleransen mellan grupperna. Detta kan förstås utifrån olika interaktionssituationer mellan 

ensamkommande flyktingbarn och personalgruppen, som utlöste  impulsmekanismen och 

värderingen ”hot” hos personalgruppen och de kollektiva normerna. Återigen att tillåta 

individer i ”dem” gruppen att försvara sina åsikter som avviker från ”vi” gruppen blir synligt i 

informanternas berättelser om konfliktsituationer, där invandrarindividers rätt att försvara sina 

åsikter inte överensstämmer med personalgruppens åsikter och målsättningar. I upplevda 

kontaktsituationer uppstår värderingen acceptans och positiv tolerans, och i upplevda 

hotsituationer uppstår ett ogillande med negativ tolerans, mot de kollektiva normerna och det 

sociala livet (Fasel, Green & Sarrasin, 2013). Individerna inom grupperna har påverkats av 

gruppnormerna och eftersom grupperna har fått bevis på olikheterna gällande motivation och 

till den kulturella behållningen mellan grupperna, så har konflikter uppstått istället för 

tolerans mellan gruppen ensamkommande barn och personalgruppen utifrån personalens 

perspektiv. Detta medför att personalgruppen i sådana situationer känner negativ tolerans till 

de ensamkommande barnen. Detta har också tidigare forskning  (Myers m. fl., 2010; 

Schlueter & Scheepers, 2010) visat vara något som skapar negativ tolerans och är 

samstämmigt med denna studies resultat. 

Media om invandring: 
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Mediapåverkan som påverkansfaktor till bildandet och utformandet av attityder till 

invandring, visade att både de kvinnliga och de manliga informanterna påverkades på något 

sätt av media. Endast kvinnorna uppgav att de påverkats negativt av media till invandringen, 

samt att media upplevdes vara en marknadsföringskanal. Den manliga gruppen informanter 

menade att de var källkritiska och inte påverkades så mycket. Både män och kvinnor påtalade 

att de påverkats av media. De manliga informanterna såg media förmedla bilden av 

polarisering, där invandrare uppfattas vara antingen hjältar, brottslingar, eller bara 

annorlunda. Kvinnorna uppgav att de uppfattade medias information om invandring som 

något vinklad och generellt negativ. Utifrån tidigare forskning (Atwell Seate & Mastro, 2016) 

kan detta förklaras som att personalgruppen kopplat ihop medias expertis och utökade utbud 

gällande invandringen som ett eskalerande hot, vilket också kan ge en mer negativ tolerans till 

invandring. Resultatet kan i denna studie påvisa att personalgruppens individuella 

skyddsmekanismer i hög grad aktiverats av media. Personalgruppens påverkan av media kan 

förklara toleransen till arbetsmöjligheterna hos invandrare samt till tolerans i 

konfliktsituationer, där media kan ha förmedlat bilden av invandrare som brottslingar som 

behöver ”bli svenskar” för att klara sig genom livet i Sverige och bidra till landet.  

Annan etnisk tillhörighet: 

Ordet invandrare har fått en värdeladdning och känslighet i Sverige. Ordet kan i olika 

sammanhang tolkas antingen som positivt eller negativt. Finns det en negativ värdering hos 

individen till ordet ”invandrare” så kommer det troligtvis också påverka toleransen till 

invandring enligt forskning (Darvishpour & Westin, 2015). Det som var intressant var att 

inom kategorin ”Annan etnisk tillhörighet” var att beskrivningen och värderingen av 

”invandraren” gjordes olika hos männen och kvinnorna i personalgruppen. De manliga 

informanterna svarade bland annat att det var invandrarens eget val eller känsla att vara eller 

inte vara invandrare. Männen menade också att om individen är född i Sverige eller inte, 
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avgör om begreppet invandrare ska finnas kvar som beskrivning av individen. Männen ansåg 

övergripande att individen ska ha egen frihet att välja etnisk tillhörighet. De manliga 

informanterna i studien kan utifrån dessa uttalanden tolkas ha en mer positiv tolerans till 

invandrare. 

Kvinnorna svarade att om individen skaffar sig tillräckliga språkkunskaper och jobb, 

då är inte individen invandrare i begreppslig mening. Anpassningsförmåga till den nya 

kulturen och vilket land individen kommer ifrån menade kvinnorna, avgör om individen är 

invandrare eller inte. Kvinnorna beskrev invandrare i termer av att samhället ska ställa krav på 

anpassning och kulturellt ursprung. Denna värdering av ordet ”invandrare” kan tyda på en 

något mer negativ tolerans till invandrare hos kvinnorna, i jämförelse med männen. Detta 

fenomen gällande begreppsvärdering i studien, belades också av tidigare forskning 

(Darvishpour & Westin, 2015).  

Denna studie har visat att medlemmar ur samma grupp (personalgruppen på HVB-

hemmet) har i stora drag en gemensam tolerans till invandring och ensamkommande 

flyktingbarn oavsett personalens kön. Detta kan också tolkas med utgångspunkten av en 

önskan om social acceptans från individen hos gruppen och den existerande gruppens normer, 

vilket ligger i linje med tidigare forskning (Ahmadi m.fl., 2015; Myers m.fl., 2010). 

Studiens resultat går även att koppla till Gordon Allports (1954) teori ”The Nature of 

Prejudice” om fördomar. Detta utifrån tanken i teorin ”The Nature of Prejudice” utgår från att 

fördomar och diskriminering kan vara tecken på bristande kunskap och brister i den 

analytiska förmågan hos individen (Darvishpour & Westin, 2015).  

Utsagorna från informanterna som författaren fick under intervjuerna, visade att i 

personalgruppen bestående av män och kvinnor, hade individerna inom gruppen i de flesta 

fall en samstämmig tolerans till invandring.  

Förslag till framtida studier  
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Fortsatta studier kan med fördel göras inom ämnet tolerans till invandring. Eftersom 

urvalet i denna kvalitativa studie var litet (8 informanter) kan med fördel en kvantitativ studie 

göras med ett större urval, om fenomenet invandring. Det finns flera omständigheter att 

undersöka som påverkar till attityden tolerans gällande invandring, gruppkontakter och 

gruppnormer kan vara några sådana omständigheter. Framtida studier inom fenomenet 

invandring kan på sikt leda till ändrad förståelse och tolerans hos individer, från att ibland 

vara fördomar till att bli sann förståelse och ny kunskap gällande invandring. Fler studier kan 

vara ett sätt att få en utökad helhetsbild av attityder till invandring, samt ett sätt att minska 

människors sociala kategoriseringar av varandra.  

Oväntade resultat 

De resultat som hittades i studien och som förvånade mest var att kvinnorna gav ordet 

”invandrare” en mer negativ värdering än männen, eftersom tidigare forskning (Ahmadi m.fl., 

2015) påvisat att kvinnor är mer toleranta till invandring än män utifrån motiveringen att 

kvinnor är mer intresserade av andra människor och män är mer självinriktade. Ett annat 

oväntat resultat var att författaren såg att toleransen hos både män och kvinnor i 

personalgruppen, gällande invandraren arbetsmöjligheter och invandrarindividens möjligheter 

att försvara den egna åsikten, kunde tolkas som negativ tolerans hos personalgruppen. 

Utbildningsnivån i denna studie var dock varierande och några tydliga indikationer på 

utbildningsnivå kopplat till tolerans till invandring hittades inte, så därför har inga direkta 

paralleller dragits till just den faktorn i studien.  

Studiens syfte var att beskriva skillnader eller likheter i tolerans till invandring och 

ensamkommande flyktingbarn, mellan män och kvinnor. Studien syfte var också att 

undersöka några medverkande krafter till toleransens riktning. Detta i form av några viktiga 

samhällsfaktorer (politisk styrning, ekonomiska och kulturella faktorer, utbildningsnivå, 

media och gruppåverkan) som påverkar individens tolerans i relation till invandringen. Detta 
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har studien till stor del gjort, och resultatet i studien var att mäns och kvinnors tolerans till 

invandring var i stort sett likvärdiga.  

Metoddiskussion  

Studien är gjord med en kvalitativ ansats, vilket innebär djupintervjuer med några få 

personer. Studien var dock av det mindre formatet med endast 8 informanter, och ska förstås 

utifrån informanternas subjektiva beskrivningar av ämnet invandring. Därför kan inga 

generella slutsatser dras utifrån studiens resultat. Målet med den kvalitativa metoden var att få 

en djupare förståelse för HVB personalens attityder kring invandring generellt inklusive 

ensamkommande flyktingbarn, med utgångspunkt i könsperspektivet. Syftet var således att 

tolka tankegångar hos informanterna, vilket den kvalitativa metoden i högsta grad bidrog 

med. Intervjuer gav informanterna möjligheten att själva ge uttrycksfulla svar på frågorna, 

utifrån sina känslor och tankar där attityder kring ett fenomen lättare framträder. Fokus låg 

således i informanternas berättelser och inte att bara i att beskriva den intervjuades 

upplevelser utan också att förstå informanternas livsvärld. Den kvalitativa metoden bidrog 

med detaljrika svar angående personalgruppens upplevelser av fenomenet invandring, och 

under intervjuerna så varvades författarens frågor och följdfrågor med informanternas 

berättelser.   

En intervjuguide författats och intervjuerna utgick ifrån de frågor som fanns med i 

den. Intervjuguiden innehöll 17 färdigformulerade frågor men var inte given som fullständig. 

Intervjuguiden innehöll några få delområden, med frågor som berörde intervjupersonernas 

bakgrund, åsikter om jobbet med ensamkommande barn, åsikter om invandring generellt, 

egna värderingar om ordet ”invandrare,” medias påverkan till åsikter och hur Sverige 

påverkas av invandringen. Intervjuguidens frågor kompletterades med preciserade följdfrågor 

som ”Hur…?”, ”Vad…?”, ”Varför…?”, ”Vilken…?”, ”Anser du…?”, ”Kan du utveckla det?” 

och ”Berätta mer…” för att få ytterligare förklaringar på en fråga utifrån intervjuguiden och 
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intervjuarens tankeram för studien. Det rikliga antalet följdfrågor stärkte studiens validitet, 

eftersom validiteten bestod av att mäta det som skulle mätas, det vill säga mätningen bestod 

av de kvinnliga och de manliga informanternas berättelser, samt jämförelser som gjordes efter 

transkriberingen av kvinnor och män. Jämförelserna bestod av en tolkning av informanternas 

utsagor. Följdfrågorna varierade med intervjuns sammanhang i helhet, och för att få 

informanterna att svara på frågorna utifrån intervjuguiden med egna ord. Intervjuaren strävade 

aldrig efter att få intervjusituationen formell. Målet var att möjliggöra att datainsamlingen 

gjordes i samtalsform med intervjuguiden som underlag. Målet med att göra intervjuerna som 

ett flytande samtal, bestod i att få ytterligare möjligheter att ta del av intervjupersonernas 

perspektiv på deras villkor. Intervjuaren hade också i åtanke att inte ställa frågor som gav 

korta svar som ”ja” eller ”nej” vilket intervjuaren inte värderade som uttömmande svar på en 

fråga. Intervjuaren undvek också att ”baka in” två frågor i en fråga för att inte skapa förvirring 

om en enskild frågas innebörd. Under intervjuerna kändes det viktigt för intervjuaren att hålla 

igång samtalet, visa intresse för intervjupersonernas utsagor, vilket medför att en bra relation 

skapades mellan intervjuaren och intervjupersonerna. Detta tillvägagångssätt tillförde att 

validiteten på så vis stärktes, genom att intervjupersonerna känner sig avslappnade och gav 

uttömmande svar på frågorna från intervjuaren (Larsen, 2009; Yin, 2013).  

Alla intervjuer spelades in på intervjuarens mobil och intervjuaren kunde be om 

kompletteringar på svaren i intervjun, om det ansågs som nödvändigt för att försäkra att 

tolkningen låg så nära verkligheten som möjligt, detta gjordes efter att arbetet med 

transkriberingen påbörjats. Då syftet med studien var att undersöka attityden tolerans till 

invandring så var kvalitativ ansats på studien ett fördelaktigt val. Författaren till studien ansåg 

att fördelen med kvalitativ forskning är att den ger djupare svar från några få informanter, 

vilket bidrar till att få ökad förståelse kring det valda ämnet som i sin tur ger ett bra resultat.  



TOLERANS TILL INVANDRING: UR ETT KÖNSPERSPEKTIV 30 

En kvantitativ studie skulle tvärtom ge lite information om många respondenter och 

används när man vill förklara något utan djup i svaren, men är då generaliserbar. Den inre 

validiteten i en kvalitativ studie, med få djupa svar från informanterna, är lättare att 

åstadkomma jämfört med en kvantitativ studie. Den yttre validiteten är hela 

forskningsprocessen där möjligheten till generalisering bedöms utifrån studiens ansats (Patel 

& Davidson, 2010). Resultaten i denna kvalitativa studie saknade således generaliserbarhet, 

vilket medför att reliabiliteten (överförbarheten) i studien är bristande.  

Validiteten (trovärdigheten) kunde ses som förhållandevis stärkt, då det som avsågs att 

mätas gjordes utifrån tolkningar av informanternas utsagor samt att intervjuaren skapade 

möjligheter till rikligt med följdfrågor. Validiteten kunde också anses stärkt på grund av en 

genomarbetad intervjuguide som kompletterades av många följdfrågor och att informanterna 

fick uttrycka sig fritt i tal, samt att förklaringar kring svaren på en fråga mellan informant och 

intervjuare, kunde fås direkt på plats. Men på grund av att reliabiliteten bedömdes som 

bristfällig så påverkade det validitetens styrka. Reliabiliteten som är kopplad till validitet, kan 

därför anses som något bristfällig i studien.  

Deltagarvalidering från några av intervjupersonerna har också gjorts, för att säkerställa 

att tolkningen av intervjuaren stämmer överens med deras åsikter och svar enligt frågorna i 

intervjuguiden. Informanterna har fått läsa igenom transkriberingen om de önskade det och 

studiens analysdel, resultatdel, och diskussionsdel för att sedan komma med åsikter om 

förändringar. Några förslag på förändringar gjordes aldrig från informanterna, så författaren 

utgick från att informanterna var nöjda med författarens tolkning av svaren, samt analysen 

som baserats på dessa tolkningar. 

Mätningen (tolkningen) av den insamlade datan har gjorts i omgångar, då 

transkriberingstexterna från intervjuerna lästes flera gånger. Kategorierna och 

underkategorierna omformulerades något efter att en modifierad tolkning av datan gjorts.   
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Intervjupersonernas och författarens förförståelse kan ha påverkat studien i de 

resonemang som gjordes, då författaren själv jobbar inom området invandring. Egna 

erfarenheter inom området har bidragit till ett stort igenkännande och empati för olika utsagor 

och känslor hos informanterna, vilket kan ha medfört till brister i studien. Intervjuaren skrev 

därför ner personliga och förutfattade meningar om varje informants åsikter kring invandring, 

och hade lappens innehåll i åtanke vid intervjuerna. Intervjuaren som hade jobbat på HVB-

hemmet några månader vid tidpunkten för intervjuerna, hade stora förkunskaper om ämnet 

invandring, vilket även kan ses som en trolig fördel för tolkningen av informanternas utsagor. 

Men intervjuaren hade ingen djupare kännedom om intervjupersonernas tankar och känslor 

kring invandring, vilket utifrån detta kan ha varit positivt för så neutral tolkning av svaren 

som möjligt som intervjuaren fick av informanterna. Författaren hade dock innan intervjuerna 

bestämt att genomföra och tolka intervjuerna objektivt och neutralt, för att fånga så stor del av 

verkligheten som möjligt (Patel & Davidson, 2010).  

Eftersom intervjuaren och informanterna själva jobbar inom området  

ensamkommande flyktingbarn, så kan detta medföra att informanterna inte alltid svarat 

sanningsenligt eller helt opartiskt på alla de frågor som ställdes om invandring. Detta kan ha 

påverkat intervjuresultatet enligt intervjueffekten. Informanten kan ha angivit det svar som 

denna ansåg kunde leda till ett positivt intryck, vilket kan ses som en stor begränsning i 

studien. Frågorna var dock utformade som öppna och generella, samt att några av frågorna var 

ungefär lika till innehåll där svaren kunde jämföras mer detaljerat, och det gavs många 

tillfällen till följdfrågor, så får detta anses ha bidragit till styrkorna i studiens resultat. 

Vad det gäller de etiska principerna så har alla informanter deltagit i intervjuerna 

frivilligt. Intervjupersonerna har inte varit tvungna att svara på alla frågor, om någon fråga 

skulle kännas obehaglig så har den hoppats över och informanterna kunde när helst de ville, 

avbryta sitt deltagande i intervjun. Detta utifrån hänsyn till att informanterna arbete ligger 
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under området sekretess och tystnadsplikt mot de ensamkommande flyktingbarnen och ur ett 

konfidentialitetsperspektiv och utifrån informationskravet. Information om att forskaren och 

ingen annan får tillgång till deras berättelser i studien gjordes innan intervjuerna påbörjades, 

och det medförde att nyttjandekravet uppfylldes. Efter att informanterna tagit del av 

informationen och läst studiens missivbrev, så gavs muntligt samtycke till att delta i en 

intervju från informanterna, enligt samtyckeskravet (Larsen, 2009; Patel & Davidson, 2010; 

Thurèn, 2007; Vetenskapsrådet, 2011).  

Studiens bidrag var att beskriva om upplevelser av tolerans till invandring kan vara 

lika eller skilja sig åt, mellan män och kvinnor i grupp. En grupp som jobbar nära 

ensamkommande flyktingbarn och inom invandringsområdet.  

De olika samhällsfaktorerna politisk styrning, den ekonomiska och kulturella 

aspekten, utbildningsnivå, media (TV, radio, nyhetstidningar och sociala medier) och 

gruppåverkan togs också med i studien och förklarades. Samhällsfaktorerna betraktades i 

studien som viktiga utifrån tidigare forskning (Ahmadi m.fl., 2015; Darvishpour & Westin, 

2015; Hitlan m.fl., 2007; Myers m.fl., 2010) i rollen som samhällspåverkande faktorer, 

kopplade till attityden tolerans till invandring. 
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