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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to examine high school students´ attitudes towards immigration. 
Several factors that may influence the attitudes were presented, including gender, national 
origin and experiences of different cultures. The study was conducted in a small town in 
central Sweden. A total of 195 students participated in the survey and four follow-up 
interviews were conducted. Concepts such as attitudes, immigrants and social distance are 
central to the theoretical understanding of this study. The results have been analysed using 
theoretical frameworks such as symbolic interactionism and stigmatization. The theoretical 
foundations have assisted our understanding of how immigrants are assigned negative 
characteristics and the discrimination against them. Previous research and studies have been 
used in designing this study, as well as to compare results and thus being able to see changes 
over time. A conclusion that has been drawn from this study is that negative attitudes towards 
immigration are often based on a fear of change and that immigrants are regarded as social 
burdens, a threat and an increased competition for tangible assets. The most important 
underlying factor to negative attitudes towards immigration is class affiliation where 
knowledge and education has central influence. Experiences of cultures other than ones own 
also increase tolerance concerning immigration. Compared to previous studies results show 
that, generally, positive attitudes toward immigrants increases, although there are still some 
extremely negative attitudes. Young people need to be given possibility to discuss these 
issues. The fields of social work as well as education are faced with the challenge to allow 
open discussion based on fundamental democratic values to increase tolerance towards 
minorities. 
 
Keywords: Immigration, attitude, high school students, symbolic interactionism, 
constructionism, stigma, social distance, tolerance, xenophobia. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie är att undersöka och förstå gymnasieelevers attityder till invandring. 
Faktorer som vi valt att undersöka och som kan påverka attityder är bland annat kön, nationell 
bakgrund och erfarenheter av olika kulturer. Studien är genomförd på en gymnasieskola i en 
mindre stad i Mellansverige. Totalt deltog 195 elever i den genomförda enkätundersökningen 
och fyra uppföljande intervjuer genomfördes. Begrepp som attityder, invandrare och social 
distans är centrala i den teoretiska förståelsen av studien. Resultatet har analyserats med hjälp 
av teoretiska utgångspunkter såsom symbolisk interaktionism och stigmatisering. 
Utgångspunkterna har underlättat förståelsen av hur invandrare tillskrivs negativa egenskaper 
och diskrimineras därefter. Tidigare forskning och studier har använts i utformandet av denna 
studie samt för att jämföra resultat och på så vis kunna se förändring över tid. Slutsatser som 
har kunnat dras utifrån studien är att negativa attityder till invandring ofta grundar sig i en 
rädsla inför förändring och att invandrare ofta betraktas som en samhällelig belastning, ett hot 
och ökar konkurrensen om materiella tillgångar. Den viktigaste bakomliggande faktorn till 
negativa attityder till invandring är klasstillhörighet där kunskap och utbildning har en central 
betydelse. Upplevelser och erfarenheter av andra kulturer än den egna ökar även toleransen 
inför invandring. Generellt sett ökar positiva attityder till invandring jämfört med tidigare, 
även om resultatet ger uttryck för att det fortfarande finns extremt negativa attityder. 
Ungdomar behöver ges utrymme att diskutera dessa frågor. Skolan såväl som det sociala 
arbetet står inför utmaningen att möjliggöra en öppen diskussion baserad på grundläggande 
demokratiska värderingar för att öka toleransen inför minoriteter. 
 
Nyckelord: Invandring, attityd, gymnasieelever, symbolisk interaktionism, konstruktionism, 
stigmatisering, social distans, tolerans, främlingsfientlighet.  
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Inledning/Bakgrund 
 
Invandring är ett ständigt omdebatterat ämne som ofta väcker starka känslor och åsikter hos 
människor (Card, Dustmann & Preston, 2005). Statistiskt sett visar internationell forskning att 
en andel inom vissa samhällsgrupper alltid uppvisar negativa attityder gentemot invandring. 
Negativa attityder är ofta oberoende av ett lands faktiska invandring. Sverige, till exempel, 
har en förhållandevis hög invandring satt i relation till befolkningsmängd men har bland de 
minst negativa attityderna till invandring i Europa. Forskning har tidigare kunnat identifiera 
olika bakomliggande faktorer, såsom upplevelsen av missnöje med den egna situationen och 
en orolighet inför framtiden. Invandrare får nämligen ofta representera just förändring (Card 
m.fl., 2005). Attityderna kan förstås som individers grundläggande värderingar, formade i 
interaktion med den direkta omgivningen genom inlärnings- och socialisationsprocesser 
(Oscarsson, 2002). Individers åsikter och beteenden präglas i hög grad av de egna attityderna. 
Attityder har följaktligen en viss inverkan på hur normer konstrueras och samhälleliga 
grupper, såsom minoriteter, bemöts.  
 
Trots att svenskar generellt sett har positiva attityder gällande invandring utifrån ett 
internationellt perspektiv (Card m.fl., 2005) kan det ändå finnas anledning att undersöka dessa 
attityder närmare. I tider av oro och instabilitet ökar ofta rädslan för det nya och främmande. 
Vid riksdagsvalet, år 2010, valdes Sverigedemokraterna in i riksdagen med 5,7 % av väljarnas 
röster (Sverigedemokraterna, 2013). Sverigedemokraterna är ett parti vars främsta fråga är 
invandringspolitik och åsikten om att Sveriges invandring måste begränsas demonstreras 
tydligt. Undersökningar har nyligen genomförts på ungdomars attityder till invandring 
(Ungdomsstyrelsen, 2007; Mella & Palm, 2010). Lange och Westin (1991) har tidigare 
genomfört omfattande och upprepade attitydundersökningar på grupper av ungdomar gällande 
invandring. Ungdomar anses vara flexibla i sina åsikter och attityder medan äldre har mer 
cementerade attityder. Således är ungdomar också bra representanter för samhälleliga trender 
och det allmänna medieklimatet. Ungdomars attityder präglar också i förlängningen hur 
samhället formas (Lange & Westin, 1991). Förmedlas en negativ bild av minoriteter, allmänt 
sett, kan ungdomar därför tänkas anamma och reproducera dessa skildringar i högre 
utsträckning än vuxna.  
 
Socialtjänsten har inget direkt uttryckt juridiskt ansvar att motverka diskriminering, 
utanförskap och motsättningar mellan samhällsgrupper. I socialtjänstlagens (2001:453) (SoL) 
portalparagraf uttrycks emellertid att:  
 
 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
 - ekonomiska och sociala trygghet, 
 - jämlikhet i levnadsvillkor, 
 - aktiva deltagande i samhällslivet. 
 Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
 situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. (SoL 1:1). 
 
När samhälleliga och strukturella skillnader mellan grupper uppstår medför detta sociala 
problem, vilket socialtjänsten har ett uttryckt ansvar att motverka. Socialt arbete är en 
verksamhet som grundar sig på demokratiska värderingar. Enligt Regeringsformen (SFS, 
1974:152, reviderad 2010:1408) kap 1:2 ska det allmänna verka för att ingen ska särbehandlas 
negativt utifrån attribut såsom kön, sexuell läggning, kulturell och nationell bakgrund, religiös 
eller etnisk tillhörighet. Detta bör innebära att socialtjänsten och socialarbetare i allmänhet 
ska motverka negativa attityder som kan orsaka diskriminering. Även de etiska riktlinjerna 
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och principerna som ligger till grund för hur socialt arbete ska bedrivas tydliggör att 
socialarbetare ska verka för utsatta gruppers sociala integration i samhället 
(Akademikerförbundet SSR, 2011). Forskning i socialt arbete inom detta problemområde 
syftar ofta till att belysa och problematisera diskriminering. Westin (2000) menar att denna 
forskning har ambitionen att uppmärksamma och ge röst åt utsatta grupper. ”Orsakerna till 
diskriminering måste sökas i samverkande kulturella, politiska, ekonomiska, sociala och 
psykologiska faktorer. Sällan finns det någon enkel isolerad orsak som kan förklara 
diskrimineringens uppkomst och dess förekomst” (Westin, 2000, s. 309). Forskningen inom 
detta problemområde kan alltså ses som mångsidig och komplex med betoning på det sociala 
sammanhangets inverkan. Risken med forskningen är att den kan bli disciplinerande och 
moraliskt partisk. Detta när den diskriminerande partens felaktiga agerande belyses och 
analyseras (Westin, 2000). Problemet med en disciplinerande forskning kan vara att den 
endast blir ett ytterligare led av tillrättavisande utan att någon konstruktiv lösning på 
problemet ges. Annan forskning inom socialt arbete som behandlar problemområdet fokuserar 
på hur socialarbetare hanterar frågor gällande integration, mångfald och diskriminering. 
Forskning visar att socialarbetare och tjänstemän upplever att den egna kompetensen är 
bristfällig gällande tvärkulturella frågor samt att de saknar kunskap om vad som skapar social 
segregering (Ahmadi & Lönnback, 2005). Av den anledningen finner vi det viktigt att 
undersöka, kartlägga och problematisera åsikter och attityder angående ämnen som berör 
socialt arbete.  
 
På flera mindre orter i Sverige har negativa attityder tagit sig uttryck i våldshandlingar 
gentemot bland annat invandrare, flyktinganläggningar och moskéer. Uppmärksammade 
våldsgärningar har skett i exempelvis Trollhättan där en moské brändes ned. Klippan är också 
ett exempel där de rasistiska ungdomsgängs våld mot flyktingar och flyktingförläggningen 
resulterade i ett mord på ett barn från Somalia (Wigerfelt & Wigerfelt, 2000). Ytterligare ett 
exempel är från Gimo där bråk mellan flyktingar och lokalinvånare resulterade i en 
hämndaktion där en lokalinvånare knivhöggs (Alsmark, 2000). Denna studie har genomförts 
på mindre ort i Mellansverige där liknande problem uppstått. Medial uppmärksamhet riktades 
mot orten med anledning av våldsamma attentat mot ortens lokala flyktingförläggning. De 
nämnda olika orterna kan trots de olika befolkningsantalen, anses vara mindre orter i Sverige 
och kan kanske därmed inrymma en viss gemensam inställning till invandring. Utifrån detta 
anser vi att den valda orten, med sitt befolkningsantal under 20 000 invånare, kan vara 
representativt att undersöka. Vår studie utgår alltså från en önskan om att få en fördjupad 
förståelse i hur så starka negativa reaktioner kan uppstå på mindre orter och vad de kan 
grunda sig i. 
 
Den studie vi har genomfört har för avsikt att undersöka gymnasieelevers attityder till 
invandring, på den valda orten. Huvudsakligen har en kvantitativ ansats intagits men även 
kvalitativa inslag förekommer för att möjliggöra en mer djupgående förståelse för attityderna. 
Tidigare studier har identifierat och visat på vissa bakomliggande faktorer som statistiskt sett 
är betydelsefulla för hur attityder till invandring påverkas (Trankell, 1974; Lange & Westin, 
1991; Ungdomsstyrelsen, 2007; Mella & Palm, 2010). Kön, utbildningsnivå, klasstillhörighet, 
utlandserfarenheter, egna kontakter med invandrare och egen nationell bakgrund har visats ha 
betydelse för de egna attityderna. Dessa faktorer har därför utgjort grunden för hur vi angripit 
problemområdet, främst i studiens enkätgenomförande. Enkäten har utformats utifrån tidigare 
genomförda attitydundersökningar. Anledningen till detta är att kunna jämföra resultat, se 
förändring över tid samt säkerställa viss tillförlitlighet i frågornas utformning. Studierna som 
ligger till grund för detta är, de ovan nämnda, Trankell (1974), Lange och Westin (1991) och 
Ungdomsstyrelsen (2007). Det har även gjorts uppföljande intervjuer för att förtydliga och 
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klargöra attitydernas uppkomst i den lokala kontexten. För att ytterligare kunna förstå och 
förklara gymnasieelevernas attityder har teoretiska utgångspunkter såsom stigmatisering och 
symbolisk interaktionism använts i studiens analys. 

Syfte 
Denna studies övergripande syfte är att undersöka gymnasieelevers attityder till invandring.  
Syftet är även att studera samband mellan gymnasieelevernas attityder och olika 
bakomliggande faktorer. Attityderna kommer även att försöka förstås utifrån teoretiska 
utgångspunkter. 

Frågeställningar 
- Hur ser gymnasieelevernas attityder till invandring ut och hur kan de förstås? 
- Finns det samband mellan individuella faktorer såsom kön, ålder och gymnasieinriktning och 
gymnasieelevernas attityder? 
- Hur påverkas gymnasieelevernas attityder av den sociala distansen till invandring och 
invandrare i form av egen nationell bakgrund, utlandserfarenhet samt kontaktnät? 

Stipulativa definitioner av centrala begrepp 
Definitionerna som presenteras här beskriver hur författarna till denna studie valt att se på 
centrala begrepp i studien. Detta möjliggör en gemensam teoretisk förståelse för begreppen 
attityd, invandrare och social distans inför vidare läsning. 

 Attityd 
En attityd kan förstås som konstruerad och skapad i ett socialt sammanhang. Attityden ger 
uttryck för en individs åsikter om och förhållningssätt till ett visst fenomen. I denna studie 
betraktar vi attityder som föränderliga och formbara utifrån yttre påverkan. Attityder 
underlättar socialisation och kan bidra till att skapa gruppkonstellationer och gemenskaper. 
För en mer ingående definition av begreppet (se s. 13). 

Invandrare 
Begreppet invandrare har en betydelse som inkluderar en bred variation av människor. De 
som själva har invandrat och barn med minst en utlandsfödd förälder inkluderas av begreppet. 
I denna studie har vi emellertid valt att betrakta en invandrare som en person som själv har 
invandrat till Sverige. De som har en eller två utlandsfödda föräldrar, men som själva är födda 
i Sverige, har vi valt att betrakta som individer med utländsk bakgrund. För en mer ingående 
definition av begreppet (se s.14). 

Social distans 
Med social distans menar vi den upplevda kulturella skillnaden till andra människor. Social 
distans minskas naturligt vid ökat utbyte med andra kulturer än den egna. Upplevelsen av den 
sociala distansen präglas av exponering för andra kulturer och mängden av varierade 
kulturella inslag i den egna närmiljön. I denna studie har utlandserfarenheter, egen kontakt 
med personer från andra länder och egen nationell bakgrund fått utgöra mått på social distans. 
Vår förståelse av social distans är inspirerad av den som Lange och Westin (1991) använt sig 
av. 

Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av relevant tidigare forskning gällande 
attityder till invandring. Avsnittet syftar till att ge läsaren en introduktion till forskningsläget 
för att underlätta förståelsen av denna studie. Studien är också till viss del utformad utifrån 
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den tidigare forskning som presenteras. Tidigare forskning har bland annat avgjort vilka 
frågeställningar som legat till grund för studien. Resultat, i form av procentsatser och tabeller, 
från tidigare studier kommer att presenteras under resultat och analysdelen (se s. 24) i 
jämförelse med denna studie. Nedan kommer alltså attityder till invandring att diskuteras 
utifrån bakomliggande faktorer såsom kön, gymnasieinriktning, nationell bakgrund, ålder och 
social distans till andra kulturer än den egna. 

Allmän bakgrund om invandring och attityder 
Invandring är ett ständigt omdebatterat ämne som väcker mycket känslor och som nästan alla 
har en åsikt om, menar Card m.fl. (2005). Författarna diskuterar hur negativa attityder till 
invandring kan förstås utifrån deras studie som genomförts i samtliga EU-länder. Negativa 
attityder till invandring anses nämligen vara oberoende av ett lands faktiska mängd 
invandring. Oftast finns heller inga faktiska skäl till att vara negativt inställd till invandring. 
Card m.fl. (2005) menar exempelvis att forskning inte kunnat visa på några mätbara 
ekonomiska negativa konsekvenser av invandring. Argument som ofta anges i diskussioner 
om invandring är inte sällan grundade i rädsla, oro samt människors övertro på mer 
anekdotiska snarare än faktiska omständigheter (Card m.fl., 2005). Främlingsfientlighet kan 
förstås som en förenkling och kategorisering av verkligheten som ofta är baserat på okunskap, 
menar Rydgren (2004). Människor visas, utifrån samanställningar av tidigare studier, förenkla 
vardagen genom olika särbehandlande tankemönster. ”It is a well-established fact that people 
often use such strategies as ’short-cuts’ in their everyday thinking; generally because they 
very often lead to reasonably satisfying results” (Rydgren, 2004, s. 125). Främlingsfientlighet 
kan alltså vara uttryck för människors subjektiva rättfärdigande att göra sin vardag mer 
lätthanterlig och tillfredsställande. Rydgren (2004) hävdar att kunskap och kritiskt värderande 
av information är centralt för att motverka det förenklade tankemönstret som kan resultera i 
främlingsfientlighet.  
 
Studien som Card m.fl. (2005) har genomfört inkluderar, som nämnts, samtliga 
medlemsländer i EU. De olika ländernas resultat har sedan jämförts med varandra och likheter 
samt skillnader har diskuterats. Studien visar att 17 % av befolkningen i Sverige har negativa 
attityder till invandring, vilket är det lägsta resultatet bland alla deltagande länder. Sverige 
beskrivs även som unikt i sina allmänna värderingar jämfört med andra europeiska länder i 
Pettersson och Esmers (2005) studie. Värderingar som genomsyrar det svenska samhället, i 
jämförelse med andra, är en utpräglad rättviseprincip, en öppenhet för förändring och svaga 
traditionella värderingar. Inställningen till traditioner och förändring kan också tänkas ha ett 
samband med attityder på individnivå, vilket kommer att utvecklas i teori-avsnittet (se s. 13). 
En viktig faktor uttrycks också vara hög levnadsstandard (Pettersson & Esmer, 2005). Den 
uppmätta attitydmässiga skillnaden mellan länderna i Cards m.fl. (2005) studie förklaras även 
den med olika ekonomiska förutsättningarna länderna emellan. Genomgående, i alla 
deltagande länder, verkar en förklaring på negativa attityder till invandring ha ett samband 
med social utsatthet. Ofta grundar sig de negativa attityderna i en rädsla att förlora sitt jobb 
eller att den egna kulturen ska komma att undermineras. Bakomliggande faktorer som visats 
ha betydelse för attityder till invandring är kön, ålder, utbildningsnivå och position på 
arbetsmarknaden. Författarna menar att individuella faktorer har större signifikans, i fråga om 
negativa attityder till invandring, än faktiska omständigheter (Card m.fl., 2005; Pettersson & 
Esmer, 2005). 
 
Invandringen till Sverige är relativt omfattande i relation till storleken på befolkningen. Varje 
år ökar antalet utlandsfödda i Sverige med ungefär 100 000 människor (Statistiska 
centralbyrån, SCB, 2013). Enligt befolkningsstatistiken beräknas ungefär två miljoner 
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människor ha utländsk bakgrund. Vanligast är att personer från Norden och övriga Europa 
invandrar till Sverige. Nedan visas ett statistiskt diagram (Figur: 1) över invandring till 
Sverige utifrån världsdel (SCB, 2010). 
 
Figur:1. Invandring efter bakgrund. 

  
	    

Psykosocial förståelse av intolerans 
Individer som uppvisar intolerans mot minoriteter av olika slag har i regel vissa gemensamma 
sociala och psykosociala nämnare, enligt Brottsförebyggande rådets intoleransrapport (Ring 
& Morgentau, 2004). Rapporten beskriver vanligt förekommande drag hos ungdomar och 
unga vuxna som uppvisat främlingsfientlighet eller intolerans. Med intoleransnivå menas brist 
på förståelse för minoritetsgrupper. Intolerans kan till exempel ta sig uttryck i kränkningar av 
olika slag. Studien är utformad på så vis att respondenterna fått ta moraliska 
ställningstaganden för att sedan svara på attitydfrågor om minoriteter. Attitydfrågorna anges 
vara utformade utifrån Lange och Westins (1991) studie (Ring & Morgentau, 2004). 
 
Utöver faktorer som tidigare diskuterats såsom kön, klasstillhörighet och liknande, undersöks 
bland annat familjerelationer, beteende i skolan och fritidssysselsättningar i Ring och 
Morgentaus (2004) studie. Resultatet visar att intoleranta ungdomar avviker från 
normalpopulationen i hög grad gällande vissa faktorer såsom rastlöshet, impulsivitet och 
spänningssökande. Känslomässigt verkar hög intoleransnivå hos ungdomar ha ett tydligt 
samband med nämnda faktorer. Dessa ungdomar har, enligt studien, i högre utsträckning 
deltagit i brottslig verksamhet eller vad som klassats som antisocialt beteende. 
Alkoholkonsumtionen är större och fritiden mindre varierad. Brist på förståelse för och 
hänsyn till andra människors känslor verkar också vara ett vanligt drag bland ungdomar med 
hög intoleransnivå. Dessa anges också känna mindre förtroende för sina föräldrar än andra 
ungdomar. På frågor om skolk och berusning trodde ungdomar med hög intoleransnivå att 
deras föräldrar inte skulle reagera särskilt negativt. Denna grupp menar även, i högre 
utsträckning än andra, att de inte respekterar sina föräldrar särskilt mycket. De har också 
tydliga föreställningar om de olika könsrollerna och hur kvinnor respektive män ska rätta sig 
efter dessa. Vantrivsel i skolan och låga betyg är vanligt förekommande. Gemensamt för 
denna grupp var även en känsla av samhälleligt utanförskap och marginalisering. Tilliten till 
politiker och känslan av samhörighet med övriga samhället är liten. Likaså framtidstron och 
”känslor av osäkerhet då man upplever att det moderna samhällslivet är komplext och svårt 
att orientera sig i” (Ring & Morgentau, 2004, s. 105).  
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Ett integrationspolitiskt mål är enligt Socialstyrelsen (2008) att ungdomar ska ha 
grundläggande demokratiska värderingar gällande tolerans och mångfald. Exempel på vad 
dessa mål går ut på är huruvida ungdomarna anser att alla har lika rättigheter och om de anser 
att alla människor ska ha och har samma möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
Invandrings- och integrationspolitiken utgår ifrån att det svenska samhället ska ha en 
gemensam och mångkulturell grund och att det ska finnas demokratiska värderingar som 
influerar samhälleliga beslut och ordningar (Socialstyrelsen, 2008). Ungefär var tionde svensk 
är idag född i ett annat land (SCB, 2013) vilket innebär att frågor och studier gällande 
invandring, mångfald och jämlikhet är viktigt och aktuellt.  

Individuella faktorers samband med attityder 
I Sverige visar Ungdomsstyrelsens (2007) studie att attityder och värderingar påverkas i hög 
grad av klasstillhörighet, könstillhörighet, huruvida en person är född i Sverige eller ej samt 
när personen är född. Ungdomstiden präglas och formas av dels de värderingar som utmärkt 
barndomen och dels av den omgivande kulturen.  

Skillnader mellan könen 
Könsrollen är en av de mest statiska roller en människa har genom livet. Studier som gjorts av 
Oscarsson (2002) visar att värderingarna skiljer sig åt bland ungdomar beroende på 
könstillhörigheten. Detta betyder att könstillhörigheten är en viktig faktor för studier om 
värderingar och attityder. Det verkar som om unga kvinnor lägger ner mer tid på att fundera 
över sina värderingar och åsikter än vad unga män gör, vilket resulterar i ett de är mer 
genomtänkta och att deras värdering har större betydelse för dem än vad de har för männen. 
De unga kvinnorna hade starka åsikter och värderingar gällande exempelvis jämlikhet, respekt 
och fred (Oscarsson, 2002). Löwander och Lange (2010) menar även att kvinnor uppvisar 
högre tolerans mot minoriteter. De unga männen, i Oscarssons (2002) studie, ansåg att det är 
viktigare för dem att ha välgrundade attityder och värderingar gentemot saker som berör dem 
närmare, såsom ekonomi, arbete och teknisk utveckling. De uppmätta skillnaderna, i hur de 
olika könen prioriterar sina attityder och värderingar, kan tänkas vara en förklaring till varför 
de stereotypiska könsskillnaderna hos ungdomar som finns. 
 
Bland deltagarna i Lange och Westins (1991) studie kan det vidare utläsas att flickorna är 
överrepresenterade på humanvetenskapligt orienterade gymnasieprogrammen medan pojkarna 
i högre utsträckning söker sig till tekniskt orienterade program. Olika intressen eller fokus för 
de olika könen kan tänkas ha en inverkan på attityder till just invandring. Skillnader i just 
attityder kan nämligen utläsas mellan könen. Flickor visas vara mer positiva till invandring än 
pojkar och pojkar upplever en större kulturell distans till olika invandrargrupper. Även 
Ungdomsstyrelsens (2007) studie visar att kvinnor är mer positiva i sina attityder till 
invandring än män, särskilt i yngre åldrar. Könsskillnaderna är emellertid inte alltid 
uppenbara, vilket framgår av Trankells (1974) studie. En viss skillnad kan dock utläsas och 
generellt sett verkar kvinnor vara mer positivt inställda till invandring. Könstillhörigheten 
verkar alltså ha en betydande inverkan på attityder till invandring. 

Gymnasieinriktningens och den samhälleliga klasstillhörighetens betydelse för attityder 
Ungdomars val av utbildning och deras allmänna värderingar har enligt Oscarsson (2002) ett 
samband. Det finns flera stora skillnader mellan vad ungdomar värderar vara viktigt för sig 
själva och samhället, beroende på vilken typ av utbildning de går. Exempelvis så värderar 
vårdinriktade eller humanistiska elever trygghet, familj och solidaritet högre än vad elever på 
mer tekniska utbildningar gör. På tekniskt orienterade utbildningar prioriterar oftast eleverna 
teknisk utveckling högre än elever på andra utbildningar. Skillnaderna måste dock ses utifrån 
att det i undersökningarnas urval inte togs någon hänsyn till att det var mest kvinnor på de 
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vård – och humanistiskt inriktade utbildningarna och att det nästan enbart var män på de 
tekniska. Oscarsson (2002) visar på att studier undersökt huruvida attityderna till invandring 
och invandrare skiljer sig åt beroende på vilken inriktning som valts på gymnasieprogram. 
Resultaten visar att det går att utläsa skillnader i olika personers attityder beroende på om de 
studerar på tekniska eller vård – och humanistiskt inriktade program, men att de inte var 
statistiskt signifikanta. Resultaten som framkom i studierna kunde således inte säkerställas 
vilket innebär att delar av resultatet kan vara uttryck för slumpmässig inverkan. 
 
I flertalet tidigare studier görs det också kopplingar mellan val av utbildning och 
klasstillhörighet (Lange & Westin, 1991; Löwander & Lange, 2010). Olika 
gymnasieinriktningar kan alltså tänkas vara representativa för olika samhällsklasser i någon 
mån. Yrkesinriktade utbildningar kan till exempel företräda arbetarklassen medan 
studieförberedande utbildningar kan företräda medelklassen. Ungdomsstyrelsen (2007) visar i 
sin studie bland annat att ungdomar, med föräldrar som är högre tjänstemän, har mer positiva 
attityder till invandring än ungdomar med föräldrar från arbetarklassen. I analysen av 
Ungdomsstyrelsens (2007) studie påvisas att hur liberal eller öppen inställningen är påverkas 
av vilken samhällsklass respondenterna tillhör. Att vara mer öppen och tolerant mot det som 
är annorlunda till exempel är typiskt för en framgångsrik livsstil. Löwander och Lange (2010) 
påvisar ett tydligt samband mellan ungdomars tolerans mot minoriteter och hög 
utbildningsnivå hos såväl föräldrar. Således finns det även ett samband mellan ungdomars val 
av utbildning och deras attityder. Elever på studieförberedande gymnasieprogram uppvisar 
högre tolerans mot minoriteter än elever på yrkesförberedande program (Löwander & Lange, 
2010; Ålund, 2007). 
 
Trankell (1974) menar att klasstillhörighetens betydelse för attityder till invandring var det 
mest framträdande resultatet i dennes genomförda studie. Människor vars tillvaro är 
ekonomiskt och socialt stabil är betydligt mer välvilligt inställda till invandring. Lange och 
Westin (1991) visar också tydliga på detta resultat i sin studie. En möjlig förklaring till 
skillnaderna mellan samhällsklasserna är att människor med förhållandevis mindre stabilitet i 
tillvaron fruktar konkurrens om till exempel jobb och bostäder. Det kan också förefalla så att 
olika utbildningsbakgrunder präglar de olika värderingarna. Högre utbildning anses ofta 
fordra en tolerant inställning, generellt sett. ”En mera pessimistisk tolkning som framförts är 
att de med högre utbildning håller bättre reda på vilka åsikter som är "rumsrena" när 
samhällsforskare undersöker attityder till invandrare och invandring” (Lange & Westin, 
1991, s. 62). Skillnader mellan just olika gymnasieinriktningar har också kunnat utläsas. 
Elever med inriktning på samhälle, humaniora och estetik var i särklass mest positiva till 
invandring. Industri- och verkstadsarbete stod för de mest negativa attityderna (Lange & 
Westin, 1991). Mycket av ungdomars attityder styrs av den ekonomiska och kulturella miljö 
de lever. Ungdomarnas och deras familjs ekonomiska situation samt den kultur de lever i styr 
till stor del de attityder de har. Ungdomar som på olika sätt är segregerade eller 
marginaliserade tenderar att vara mer negativt inställda till invandring. Dessa tenderar att ha 
en mer intolerant attityd och har lättare att utveckla negativa attityder om olika grupper för att 
på detta sätt förklara och försvara sin situation. Det är viktigt att vara medveten om att denna 
förklaring av negativa attityder till invandring endast ger en förenklad analys på hur 
attityderna kan påverkas av klasskillnader (Ungdomsstyrelsen, 2007).  

Ålderns betydelse för attityder 
Ålder har visats ha en inverkan på attityder om minoriteter i allmänhet och på attityder 
gällande invandring i synnerhet. Utifrån Lange och Westins (1991) studie framgår ingen 
statistiskt säkerställd skillnad i attityder mellan de deltagande åldersgrupperna. En viss 
skillnad mellan åldrarna kan ändå utläsas och skillnaden tolkas som att yngre tenderar att ha 
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mer negativa attityder till invandring än äldre. Avsaknaden av statistisk signifikans förklaras 
med att åldersspannet i nämnda studie inte är tillräckligt stort. Senare studier visar emellertid 
att äldre åldersgrupper har en mer negativ attityd till invandring än yngre åldersgrupper 
(Mella & Palm, 2010; Ungdomsstyrelsen, 2007; Mella, 2007). De äldre åldersgrupperna visas 
vara särskilt negativa mot religiösa och kulturella skillnader mellan grupper. Löwander och 
Lange (2010) har undersökt gymnasieelevers attityder till invandring och funnit vissa 
skillnader mellan elever på årskurs ett och tre. Elever i årskurs tre verkar mer positivt inställda 
samt mindre ambivalenta i sina attityder än eleverna i årskurs ett. Resultaten från nämnda 
studier skiljer sig således åt. Denna skillnad kan dock bero på de olika åldersspannen i de 
nämnda studierna. Ålder tycks emellertid vara viktigt i sammanhanget och kan därför vara av 
intresse att undersöka närmare. 
 
Ungdomar befinner sig i ett dynamiskt skede i livet där åsikter och attityder är föränderliga 
och formbara, menar Lange och Westin (1991). Ju äldre människor blir desto mer cementeras 
attityder och åsikter. På så vis kan ungdomar antas vara mer påverkade av samhälleliga 
trender och vara goda representanter för mediala, politiska och attitydmässiga strömningar. 
”Om de yngsta åldersklasserna har en mera negativ uppfattning om invandrare än vad de 
närmast äldre har, kan detta vara ett tidigt tecken på en svängning till ett mera kyligt 
attitydklimat vad invandrare och etniska minoriteter beträffar” (Lange & Westin, 1991 s. 6). 
Gruppen ungdomar är emellertid väldigt varierad just för att tillvaron ofta är dynamisk och 
föränderlig. Således blir förhållandevis små åldersskillnader viktiga och stora variationer 
återfinns inom de olika åldrarna. Dock kan det nog i regel antas och beaktas att äldre 
ungdomar är mer genomtänkta i sina ställningstaganden. 

Upplevd social distans och attityder 

Kontakt med invandrare och andra kulturer 
Kontakt med personer från andra länder och kulturer har betydelse för hur attityder präglas, 
enligt Trankells (1974) studie. Respondenter i studien som uppgett att de haft kontakt med 
invandrare kände i betydligt mindre grad illvilja mot gruppen. Erfarenheter av, och möten 
med, invandrare har således en mätbar positiv effekt för attityder. Upplevd social distans är 
något som Lange och Westin (1991) undersökt i sin studie. Ju större skillnader i levnadssätt 
och kulturella seder som ungdomar upplever mellan dem själva och andra etniska grupper 
desto större upplevs den sociala distansen vara. Även Löwander och Lange (2010) visar på 
den upplevda sociala distansens betydelse för attityder. Ungdomar med vänner som tillhör 
någon minoritetsgrupp tenderar allmänt sett att vara mer toleranta. En upplevd stor social 
distans korrelerar även med negativa attityder. Författarna resonerar i om det är en tolerant 
grundinställning hos människor som eventuellt motverkar en upplevd social distans till 
invandrare eller om det är själva upplevelsen av social distans som avgör hur hög toleransen 
är. Den upplevda identifikationen med svenskhet och svensk kultur visades emellertid också 
på ett samband med attityder till invandring. Ungdomar som i mindre grad identifierade sig 
med svenskhet hade i regel mer positiva attityder till invandring än de som i högre grad 
identifierade sig som svenska (Lange & Westin, 1991; Löwander & Lange; 2010). Även 
internationellt sett är den egna nationella identiteten betydelsefull för attityder till invandring 
och invandrare, visar Esses, Wagner, Wolf, Preiser och Wilbur (2006) i sin artikel. Den egna 
nationella identiteten är ofta förknippad med exempelvis vissa seder, språk och levnadssätt. Ju 
viktigare den nationella identiteten är för individen desto mer sannolikt är det att denne 
främjar sig från det som anses vara främmande. Exponering av andra kulturer och invandring 
som fenomen genererar däremot en ökad tolerans mot det som tidigare inte ansågs inkluderat i 
den egna nationella identiteten, menar Esses m.fl. (2006). Majoritetsbefolkningens ökade 
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kontakt med invandrare och deras kultur kan alltså minska den sociala distansen vilket 
troligtvis ger en ökad tolerans mellan grupperna. 
 
Lange och Westin (1991) menar att kunskaper och erfarenheter av andra kulturer än den egna 
skapar en större förståelse för andra sätt att leva och således också en ökad tolerans mot det 
annorlunda. Utlandserfarenheter har i likhet med personlig kontakt en positiv inverkan på 
svenskars attityder till invandrare och invandring. Utlandserfarenhet som variabel är dock 
problematisk. Problematiken består i att vissa priviligierade grupper i samhället reser i högre 
grad än andra grupper (Trankell, 1974). Det är också representanter för denna grupp som 
uppvisar mer positiva attityder gällande invandring. Med detta menas att den typiska 
överklassen och medelklassen generellt sett är mer positivt inställd till invandring. Det finns 
tydliga samband mellan att ha utlandserfarenheter och att inte uppvisa negativa attityder eller 
rädsla gentemot invandring. Det är de som inte är rädda eller osäkra för det ”invandraren” 
representerar som också skaffar sig utlandserfarenheter (Trankell, 1974). Utlandserfarenhet 
har i senare gjorda studier inte undersökts som en oberoende variabel till attityder till 
invandring. Utlandsresor har blivit vanligare med tiden vilket kan tänkas vara en möjlig 
förklaring till detta. 

Den egna nationella bakgrundens betydelse för attityder 
Nationell bakgrund har visat sig ha en tydlig inverkan på attityder till invandring. I de fall där 
respondenterna har endera utlandsfödd förälder eller själv är utlandsfödd visar resultatet, i 
Lange och Westins (1991) studie, en betydligt mer positiv attityd till invandring. Attityderna 
verkar bli mer positiva ju fler familjemedlemmar som är födda i ett annat land. Även 
Ungdomsstyrelsens (2007) attitydundersökning visar att utrikes födda har mer positiva 
attityder till invandring och invandrares rätt att bevara sin egen kultur i jämförelse med vad 
inrikes födda har. Lange och Westin (1991) menar att graden av identifikation med 
ursprungslandet säkerligen har en inverkan på toleransen och solidariteten med andra 
invandrare. Vilket land som respondenten ursprungligen kommer ifrån inverkar säkerligen på 
vilka invandrargrupper de positiva attityderna uppvisas emot. Afghanska invandrare kan till 
exempel ha mer positiva attityder gentemot andra afghanska invandrare och så vidare. Den 
upplevda skillnaden mellan den egna kulturella tillhörigheten och andra kulturer är nämligen 
något som också visats ha betydelse för attityderna. Svenska ungdomar visas till exempel ha 
mer positiva attityder till nordiska invandrare, vilket förklaras med att den upplevda kulturella 
distansen inte är så stor (Lange & Westin, 1991). När kulturella skillnader diskuteras så 
innebär detta inte enbart att det finns olikheter mellan olika nationaliteter eller religioner 
såsom svenskar – finländare eller muslimer – kristna utan även att dessa skillnader finns 
internt inom dessa grupperingar (Ungdomsstyrelsen, 2007). Detta innebär att när det görs en 
differentiering mellan olika resultat baserade på variabeln nationell bakgrund måste detta tas 
med i beaktning. Nationell bakgrund innebär alltså inte automatiskt en social närhet, men kan 
ändå tänkas vara en viktig bakomliggande faktor i sammanhanget. 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar att negativa attityder till invandring ofta beror på individuella 
faktorer snarare än faktiska omständigheter. Vanliga anledningar till negativa attityder kan 
vara oro inför framtid eller rädsla att förlora sitt jobb snarare än att invandringen i sig är ett 
problem. Sveriges invånare är generellt sett mest positivt inställda till invandring jämfört med 
övriga EU-länder, trots landets förhållandevis höga invandring. Faktorer som visats ha ett 
samband med ungdomars attityder till invandring är kön, gymnasieprogram, klasstillhörighet, 
nationell bakgrund och erfarenheter av andra kulturer än den egna. Könstillhörigheten har 
visats vara betydelsefull på så vis att unga kvinnor i regel är mer positivt inställda till 
invandring samt att de i högre grad har mer genomtänkta inställningar än unga män. 
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Gymnasieprogrammet, som även kan ha en koppling till könstillhörigheten, har betydelse för 
attityder till invandring. Studieförberedande program, där majoriteten är kvinnor, tenderar att 
vara mer positivt inställda till invandring än yrkesförberedande, där majoriteten oftast är män. 
Människor som själva har utländsk bakgrund är mer positivt inställda till invandring och 
upplever en mindre social distans till invandrare. Dock är den upplevda kulturella närheten 
viktig för attityderna. Den egna kontakten med och erfarenheterna av andra kulturer än den 
egna har även betydelse för huruvida attityderna är positiva eller negativa. Ålderns inverkan 
på attityderna uppvisar tvetydiga resultat men är värt att undersöka närmare.  

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 
Här ges en presentation av det teoretiska ramverk som ligger till grund för förståelse av 
studiens resultat. Läsaren ges möjligheten till en inblick i författarnas förståelse av teorier, 
begrepp och utgångspunkter. Samtliga teoretiska utgångspunkter kan anses vara av 
konstruktionistisk karaktär och tar hänsyn till sammanhangets betydelse. Vi anser att det är 
viktigt att se resultatet utifrån den kontext som det inhämtats från för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna analysera nämnda resultat. Problemområdet kan förstås utifrån 
såväl ett socialpsykologiskt som ett psykologiskt perspektiv. I det följande teori-avsnittet 
kommer vi inledningsvis föra ett resonemang på strukturell nivå för att sedan föra ner 
resonemanget till individnivå. 

Föränderlighet, främlingskap och främlingsfientlighet 
Fenomen som negativa attityder gällande förändring i allmänhet, nationalism och 
främlingsfientlighet kan förstås utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv på det globaliserade 
samhället. Castells (2000) diskuterar hur kollektiva gemenskaper ofta utgör en trygghet för 
marginaliserade medborgare. Sociala grupper och tillhörigheter utgör också en del av enskilda 
individers identiteter. Nationalstaten är något som i många fall är en viktig del av den egna 
identiteten och självuppfattningen. Romantisk nationalism har varit ett utbrett inslag i 
mänsklighetens historia sedan nationalstater först uppstod. Nationalstaten har erbjudit 
trygghet, tillhörighet och gemenskap. Samhällets ökade globalisering anses emellertid ha 
påbörjat nationalstatens sönderfall. En naturlig defensiv reaktion på ett för individualiserat 
samhälle är kollektivism och ofta fundamentalism i olika former, menar Castells (2000).  
 
Kollektivets allmänna upplösande och hur vissa individer drabbas av detta är något som 
Bauman (2000, 2002) diskuterar. Globaliseringen har för främst resursstarka individer 
inneburit en möjlighet till ökad frihet och mobilisering. För de mindre gynnade individerna 
har emellertid ansvaret att utnyttja de nya möjligheterna gällande frihet och mobilisering ökat. 
Individer tvingas mer eller mindre att frånsäga sig kollektivets trygghet för att ersätta det med 
individualitetens frihet och ansvar. Flexibilitet, kortsiktighet och förgänglighet är ledord i det 
postmoderna samhället där behov av trygghet, traditioner och osjälvständighet är betraktat 
som misslyckande och skamfullt. Ytterligare ett ideal i det postmoderna samhället är friheten 
och möjligheten att vara oberoende av den fysiska platsen. Individer ska utveckla en nationell 
obundenhet och ta del av vad andra kulturer har att erbjuda det egna identitetsbygget. Det 
postmoderna och globala samhället skapar emellertid, som nämnts, olika villkor för 
människor med olika resurser. Bauman (2000) beskriver hur nationalism och 
främlingsfientlighet innebär att göra anspråk på en viss plats. Platsen representerar det egna 
ursprunget och den egna tillhörigheten. Främlingar utesluts automatiskt på olika vis, främst då 
de representerar förändring. Nationalism och främlingsfientlighet grundas alltså i en fruktan 
för förändring. Bauman (2000, s. 176) menar att främlingsfientligheten hanterar förändringens 
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representanter genom att:  
 
 either isolating them by invarverating them inside the visible walls of the ghettos or the 
 invisible […] walls of cultural prohibitions, or by rounding them up, deporting them or 
 forcing them to run away, as in the practice currently given the name of ethnic cleansing.  
 
Främlingsfientlighet kan alltså förstås som den marginaliserades desperata reaktion på 
omgivningens föränderlighet i det postmoderna samhället. Frustration uppstår när de nya 
livsvillkoren inte kan hanteras eller utnyttjas. Missnöjet riktas mot främlingen i ett försök att 
bevara kontrollen över den egna situationen. För att kunna förstå främlingsfientlighet mer 
djupgående, på ett teoretiskt plan, följer nedan ett resonemang om stigmatisering.  

Stigmatisering 
Stigmatisering är ett begrepp som belyser hur vissa samhälleliga grupper straffas för att de 
anses avvika från normen. Offer för stigmatisering är oftast minoriteter av olika slag vars 
beteende eller egenskaper majoriteten inte accepterar. Begreppet introducerades som 
sociologisk term av Émile Durkheim, år 1895, som menade att stigmatisering är en 
diskvalificering av sociala identiteter som acceptabla (Falk, 2001). Andra teoretiker har sedan 
använt sig av begreppet för att kritiskt analysera olika samhällsfenomen. Goffman (2011) har 
till exempel anammat begreppet och varit framträdande i användandet av det. Denne menar 
att tanken som ligger till grund för begreppet stigmatisering är att majoriteten i ett samhälle 
konstruerar en uppsättning normer. Gemensamma föreställningar om vad som är normalt och 
acceptabelt manifesteras som riktlinjer för hur människor bör leva och uppföra sig. Följs inte 
dessa riktlinjer stämplar majoriteten det normbrytande som avvikande. Avvikare straffas för 
sina annorlunda egenskaper och en marginalisering av avvikarna uppstår. På så vis straffar 
majoriteten befintliga minoriteter. Exempel på sociala grupper som ofta stigmatiseras är 
homosexuella, rörelsehindrade, missbrukare, psykiskt sjuka och invandrare (Goffman, 2011). 
Teoretiseringen av stigmatisering kan alltså användas för att förstå hur invandrare utsätts för 
negativ särbehandling. I denna studie kan stigmatisering användas för att se hur 
invandrarbegreppet kan ges en etikett eller innebörd som är förenklad eller negativt vinklad. 
 
Avvikare ges en stämpel eller etikett som är förknippad med vissa negativa egenskaper. 
Etiketteringen eller stämplingen sker enligt Goffman (2011) ofta på subjektiva och vaga 
grunder. Majoriteten konstruerar stereotyper av avvikare, en slags förenkling med negativ 
vinkling. Förenklingen som görs har sitt ursprung i människans förmåga och tendens att 
kategorisera verkligheten. Stereotypen är en slags symbol för det negativa och avvikande som 
minoriteter ofta marginaliseras till. Således är det sällan önskvärt att förknippas med en 
stereotyp, vilket medlemmar av minoriteter blir. När denna förenkling sker och på något sätt 
utövas praktiskt uppstår stigmatisering (Goffman, 2011). Begreppet ”invandrare” tillskrivs 
ofta vissa konstruerade egenskaper och attribut, bortom begreppets faktiska innebörd. Falk 
(2001) menar att vissa samhällsgrupper drabbas av falska anklagelser och tillskrivs ett visst 
beteende trots att detta saknar bevis eller står i strid med verkligheten. För att hantera och 
förenkla verkligheten hittar majoriteten syndabockar i omgivningen. Invandrare är en grupp 
som ofta fallit offer för stigmatisering och alienation. Gruppen är en minoritet som innebär ett 
visst främlingskap för majoriteten. Ju större den upplevda kulturella distansen, i fråga om 
bland annat språk, religion, kulturella seder och liknande, är mellan grupper av invandrare och 
majoritetsbefolkningen desto mer stigmatiseras gruppen. Stigmatiseringen kan i sig innebära 
att människor oberättigat särbehandlas negativt i sociala sammanhang som en följd av sitt 
yttre attribut (Falk, 2001). Stigmatisering är alltså ett begrepp som kan anses vara användbart 
i processen att förstå attityder till invandring och det kan också belysa hur invandrare negativt 
särbehandlas enbart på grund av det faktum att de är invandrare. Stereotypifiering, alienation 
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och diskriminering är nödvändiga för stigmatiseringsprocessen. För att öka förståelsen för 
stereotypifiering ytterligare följer ett resonemang om symbolisk interaktionism. 

Symbolisk interaktionism 
Perspektivet visar på hur människor förenklar verkligheten och tillskriver objekt vissa värden. 
Symbolisk interaktionism kan enligt Trost och Levin (2010) beskrivas som ett perspektiv, 
eller synsätt som kan användas som utgångspunkt när forskare studerar och analyserar en 
social sanning. Perspektivet belyser hur ett samhälle och dess sociala processer ser ut, hur det 
kommer sig att de ser ut som det gör samt hur människan lärt sig dessa processer. Charon 
(2009)  menar att detta perspektiv är en teori som kan underlätta förståelsen av hur människor 
tillskriver sin omgivning mening. Författaren menar fortsättningsvis att en person, i sin 
strävan efter att skapa mening i tillvaron tillskriver olika objekt olika värden. När detta värde 
skapas i en situation med ett visst känslotillstånd så blir objektet synonymt med sagda värde 
och känslor. Följden blir alltså att objekten representerar, eller symboliserar, vissa saker vare 
sig det är berättigat eller ej. Människan konstruerar och förstår således omvärlden med hjälp 
av inre representationer (Charon, 2009). Detta kan tänkas leda till förenklingar och 
generaliseringar, vilket vi kan använda oss av för att förstå ungdomarnas attityder till 
invandrare och invandring. Generaliseringen kan också anses vara ett nödvändigt steg i 
stigmatisering.  

Med hjälp av den symboliska interaktionismen kan vi alltså försöka förstå vilka värden, 
känslor eller attribut som respondenterna i studien tillskriver begreppet invandrare. Giddens 
och Griffiths (2007) menar att människors attityder kan förstås utifrån symbolisk 
interaktionism. Genom att analysera social interaktion och olika attribut som tillskrivs objekt 
kan attityder förstås på teoretiskt vis. En attityd är nämligen en individs reaktion på ett objekt, 
eller en symbol, som representerar något. Det vill säga, den externa verkligheten triggar ett 
internt minne som i sin tur ger uttryck för en attityd. ”To focus on attitude is to focus on the 
individual, because an attitude is part of the individual. It is similar to a trait that is 
developed socially but carried around from situation to situation.” (Charon, 2007, s. 39). Med 
detta menar författaren att en attityd alltså kan ses på som ett uttryck för hur en person 
förutsäger hur en annan individ kommer att agera.  

Den symboliska interaktionismen som synsätt och perspektiv spreds i slutet av 1800-talet av 
olika psykologer och socialarbetare med filosofen George Herbert Mead som frontfigur (Trost 
& Levin, 2010). Mead (1863 – 1931) menade ursprungligen att människans identitet skapades 
och utvecklades i samspelet med den sociala omgivningen. Genom detta får människor 
förståelse för olika objekt, i första hand språket, med funktionen att kunna förutspå olika 
ageranden. Till en början inkluderade bara synsättet, symbolisk interaktionism, språket som 
symbol. Över tid har synsättet utvecklats till att även inkludera en mängd andra symboler som 
objekt. Dessa symboler kan vara allt från ljud, ljus och språk till föremål och olika handlingar 
som sedan kan associeras med känslor som sedan kan förbindas med symbolen/objektet 
(Trost & Levin, 2010).  Enligt Giddens och Griffiths (2007) kan människan bedöma ett 
lämpligt beteende eller ett passande svar genom att förlita sig på de symboliska tolkningarna 
som görs undermedvetet. Mead utvecklade ett så kallat triadiskt interaktionssystem för att 
kunna se hur interaktionen mellan människor ser ut. Med detta menas att samspelet mellan 
människor visar hur olika personer ska agera, utifrån hur dessa definierar situationen och 
tolkar hur den fortsatta interaktionen kommer att utvecklas. Det blir en triangulering av 
uppfattningar, förväntningar, tolkningar och förväntningar som grundas i människans tidigare 
upplevelser och känslor (Trost & Levin 2010). Med andra ord kan en individ ge en passande 
reaktion på en fråga, handling, beteende, samtal eller syn genom att instinktivt förlita sig på 
sin tolkning av symbolerna i samspelet. Fokus inom den symboliska interaktionismen är att 
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lokalisera människors tolkningar (Giddens & Griffiths 2007). Även den symboliska 
interaktionismen betonar alltså hur kontexten formar attityder och förhållningssätt mot olika 
objekt. Sammanhanget kan alltså skapa vissa attityder hos enskilda individer. Erfarenheter 
och andra människors åsikter i den egna närheten präglar vilka egenskaper, attribut och 
förutfattade meningar vissa objekt tillskrivs. Begreppet invandrare är till exempel något som 
ofta tillskrivs negativa egenskaper utan grund (Falk, 2001). Attityderna till invandring kan, 
med hjälp av symbolisk interaktionism, förstås som en förenkling av begreppet i syfte att 
kunna hantera det sociala samspelet med andra människor. För en mer ingående teoretisk 
förståelse av detta kommer attityder att beskrivas. 

Attityd 
Värderingarna som en människa har ligger som en grundläggande ram kring individens 
attityder och dennes beteende. Enligt Oscarsson (2002) formas värderingar tidigt genom 
socialisation, det vill säga genom sociala inlärningsprocesser, främst i interaktion med familj 
och närmiljö. Detta innebär att värderingar som är viktiga och/eller som har stor betydelse för 
en person oftast är statiska genom hela livet vilket i sin tur innebär att det tar lång tid att 
förändra värderingar, åsikter och attityder. Samhälleliga värderingar menar Oscarsson (2002) 
kan ta generationer att förändra. Detta då de grundläggande, individuella värderingarna måste 
ges möjlighet att förändras under barn – och ungdomstiden hos en person. På detta sätt går det 
att förstå betydelsen av att undersöka ungdomars attityder och värderingar, eftersom det är 
dessa som kommer att ligga till grund för framtidens samhälleliga värderingar. Det skall dock 
nämnas att förändringar av attityder inte är en omöjlighet. Efter att familj och närmiljö format 
de första värderingarna och attityderna fortsätter de att influeras av bland annat skola, vänner, 
media och arbete.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (2013) är en attityd ett begrepp som används inom vetenskapen 
sedan 1920-talet och som ger uttryck för en människas inställning och förhållningssätt. 
Genom att noga begrunda för- och nackdelar som finns för attityder kan attityder dels ses på 
som ett rationellt konstaterande och dels kan en attityd vara spontant uppkommen och 
grundad på ogenomtänkt affekt (Ekehammar, 2007). När affekt och intellekt inte stämmer 
överens kan en ambivalens uppstå. Attityden blir då dubbelsidig i fråga om förnuft och 
känsla. Ekehammar (2007) menar att det är ett utpräglat mänskligt fenomen att försöka finna 
till synes objektiva resonemang som stödjer det som är känslomässigt grundat. Detta innebär 
att människan undermedvetet söker efter de för – eller nackdelar som kan bistå den 
känslomässiga attityden. Människors uttryckta attityder till invandring kan alltså tolkas som 
intellektuellt rättfärdigande av de egna känslorna.  

En attityd är inte bara et uttryck för en inställning eller ett förhållningssätt utan ger även 
individen en möjlighet att förenkla verkligheten (Ekehammar, 2007). Denna förenkling har 
två fördelar. Hjärnans kognitiva aktivitet minskar, vilket sparar energi. En redan för individen 
konstruerad attityd kan enkelt generaliseras till liknande situationer och frågor vilket 
underlättar förståelsen för nya fenomen. Attityder och attitydskapande är alltså ett effektivt 
sätt att underlätta bland annat social anpassning. Sagda anpassning leder ofta till att en individ 
identifierar sig med andra individer och formar grupper där attityden är en gemensam 
nämnare. De, ofta känslomässigt, grundade attityderna är formade utifrån personliga 
erfarenheter och händelser. Huruvida en attityd har sin grund i negativa eller positiva 
erfarenheter kan vara avgörande för vilken grupp individen känner social samhörighet med 
(Ekehammar, 2007). Attityder är alltså ofta känslomässigt grundade med rättfärdigande till 
synes logiska argument. Personer med positiva attityder till invandring kan alltså tänkas vara 
känslomässigt väl inställda till det invandrare representerar. Som nämnts tidigare får 
invandrare ofta representera förändring (Bauman, 2000). Tidigare forskning visar också att 
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människor som är välvilligt inställda till förändring uppvisar positiva attityder till invandring i 
högre utsträckning (Trankell, 1974). Attityder kan alltså, utifrån ovan anförda, ses som något 
subjektivt och känslomässigt format utifrån egna erfarenheter samt socialisation. Slutligen 
kommer det mångtydiga och subjektiva invandrarbegreppet att diskuteras. 

Invandrarbegreppet 
Ordet invandrare är ett värdeladdat begrepp som människor tillskriver olika betydelser och 
innebörder. Begreppet kan också definieras på olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin (2013) 
är invandrare ett opreciserat begrepp som inkluderar personer som bosätter sig en längre tid i 
ett land. Personer som är utländska medborgare, är utrikes födda eller har minst en utrikes 
född förälder inkluderas i invandrabegreppet. Enligt Departementsserien (Ds, 2000:43, s. 19) 
innebär invandrarbegreppet följande: ”I det allmänna språkbruket använder man 
benämningen invandrare om i Sverige bosatta personer av utländsk härkomst, framförallt då 
sådana som har kommit till Sverige efter andra världskriget. Till invandrarna räknas 
vanligen i Sverige födda utlänningar”. Invandrare är alltså ett samlingsbegrepp för en person 
som antingen invandrat, oavsett anledning, till Sverige eller har minst en utlandsfödd förälder. 
Med denna förståelse kommer vi tolka resultatet. 

Invandraren får många gånger representera något annat utöver en person som har flyttat in i 
landet. Detta diskuteras vidare i studiens resultat och analys-del (se s. 24). Hultén (2007) 
konstaterar att invandrarbegreppet har förändrats i sin betydelse från det att det först började 
användas i Sverige på 1960 – talet till nutid. Från början innebar en invandrare en person som 
invandrat från ett annat land och idag innefattar begreppet även de barn som har föräldrar som 
invandrat. I vissa fall, menar Hultén (2007), kan invandrare beskriva en person så avlägsen 
som tredje generationen från den som ursprungligen flyttade till Sverige. I och med att 
begreppet förändras och utökas i sin betydelse kan detta medföra att det tillskrivs fler 
betydelser än ursprungligen. Även Mella (2007) menar att begreppet invandrare har 
förändrats över tid. Begreppet har nu en vidare betydelse än ursprungligen då det endast 
inkluderade personer som flyttat till Sverige från ett annat land. Numera tillräknas begreppet 
invandrare ofta olika stigmatiserande attribut som i grunden inte har något med varken 
invandrare, invandring eller invandringspolitik att göra (Westin, 1999). Även om begreppet 
invandrare fortfarande är beskrivande för en persons utländska bakgrund så kan det nu även 
associeras med exempelvis utanförskap, fattigdom och social utsatthet. Begreppet får alltså 
ofta stå för något som är stigmatiserande och annorlunda. Med denna teoretiska utgångspunkt 
kan vi således försöka förstå respondenternas syn på begreppet och vilka attityder detta 
medför. 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna har resonemang förts om främlingsfientlighet, 
stigmatisering, symbolisk interaktionism, attityd och invandrarbegreppet. Främlingsfientlighet 
kan förstås som ett uttryck för frustration samt marginalisering vid samhällsförändringar som 
upplevs som ohanterliga för individer och grupper. Exempelvis kan invandrare få representera 
och således bli en symbol för förändring. Stigmatisering kan belysa hur vissa samhällsgrupper 
utsätts för negativ särbehandling utifrån förenklade bilder och stereotyper av den egna 
grupptillhörigheten. Den symboliska interaktionismen visar på hur människan präglas av sina 
tidigare interaktioner samt sina sociala processer och använder dessa för att skapa mening i 
sin tillvaro. Attityder förklaras som grundläggande värderingar som påverkar människors 
åsikter och handlingar samt kan förstås som förenklingar av verkligheten. Sociala grupper kan 
ofta skapas utifrån gemensamma attityder hos människor. Invandrarbegreppet är mångtydigt 
och subjektivt. Utifrån olika definitioner är utgångspunkten i denna studie att begreppet 
inkluderar en individ som är född i ett annat land och flyttat till Sverige. Personer med minst 
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en utlandsfödd förälder refereras till som med ”utländsk bakgrund”. När respondenternas 
förståelse av begreppet tolkas behöver vi emellertid teoretisk grund att för att vidare kunna 
förstå vilka subjektiva attribut begreppet tillskrivs. 

Metod 
 
I metoden redogörs för hur studien har genomförts. Metodvalet, det vill säga kombinationen 
av kvantitativ och kvalitativ metod, problematiseras och diskuteras. Enkät- och 
intervjugenomförandet kommer att beskrivas närmre. Databearbetningen diskuteras även, 
alltså hur insamlad data strukturerats, värderats och analyserats. Validitet och reliabilitet 
beskrivs i förhållande till studien. Resultatets generaliserbarhet resoneras i utifrån studiens 
population och urval. Avslutningsvis förs en etikdiskussion. Syftet med metod-avsnittet är att 
möjliggöra både kvalitetskontroll och upprepning av den genomförda studien. 

Mixed method 
För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna består denna studie både av kvantitativ och 
kvalitativ metod. Ambitionen är att nå ett så tillfredsställande resultat som möjligt med både 
en bred population och en djupare förståelse för problemområdet. Studiens syfte ska avgöra 
vilken undersökningsmetod som används (Bryman, 2011; Silverman, 2010). Silverman (2010, 
s. 10) menar att kvalitativa respektive kvantitativa metoder lämpar sig olika väl till olika 
forskningsfrågor och att: ”methods should be our servants, not our rulers”. Metoder ska alltså 
väljas på basis av vad som vill undersökas och vilket sätt som synes vara bäst för att 
undersöka detta. Bedömningen har gjorts att både kvalitativ och kvantitativ metod bör 
användas för att uppnå denna studies syfte. När både kvalitativ och kvantitativ metod används 
i samma studie kallas detta för mixed method (Spratt, Walker & Robinson, 2004). Vid 
användandet av mixed method sammanfogas olika vetenskapsteoretiska paradigm. Hänsyn tas 
till såväl den positivistiska och den konstruktionistiska som den hermeneutiska 
forskningstraditionen. Detta görs genom användandet av både kvantitativ metod, som i 
grunden är positivistisk, och kvalitativ metod, som huvudsakligen är hermeneutisk och 
konstruktionistisk. Mixed method är vanligt inom samhällsvetenskap där inget 
vetenskapsteoretiskt paradigm dominerar (Spratt m.fl., 2004). I denna studie används både 
kvalitativ och kvantitativ metod eftersom den ämnar att både kartlägga och förstå 
gymnasieelevers attityder till invandring. Spänningen mellan kvalitativ och kvantitativ metod 
kan emellertid vara värd att diskutera. 
 
I fråga om forskningsmetodik brukar kvantitativa och kvalitativa metoder betraktas som två 
huvudsakliga motpoler (Bryman, 2011). De olika metoderna tycks innebära olika fokus och 
ideal. Kvalitativ forskning anses syfta till att beskriva mänskliga subjektiva upplevelser för att 
uppnå och möjliggöra förståelse för ett visst ämne. Få objekt undersöks med målet att göra 
det så ingående och djupgående som möjligt. Inom kvantitativ forskning däremot eftersträvas 
objektivitet i syfte att kunna återge verkligheten på ett korrekt vis. Objekt undersöks ytligt 
med målet att undersöka så många som möjligt (Bryman, 2011). Kombinerandet av kvalitativ 
och kvantitativ metod kan ses som ett praktiskt och behovsstyrt val av undersökningsmetod. 
Genom att använda mixed method möjliggörs både en bred överblick samt en djupgående 
förståelse för forskningsobjektet (Spratt, m.fl., 2004).  I denna studie är enkätresultatet själva 
grundstommen för studien medan intervjuresultatet erbjuder en fördjupad förståelse. De olika 
undersökningsmetoderna kan anses ha olika ideal samt fördelar och nackdelar. Emellertid 
anser vi inte att de är oförenliga med varandra och i studien försöker vi att balansera kvantitet 
och kvalitet. Bryman (2011) menar att forskare kan och bör kombinera sin analys med både 
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kvalitativa och kvantitativa inslag för att fördjupa sitt resultat. Kvalitativa och kvantitativa 
metoder är inte så begränsade av olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter som forskare 
gärna vill tro. Det är viktigt att inte överdriva skillnaderna och ha en för statisk bild av de 
olika metoderna (Bryman, 2011). 

Enkät och kvantitativ metod 
Kvantitativ metod har sitt ursprung i den positivistiska forskningstraditionen (Bryman, 2011; 
Sohlberg & Sohlberg, 2009). Positivism har objektivitet som ideal och värdesätter inte 
mänskliga subjektiva värden. Istället byggs kunskap genom experiment, logik och 
observerbara data. Kvantitativ metod lämpar sig för denna typ av positivistiskt inriktad 
forskning. Centralt för genomförandet inom kvantitativ metod är mätning och kausalitet 
(Bryman, 2011). Olika begrepp som beskriver den sociala verkligheten är det som möjliggör 
mätning av samhällsvetenskapliga undersökningsobjekt. Sociala fenomen kan förstås och 
mätas utifrån de etiketter vi, genom språket, sätter på dem. Dock kan denna etikettering skapa 
problem inom forskning då förståelsen av begrepp kan skilja sig åt mellan individer (Bryman, 
2011). Begreppet ”invandrare” är ett exempel som är relevant för denna studie. Definitionen 
av begreppets faktiska betydelse skiljer sig ofta åt från betydelsen begreppet tillskrivs i 
vardagen. Därför fann vi det av intresse att undersöka hur gymnasieelever såg på och förstod 
begreppet ”invandrare”. Bryman (2011) menar emellertid att begrepp möjliggör mätning av 
sociala fenomen. Mätningen skapar utrymme att undersöka skillnader mellan grupper av 
människor utifrån bakomliggande faktorer. De bakomliggande faktorerna förklaras sällan 
djupgående inom kvantitativ forskning, utan statistiska kausala samband konstateras istället. 
Målet är således att finna kausala samband mellan beroende och oberoende variabler 
(Bryman, 2011). I denna studie undersöks attityder till invandring som beroende variabler i 
förhållande till bland annat kön, ålder och gymnasieprogram som oberoende variabler. 
 
Generaliserbarhet och replikering är något som också är centralt inom kvantitativ forskning 
och som bör eftersträvas (Bryman, 2011). Idealet om generaliserbarhet innebär att resultatet 
utifrån en studie ska vara representativt för hela populationen som undersöks. För att uppnå så 
hög generaliserbarhet som möjligt ska respondenter utses på ett sätt som gör urvalet så 
representativt för urvalsramen som möjligt. Det säkraste sättet att uppnå generaliserbarhet är 
att utgå från ett slumpmässigt urval. Fullständig generaliserbarhet kan emellertid aldrig 
uppnås, utan endast olika grader av det. Populationen i denna studie är gymnasieeleverna på 
den valda orten och urvalet har gjorts utifrån detta. Generaliserbarhet (se s. 23) och urval (se 
s. 17) beskrivs och diskuteras vidare längre fram i studien. Replikering är viktigt inom 
kvantitativ forskning då det säkerställer hur trovärdigt ett resultat är. Om det säkerställs att 
studien kan upprepas, och ett liknande resultat kan uppnås, höjs trovärdigheten i studien. 
Därför är det eftersträvansvärt att möjliggöra upprepning av den egna studien men också att 
utforma sitt tillvägagångssätt utifrån tidigare gjorda studier (Bryman, 2011). Denna studie är i 
viss mån baserad på tidigare studiers enkäter, vilket beskrivs mer ingående i enkätutförandet 
(se s. 19). Dock finns det vissa svårigheter med replikering inom samhällsvetenskaplig 
forskning. Bryman (2011) menar att exakt samma sammanhang aldrig kan undersökas igen 
under exakt samma premisser när den sociala verkligheten undersöks. Således uppnås ofta 
olika resultat i olika sammanhang även om mätinstrumentet är detsamma. Denna studies 
kvantitativa inslag kan alltså inte förväntas uppnå samma resultat som de tidigare studier som 
den är baserad på. Orsaken till detta är främst att vår studie riktar sig till en specifik grupp, i 
ett visst sammanhang, som skiljer sig från grupper och sammanhang i tidigare studier. 
Emellertid kan det finnas ett visst värde i att jämföra resultaten med tidigare studiers resultat 
då det delvis kan vara avgörande för hur trovärdigt och sannolikt det egna resultatet är.  
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Intervju och kvalitativ metod 
Kvalitativ metod har sitt ursprung i den hermeneutiska forskningstraditionen (Sohlberg & 
Sohlberg, 2009; Bryman, 2011; Ödman, 2007). Centralt för hermeneutik är förståelse, 
tolkande och helhetsperspektiv. Forskarens förförståelse och subjektivitet betraktas inom 
hermeneutiken som ett verktyg för att kunna tolka och förstå undersökningsobjektets 
upplevelser och berättelser (Ödman, 2007). Eftersom denna studie har som syfte att försöka 
förstå och analysera de olika bakomliggande faktorernas samband med attityder så kan det 
vara lämpligt att även använda ett kvalitativt inslag. Enligt Silverman (2010) finns det inga 
regler gällande när den ena metoden bör användas istället för den andra, utan syftet styr 
metodvalet. Syftet med denna studie är dels att undersöka en större grupps attityder och dels 
att försöka förstå bakomliggande faktorer till dessa. Inom kvalitativ forskningsmetod menar 
Bryman (2011) att de huvudsakliga faktorerna är förståelse, kontextens betydelse, process och 
flexibilitet. Intervjun är det främsta verktyget för datainsamling. Vi har således genomfört 
uppföljande intervjuer för att fördjupa den kvalitativa förståelsen för problemområdet. 
Förståelsen är central inom kvalitativ forskningsmetod, vilket gör att metoden främst används 
inom samhällsvetenskaplig forskning. Samhällsvetenskap har ofta ambitionen att förstå 
fenomen snarare än att förklara dem, till skillnad från inom naturvetenskap. Människans 
förmåga att tillskriva tillvaron mening, alltså den sociala världen, anses inte kunna förklaras 
med objektivitet som ideal. Upplevelser kan bara förstås utifrån mänsklig empati och 
tolkande. Forskare ska lyssna till berättelser i syfte att återge och försöka förstå dem. 
Berättelserna och deras sammanhang bör beskrivas så djupgående och detaljerat som möjligt 
av forskaren, detta för att en helhetsförståelse ska försöka återskapas (Bryman, 2011). 
 
Kontextens betydelse är ett viktigt inslag i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Ett 
undersökningsobjekt kan inte isoleras från sitt sammanhang utan måste förstås utifrån 
premisser i omgivningen. ”En av de viktigaste anledningarna till betoning på deskriptiva 
detaljer är att det ofta är just dessa detaljer som skapar kontexten för det beteende som ska 
tolkas” (Bryman, 2011, s. 365). Världen betraktas således som ständigt föränderlig och den 
sociala världen måste förstås utifrån sin historiska kontext. Därför har kvalitativ forskning 
ofta fokus på processer. För att kunna identifiera sociala fenomen, värderingar eller beteenden 
bör en kontext förstås som en process. Tanken om tillvaron som en ständigt pågående och 
sammanhängande process möjliggör nämligen en helhetsförståelse för forskaren. Individers 
grundläggande bakomliggande tankar om den sociala verkligheten kan identifieras under 
förutsättningarna att allt som manifesteras är delar av en sammanhängande process (Bryman, 
2011; Ödman, 2007). Trots att denna studie övervägande är kvantitativt orienterad finner vi 
det viktigt att förstå de undersökta attityderna utifrån det sammanhang gymnasieeleverna 
vistas i. Syftet med studien är inte bara att kartlägga attityder utan även att förstå dem och se 
till bakomliggande faktorer. För att uppfylla syftet har vi därför bedömt kvalitativa intervjuer 
som nödvändiga.  

Urval 
Den valda orten som undersökningsobjekt valdes, som nämns i inledningen (se s. 2), med skäl av 
den mediala uppmärksamhet som riktats mot ortens reaktioner på den lokala flyktingförläggningen. 
Vi har valt att begränsa oss till gymnasieelever på den enda befintliga gymnasieskolan på valda ort. 
Begränsningen gjordes främst med tanke på tillgänglighet. Då samhället som undersöks bara har en 
gymnasieskola på orten kan urvalet tänkas bli relativt representativt för ungdomars attityder 
generellt på orten. Urvalsramen för studien är således samtliga gymnasieelever på gymnasieskolan 
på orten. Då vi först valde orten som studieobjekt var vi intresserade av attityder till invandring 
från samtliga av ortens åldersgrupper. Svårigheten i att uppnå ett tillfredsställande urval på denna 
population blev dock uppenbar som en följd av begränsningar i tillgänglighet, tid och ekonomi. På 
grund av detta valde vi att begränsa oss till ortens ungdomar och unga vuxna. Tidigare 
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attitydstudier gällande invandring har genomförts med ungdomar som urvalsgrupp, vilket blev 
avgörande av vårt val av urvalsram. De tidigare studierna gav oss möjlighet att utforma enkäten 
utifrån tidigare beprövade frågor vilket därmed gjorde det möjligt att göra direkta jämförelser 
mellan tidigare studier och vårt eget resultat. 
 
En betydande del av ortens ungdomar och unga vuxna finns samlade på gymnasieskolan. Vår 
ambition var att uppnå ett kvoturval med utgångspunkt i kön och de olika nationella 
gymnasieprogram som finns på skolan. Ett kvoturval är enligt Bryman (2011) väldigt vanligt att 
använda vid attitydstudier. Denna sorts urval strävar efter att reflektera den totala urvalsgruppen, 
vilket innebär att studiens urval ska vara proportionellt med det totala urvalet. Totalt finns cirka 
350 elever på skolan. Enkätundersökningen har genomförts på 195 av dessa. På skolan finns åtta 
olika gymnasieprogram med tre årskurser för varje program. Storleken på klasserna varierade från 
fem till 30 elever per klass. För att försöka uppnå ett kvoturval sökte vi två årskurser från varje av 
de olika gymnasieprogrammen. Även tillgängligheten har haft inverkan på urvalet då vi nådde ut 
till klasserna med hjälp av skolans lärare. Detta innebar att vi var beroende av nämnda lärares 
samarbetsvillighet, tillgänglighet och möjlighet att avsätta lektionstid till enkäten. För att försöka 
uppnå ett kvoturval besökte vi två årskurser från varje av de olika gymnasieprogrammen. 
Könsfördelningen kan tänkas vara ett mått på hur väl kvoturvalet lyckats. Med en jämn 
könsfördelning kan det förutsättas att urvalsgruppen är relativt representativ för urvalsramen. Även 
om könsfördelningen var ojämn på de olika gymnasieprogrammen har vi uppnått en nära nog jämn 
könsfördelning på 49 % män och 51 % kvinnor. Vi tycker alltså att vi uppnådde målet vi hade 
gällande ett kvoturval. 
 
Intervjuerna som ligger till grund för studiens kvalitativa del gjordes med elever från den 
undersökta gymnasieskolan. Enligt Bryman (2011) innebär ett bekvämlighetsurval att urvalet är 
baserat på tillgänglighet. Det är ett bekvämlighetsurval som gjorts angående intervjuerna då vi i 
denna studie inte hade några kriterier för våra intervjupersoner mer än att de skulle vara villiga att 
ställa upp frivilligt. Under enkätgenomförandet efterfrågade vi villiga intervjupersoner, varav fem 
elever anmälde sitt intresse. En av dessa fem valde senare att inte deltaga. Fler intervjuer hade 
kunna önskas dock bedömde vi att vårt urval var tillräckligt utifrån den kvantitativa 
enkätundersökningen, vilket innebar att de kvalitativa intervjuerna endast gjordes för att få en 
fördjupad förståelse för resultat och uttalanden som gjorts i och angående enkäten. Fördelningen av 
intervjupersoner blev två manlig respektive två kvinnliga. 

Datainsamling 

Litteraturinsamling 
Processen att finna relevant litteratur och tidigare forskning angående attityder till invandring 
och invandrare började redan innan studiens syfte och frågeställningar formulerats. Grunden 
för sökandet var två avhandlingar som vi, under en förberedande kurs till denna studie, 
granskat och fördjupat oss i. Avhandlingarna som vi utgått ifrån är ”Hela världen på vår 
tröskel” av Wikström (2008) och ”Inte har dom gjort mig nåt” av Lindström (2002). 
Avhandlingarna refererar till central forskning inom problemområdet. Dessa har varit 
behjälpliga för vår förståelse av problemområdet samt använts som utgångspunkt för hur 
denna studie har utformats. Teori, begrepp och tidigare forskning har inspirerats av nämnda 
avhandlingar.  
 
De flesta studier som legat till grund för utformandet av vår enkät är ursprungligen baserade 
på en studie gjord av Trankell år 1969. Trankells (1974) studie sammanställdes och 
presenterades i invandrarutredningen som publicerades i SOU år 1974, alltså för 39 år sedan i 
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förhållande till denna studie. Bilagan är döpt till Svenskars fördomar mot invandrare och kom 
att bli mallen för hur de flesta attitydundersökningar gällande invandring genomförts sedan 
dess. Efter Trankell (1974) genomförde Lange och Westin (1991) två studier mellan år 1987 
och 1991, för 26 respektive 22 år sedan i förhållande till denna studie, med hjälp av samma 
enkät som Trankell använt. Även delar av Ungdomsstyrelsens (2007) undersökning, 
genomförd för sex år sedan, är inspirerade av enkäten. Resultatet från dessa studier kommer 
användas för att jämföra resultatet i denna studie dels för att se förändring över tid och dels 
för att höja studiens reliabilitet, vilket diskuteras senare (se s. 22). 
 
Enligt Silverman (2010) kan lämpligt källmaterial hittas på olika mer eller mindre 
strukturerade och ostrukturerade sätt. Det går bland annat att hitta forskning, artiklar eller 
avhandlingar genom sin handledare, genom källor som angivits i läst litteratur eller genom 
internet. Vi har använt oss av ett ostrukturerat tillvägagångssätt för att finna källmaterial. 
Genom databaser på Örebro Universitetsbibliotek fann vi annan relevant forskning med hjälp 
av olika variationer av sökorden: Attityd, invandrare, invandring, ungdom, unga vuxna, skola, 
invandringspolitik och främlingsfientlighet. Det gjordes även sökningar på engelska med 
sökorden: Attitudes, immigrants, immigration, youth, adolescence, school och xenophobia. 
Hemsidor, såsom exempelvis Migrationsverket.se och Migrationsinfo.se, har varit behjälpligt 
med intressanta referenser och med viktig bakgrundsinformation. Under studiens gång har vi 
utökat vårt källmaterial utifrån behov och studiens resultat.  

Enkätutförande och bortfall 
Studiens huvudsakliga resultat utgörs av en genomförd enkätundersökning (se bilaga 1). 
Enkäten har delats ut till elever på den valda ortens gymnasieskola. Kontakt togs först med 
rektorn på skolan för att få ett övergripande godkännande till att genomföra studien. Sedan 
skickades mail till 20 stycken av de lärare som vi uppskattade hade bredast variation av 
elever. Exempel på dessa är ämneslärare inom matematik, svenska och engelska. Mailadresser 
till lärarna fann vi på kommunens hemsida. Vi fick totalt tre svar, varav två var villiga att ta 
emot oss. Skolan besöktes och personlig kontakt togs med nämnda lärare. Under detta besök 
kom vi i kontakt med ytterligare fem lärare som var villiga att avsätta tid för enkätutförandet. 
Enligt Eliasson (2010) är det fördelaktigt och ger en högre svarsfrekvens att som undersökare 
vara närvarande under besvarandet av en enkät, särskilt då målgruppen är mindre. Enkäterna 
har således delats ut under lektionstid och vi har varit närvarande och tillgängliga för frågor 
under ifyllandet.  
 
Enkäten (se bilaga 1) består av 30 kvantitativa frågor och påståenden med olika angivna 
svarsalternativ samt tre kvalitativa delfrågor där utrymme ges för förtydliganden och egna 
tankar. De inledande åtta frågorna är frågor om den egna bakgrunden såsom könstillhörighet, 
nationell bakgrund och ålder. Nästkommande sex frågor har en mer kartläggande karaktär 
gällande åsikter om invandringspolitik medan resterande 19 påståenden och frågor har syftet 
att undersöka respondentens attityder. Frågorna har formulerats utifrån de enkäter som 
använts i tidigare attitydundersökningar om invandring (Trankell, 1974; Lange & Westin, 
1991; Ungdomsstyrelsen, 2007). Användandet av frågor som redan är beprövade i tidigare 
studier har klara fördelar, menar Larsson, Lilja och Mannheimer (2005). Bland annat blir 
resultatet enklare att jämföra mellan studierna och frågorna löper mindre risk att bli 
felformulerade eller missförstådda. Emellertid har vissa egna frågor formulerats för att kunna 
uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna. Vissa omformuleringar av tidigare 
studier bedömdes vara nödvändigt då språket i vissa avseenden var ålderdomligt eller kunde 
upplevas som stötande, vilket vi återkommer till i etikdiskussionen (se s. 44).  
 
Totalt har 195 enkäter delats ut och besvarats av elever på gymnasieskolan. Målet var 
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ursprungligen att uppnå ett representativt urval bestående av två klasser från varje 
gymnasieprogram. På skolan finns endast tre årskurser per program vilket innebär att vi 
genom detta urval idealt, utifrån egna beräkningar, skulle nått ut till två tredjedelar av skolans 
350 elever, alltså 233 elever. Bortfallet i vår studie består alltså statistiskt sett av 38 
respondenter då 233 minus 38 blir 195. Antalet är endast en matematisk uppskattning men vi 
förutsätter att ett visst antal elever har uteblivit. Dessa elever antas av olika anledningar inte 
varit närvarande vid tidpunkten för enkätutdelandet. Ansträngningar att nå dessa har heller 
inte gjorts, utan ett visst externt bortfall var förväntat och har accepterats. Det finns även ett 
visst internt bortfall i form av obesvarade frågor. Ingen av de utdelade enkäterna har 
emellertid lämnats in helt obesvarad. De inledande bakgrundsfrågorna är besvarade i samtliga 
enkäter. Av de 22 frågor med uteblivet svar är det genomsnittliga bortfallet 4,4 %. Totalt sett 
blir de uteblivna svaren genomsnittligt 3,2 % på de kvantitativa frågorna. De kvalitativa 
frågorna resulterade i totalt 119 enkätkommentarer (se bilaga 3). Svarsfrekvenser har alltså 
totalt sett varit tämligen hög.  

Intervjugenomförande 
Efter att studiens enkätgenomförande slutförts, och resultatets primära sammanställning var 
klar, uppstod en del frågor. Vi anade i förväg också att det kvantitativa resultatet inte skulle 
vara tillräckligt för att fördjupa diskussionen om, och öka förståelsen för, respondenternas 
attityder. Under enkätgenomförandet hade vi i förebyggande syfte ställt frågan i klasserna om 
någon kunde tänka sig att bli intervjuad gällande problemområdet. De totalt fem elever som 
anmälde sitt intresse kontaktades således för att boka tid för intervju. I detta skede valde en av 
dessa att inte deltaga. Intervjuer används ofta som metod inom forskning för att möjliggöra en 
fördjupad förståelse för forskningsobjektet (Brinkman & Kvale, 2009). I denna studie 
genomfördes alltså endast fyra intervjuer. Detta kan anses vara få men vi fann det tillräckligt 
för att få en fördjupad förståelse för vårt problemområde. Innan intervjuerna genomfördes 
formulerades en intervjuguide (se bilaga 4) med frågor vi ville ha fördjupad förståelse och 
förtydliganden kring, utifrån det kvantitativa resultatet. Intervjuguiden var semistrukturerad, 
det vill säga den bestod av ett antal viktiga frågor och påståenden men inte 
uppföljningsfrågor. Vi ville att intervjupersonerna skulle vara öppna för att själva vinkla 
intervjun och prata om det som var viktigt för dem. På samma grunder försökte vi hålla oss 
till Brymans (2011) råd om att utforma öppna frågor för att få fram intervjupersonernas egna 
ord och uppfattningar. De frågor som ställdes formuleras så öppet och förutsättningslöst som 
möjligt och gav intervjupersonerna utrymme att ge öppna och fritt formulerade svar utan 
inblandning eller styrning från intervjuare. Ofta angav intervjuaren en vanligt återkommande 
kvalitativ kommentar från de besvarade enkäterna med följdfrågor som: ”Vad anser du om 
det?”, ”Vad tror du menas med detta?”. På så vis kunde intervjupersonerna resonera i vad de 
trodde att de andra eleverna menade samt vad de själva tyckte i sammanhanget. Intervjuerna 
tog cirka 45 minuter styck att genomföra. De spelades in på diktafon för att sedan 
transkriberas. Intervjuguidens frågor har varit behjälpliga och använts som hållpunkter för 
vilket resultat vi tagit tillvara på inför uppfyllandet av studiens syfte och besvarandet av dess 
frågeställningar.  

Databearbetning 

Bearbetning av statistiskt resultat i SPSS 
Enkätresultatet har bearbetats med hjälp av det statistiska datorprogrammet Statistical 
package for the social sciences (SPSS). Programmet är ett verktyg som kan användas för att 
sammanställa och bearbeta omfattande enkätmaterial. Vi har använt SPSS för att framställa 
statistik, undersöka statistiska samband samt att kontrollera slumpmässiga värden. En 
utgångspunkt som har varit behjälplig vid användandet av SPSS är Djurfeldts m.fl. (2010) 



21	  	  

bok Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 
Svarsalternativen i den utlämnade enkäten har, i SPSS, getts olika numeriska värden och 
graderingar. Detta har varit behjälpligt under införandet och bearbetningen av data. SPSS har 
även möjliggjort dikotomiseringar av svarsalternativ. Dikotomisering innebär att ett eller flera 
svarsalternativ sammanslås (Djurfeldt m.fl., 2010). Till exempel har vi valt att dikotomisera 
svarsalternativen i attitydpåståendena, ”instämmer delvis” och ”instämmer helt”. Även 
alternativen ”Tar avstånd delvis” och ”Tar avstånd helt” har dikotomiserats. Avvägningar 
gjordes, och beslutet togs, att göra dessa dikotomiseringar, trots att nyanser av resultatet går 
till spillo. Anledningen till detta beslut var att dikotomiseringen var nödvändig för resultatets 
överskådlighet och tydlighet. En ytterligare orsak var att statistiska signifikanstester görs i 
korstabell där det är nödvändigt med endast två beroende variabler som jämförs med två 
oberoende (Djurfeldt m.fl., 2010). 
 
Chi2-test har använts för att analysera materialet. Djurfeldt m.fl. (2010) beskriver Chi2-test 
som ett statistiskt analysverktyg. Testet jämför de matematiskt förväntade värdena med de 
observerade värdena. Ju mer ett observerat värde avviker från det matematiskt förväntade 
desto högre blir Chi2-värdet. Ett högt Chi2-värde, över 3,841, indikerar lågt uttryck för 
slumpmässig avvikelse när sambandstester görs i fyrfältstabeller med en frihetsgrad. När ett 
Chi2-värde i detta fall överstiger 3,841, som alltså är uttrycket för signifikant skillnad mellan 
två variabler, är p< 0,05. Detta innebär att det uppvisade resultatet med mindre än 5 % risk är 
ett uttryck för slump (Djurfeldt m.fl., 2010). I fyrfältstabeller, som använts i denna studie, 
benämns Chi2-värdet som ”Pearsons Chi-Square” och p < 0,00 benämns som ”Fischers Exact 
Test” (Wahlgren, 2008).  

Bearbetning av intervjuresultat 
Utifrån de genomförda inspelade intervjuerna har transkriberingar gjorts. För att ytterligare 
bearbeta materialet från intervjuerna har vi använt oss av meningskoncentrering och 
meningstolkning. Meningskoncentrering innebär enligt Brinkman och Kvale (2009) att göra 
en sammanfattning av ett längre svar medan meningstolkning är att det givna svaret sätts i en 
bredare kontext. Utifrån transkriberingen har kortare sammanfattningar av 
intervjupersonernas svar gjorts och strukturerats utifrån enkätens frågeställningar. 
Intervjuresultatet har använts för att fördjupa analysen av det statistiska resultatet. Det har 
även underlättat förståelsen för det statistiska resultatet utifrån gymnasieelevernas 
sammanhang. 

Strukturering av resultat och analys 
När materialet strukturerades inför resultat och analys-avsnittet var ambitionen till en början 
att redovisa så stora delar av resultatet som möjligt. Snart insågs dock att vi hade för mycket 
material. Enkäten består av många frågor och under intervjuerna behandlades många 
relevanta och intressanta ämnen. Således har vissa frågor som ställts i enkäten och 
intervjuerna antingen bortprioriterats eller valts att endast nämnas utan vidare analys. 
Processen att välja den mest relevanta insamlade data gjordes genom att kategorisera 
materialet efter studiens frågeställningar. Materialet delades alltså upp utifrån vilken 
frågeställning det ansågs besvara. På så vis fick insamlad data en logisk struktur och vi tyckte 
oss se vissa återkommande mönster. Studiens teoretiska utgångspunkter underlättade också 
denna strukturering. De teoretiska utgångspunkterna fick också utökas något för att kunna 
genomföra mer djupgående analyser. Resultatet som presenterats i studien har alltså vuxit 
fram i samspel med teoretiska utgångspunkter samt studiens syfte och frågeställningar. I 
tolkandet och struktureringen av material blir forskarens objektivitet extra viktig, menar 
Bryman (2011). Processen möjliggör nämligen subjektivitet och utrymme för felvärden. Det 
är något vi försökt reflektera över genomgående under studiens genomförande och som vi 
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diskuterar vidare i metoddiskussionen (se s. 42).  

Validitet  
Validitet kan liknas vid en studies sanningslikhet, alltså att det som avses mätas verkligen 
mäts (Brinkman & Kvale, 2009; Bryman, 2011). Definitionen av validitet kan också vara att 
det inte förekommer några systematiska fel i forskningsprocessen (Djurfeldt m.fl., 2010). 
Således är validiteten bunden till en studies syfte och frågeställningar samt hur väl dessa 
faktiskt besvaras. Validitet är även en fråga om begreppsliggörande av den sociala 
verkligheten. Forskare bör undersöka hur väl den teoretiska förståelsen för ämnet behandlas i 
fråga om terminologi och hur väl det översätts till eventuella respondenter (Djurfeldt m.fl., 
2010). Bryman (2011) menar att forskare bör reflektera kritiskt över det egna 
mätinstrumentets lämplighet att undersöka det som vill undersökas. Således bör vi resonera i 
hur väl vår enkät mäter attityder till invandring. Begreppet invandrare är ett problematiskt och 
brett begrepp vilket diskuterats tidigare (se s.14). Respondenterna i denna studie hade alldeles 
uppenbart olika definitioner av begreppet och det tillskrevs en viss innebörd samt vissa 
attribut. Dock fann vi gymnasieelevernas olika förståelser av begreppet som intressant då 
detta kan tänkas antyda något om deras attityder. En styrning och inblandning från oss, i fråga 
om definition av begreppet i enkäten, skedde alltså inte då det kunnat påverka resultatet. 
Respondenternas förståelse av begreppet har analyserats i förhållande till begreppets 
teoretiska definition, vilket ger ett intressant resultat. Däremot visade det sig att andra uttryck 
och begrepp i enkäten var svåra att förstå för vissa respondenter, vilket diskuteras vidare i 
metoddiskussionen (se s. 42). 
 
För att slutsatser i en studie ska anses vara valida ska dessa vara väl underbyggda och följa ett 
logiskt och kausalt resonemang (Bryman, 2011). Viktigt är det alltså att förhålla sig till vad 
som är oberoende respektive beroende variabler i sammanhanget samt att resultatet jämförs 
med tidigare resultat och förklaras med hjälp av teoretiska utgångspunkter. Denna studies 
enkät är baserad på frågor från tidigare studier och det egna resultatet jämförs med dessa 
tidigare studier. Resultatet förklaras med teoretiska tolkningsverktyg, vars karaktär och 
tillämpbarhet reflekteras över i teoridiskussionen (se s. 42). Vi försöker också vara tydliga 
med vad som bedömts vara den oberoende variabeln i sammanhanget när resultat diskuteras. 

Reliabilitet  
Reliabilitet kan förstås som tillförlitlighet i en studies tillvägagångssätt. Forskare ska försöka 
uppnå reliabilitet för att på så sätt säkerställa möjligheten till upprepning av den egna studien 
samt att visa på att de egna mätinstrumentens tillförlitlighet (Brinkman & Kvale, 2009; 
Bryman, 2011). Hög reliabilitet talar för att forskaren lyckats undvika slumpmässiga fel i 
undersökandet (Djurfeldt, 2011). I sig självt säkerställer hög reliabilitet inte att det som skulle 
undersökas faktiskt undersökts men däremot att något undersökts korrekt. Hög reliabilitet 
innebär också att andra kan upprepa den gjorda studien och uppnå samma eller liknande 
resultat. På så vis minskar även risken för slumpmässiga fel (Bryman, 2011; Djurfeldt, 2011). 
Vår studie är till större delen baserad på frågeformulär som använts vid tidigare genomförda 
enkätundersökningar. Reliabilitet är emellertid svårt att uppnå i samhällsvetenskaplig 
forskning, menar Silverman (2010). Svårigheter kan särskilt tänkas uppstå då den sociala 
verkligheten, attityder och mänskliga upplevelser undersöks. Framförallt då mänskliga 
subjektiva värden kan variera oavsett omständigheter och mätinstrument. Resultatet kan 
aldrig förväntas bli exakt samma som i tidigare studier. I bästa fall kan resultaten likna 
varandra (Silverman, 2010). Reliabilitet kan emellertid vara något eftersträvansvärt, därför 
har resultatet från denna studie jämförts med tidigare studier baserade på liknande 
mätinstrument. I beskrivandet av det egna tillvägagångssättet har vi även försökt vara så 
tydliga som möjligt. Syftet med detta är att möjliggöra upprepning men främst kontroll av 
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kvaliteten i den genomförda studien.  

Generaliserbarhet 
Ett ideal, med främst kvantitativa studier, är att resultatet i någon mån ska vara 
generaliserbart, vilket diskuterats tidigare (Bryman, 2011). Generaliserbarhet innebär att det 
egna resultatet ska kunna tillämpas på en större eller annorlunda population än den specifikt 
undersökta (Djurfeldt, m.fl., 2010). För att på bästa sätt kunna uppnå generaliserbarhet krävs 
ett slumpmässigt urval. Urvalsramen för studien ska helst vara en hel population och alltså 
inte begränsas till en specifik grupp. Alla i urvalsramen ska ha också ha haft samma 
möjligheter att delta i studien. Denna studie är begränsad till en viss grupp, gymnasieelever på 
den valda orten, och resultatet kan alltså inte utan vidare generaliseras till befolkningen i stort 
eller andra grupper. Enkätgenomförandet har emellertid utformats efter det Bryman (2008) 
skriver om kvoturval, där en representativ del av den specifika gruppen valts ut. Tidigare har 
det diskuterats hur vi anser oss ha uppnått en statistiskt representativ fördelning av 
urvalsgruppen utifrån våra respondenters fördelning med kön och gymnasieprogram som 
mått. Resultatet i denna studie kan alltså tänkas vara relativt representativt för ungdomars 
attityder till invandring på orten men kan inte generaliseras, annat än rent teoretiskt, till någon 
annan urvalsgrupp eller annat sammanhang.  

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) anger fyra huvudsakliga etiska riktlinjer att förhålla sig till vid 
genomförandet av en undersökning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenten ska 
informeras om studiens syfte och hur dennes svar kommer att användas. Respondenterna och 
intervjupersonerna informerades om att deltagande i studien var frivilligt och vi var tydliga 
med vad resultatet skulle komma att användas till. Samtyckeskravet innebär att samtycke ska 
inhämtas från eventuella respondenter (Vetenskapsrådet, 2011). Vid etiskt känsliga 
undersökningar kan det vara lämpligt att inhämta vårdnadshavares samtycke om respondenten 
är under 18 år. Samtycke har alltså inhämtats från eleverna. Vi har tagit kontakt med lärare för 
gymnasieklasserna och bett dessa inhämta samtycke från eleverna. Vissa av eleverna i denna 
studie var under 18 år, men över 15 år. Således blir det en bedömningsfråga huruvida 
vårdnadshavares samtycke kommer behöva inhämtas eller inte. Vi bedömde dock att detta 
inte behövdes eftersom både rektor och lärare lämnat sitt godkännande.  
 
Anonymitet innebär att ingen på något sätt kan identifiera några deltagare i en studie. Vi som 
undersökare skulle kunna identifiera vissa individer i studien, varpå anonymitet inte kan 
garanteras. Konfidentialitetskravet uppfylls dock. Detta innebär att respondenternas 
personuppgifter skyddas och att dessa inte kan identifieras utifrån studien (Vetenskapsrådet, 
2011). Respondenterna och intervjupersonerna uppger inga personuppgifter i enkäten och 
materialet bevaras så ingen utomstående har åtkomst till det. Materialet kommer att förstöras 
efter studiens färdigställande. Detta angränsar även till innebörden av nyttjandekravet. 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får användas i icke-vetenskapliga 
sammanhang (Vetenskapsrådet, 2011). Materialet förvaras, som nämnts, så att ingen 
utomstående har åtkomst till det. Det ska heller inte säljas eller på annat sätt överlåtas till 
utomstående part. Vidare etiska reflektioner redogörs för i etikdiskussionen (se s. 44) 
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Resultat och analys 
 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras utifrån de tre frågeställningarna 
som ligger till grund för studiens genomförande. Resultatet kommer att kartläggas, jämföras 
och analyseras med tidigare forskning och utifrån teoretiska utgångspunkter. 

Presentation av gymnasieelevernas attityder 
En övergripande presentation av respondenternas attityder kommer här att ges. 
Utgångspunkten är studiens första angivna frågeställning som lyder: ”Hur ser 
gymnasieelevernas attityder till invandring ut och hur kan de förstås?” Efter att materialet 
strukturerats fann vi tre huvudsakliga återkommande teman som ansågs tillhöra denna 
frågeställning. De teman vi upptäckt utifrån materialet är vilken betydelse begreppet 
invandrare tillskrivs, hur invandrare ofta blir syndabockar och kampen om kulturellt 
utrymme. Följande del har således delats in i dessa olika teman. Resultatet kommer att 
synliggöras genom statistiska tabeller, diagram, skriftliga kommentarer i enkäter och citat från 
intervjuer för att sedan jämföras med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I 
jämförandet med tidigare studier benämns denna studie utifrån årtalet den genomfördes under, 
vilket var 2013. Resultatet som presenteras grundas på 195 besvarade enkäter samt fyra 
genomförda intervjuer med elever på ortens gymnasieskola.  

Invandrarens tillskrivna betydelse 
I bearbetandet av studiens material upptäcktes snart att begreppet invandrare står för något 
mer än begreppets faktiska betydelse. Den inledande analysen av resultatet kommer således 
att behandla respondenternas attityder utifrån föreställningar om vad invandrare är och 
representerar. För att undersöka gymnasieelevernas allmänna inställning till den svenska 
invandringen ställdes frågan i enkäten huruvida de tyckte att reglerna för invandringskontroll 
borde bli strängare, oförändrade eller friare. Störst andel, 43 %, av de befintliga svaren utgörs 
av att invandringskontrollen bör bli strängare, medan endast 7 % ansåg att kontrollen bör bli 
friare. En betydande andel var dock tveksamma eller utan åsikt, 36 %. Resterande 11 % tyckte 
att reglerna bör förbli oförändrade. Av resultatet framkommer att en stor andel av 
gymnasieeleverna anser att invandringskontrollen i Sverige är för tillåtande. Kommentarer i 
enkäterna visar även uttryck för detta. Totalt har 119 kommentarer lämnats i enkäterna (se 
bilaga 3). Av dessa har 34 tolkats som att respondenterna ansåg att Sverige bör ställa högre 
krav på invandrare samt begränsa invandringen. Återkommande variationer av följande 
kommentarer förekom i enkäten: 
 
 ”Man ska inte ta in mer än man klarar av att göra.” (Enkätnummer: 48, se bilaga 3) 
 ”De behöver inte ta in så himla många för Sverige har redan dåligt med jobb och lite  pengar.” 
 (Enkätnummer: 35, se bilaga 3). 
 ”Mindre invandring, tycker det är alldeles för mycket.”(Enkätnummer: 49, Se bilaga 3). 
 
Föreställningen om att Sverige är tungt belastat av en hög invandring och inte har tillräckligt 
med resurser för att hantera detta är en vanligt förkommande inställning utifrån resultatet. 
Sverige har förvisso en omfattande invandring i förhållande till befolkningsmängd med en 
ökning av 100 000 medborgare per år (SCB, 2013). Respondenterna verkar betrakta detta som 
en börda. Invandrare som lever i landet ansågs inte ”tas hand om” tillräckligt väl. Ett 
påstående respondenterna fick ta ställning till i enkäten var: ”Det har varit fel att släppa in så 
många invandrare i Sverige”. På detta påstående var det 46 % instämde och 47 % som tog 
avstånd. Ytterligare ett påstående i enkäten vars resultat visar på invandring ses som en 
belastning för samhället var: ”Vi borde släppa in fler invandrare i Sverige”. Majoriteten, 69 
%, av respondenterna tog avstånd till påståendet medan endast 22 % instämde med att fler 
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invandrare borde släppas in i Sverige. Dessa resultat är i någon mening talande för hur 
respondenterna ser på invandrare och invandring. Satt i relation till tidigare forskning har 
dessa attityder till invandring blivit mer negativa över tid vad gäller denna fråga. Nedan 
presenteras ett diagram (Figur: 2) som visar jämförelser med tidigare studier från Trankell 
(1974), Lange och Westin (1991) och denna studie från 2013. Det bör beaktas att studiernas 
resultat är baserade på olika populationer och genomförda vid olika tidpunkter. 
 
Figur: 2. Avståndstagare till påståendet: Vi borde släppa in fler invandrare i Sverige 

 
 . 
Diagrammet (Figur: 2) visar att resultatet i denna studie stämmer väl överens med resultat 
från Lange och Westins (1991) studie. Attitydförändringen över tid är markant i jämförelse 
med Trankells (1974) studie där 45 % tog avstånd till påståendet. Resultatet bör tolkas med 
försiktighet utifrån studiernas olika förutsättningar och urval. Skillnaderna kan emellertid vara 
en indikation på en allmän förändrad inställning, i negativ bemärkelse, gentemot invandring. 
Detta har möjligtvis att göra med vilka egenskaper som invandrare tillskrivs av 
respondenterna. Utifrån de ovan nämnda kommentarerna ses invandring som något som 
Sverige ska ”klara av”. En slutsats som kan dras utifrån enkätens resultat och dess kvalitativa 
inslag är att det verkar råda någon slags föreställning om att Sverige har en ohållbar 
invandringspolitik. Sverige anses inte kunna hantera denna invandring på ett tillfredsställande 
sätt på grund av ekonomiska omständigheter. Vissa respondenter anser att detta drabbar både 
svenskar och invandrare. En enkätkommentar var: ” Man ska inte ta in mer folk än vad man 
kan handskas med. Som det ser ut idag är jag inte så säker på att alla invandrare skulle få det 
”bättre” i Sverige jämfört med deras hemland.” (Enkätnummer 181, bilaga 3). Utifrån 
enkätresultaten kan det utläsas att ett vanligt rättfärdigande av den egna attityden mot 
invandring är påståendet att invandrarna själva blir lidande av Sveriges ”utbredda” 
invandringspolitik.  
 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som kan belysa hur människor förenklar 
och tillskriver sin tillvaro mening och olika betydelser (Charon, 2007). Utifrån detta 
perspektiv kan vi förstå hur vissa respondenter tillskriver begreppet invandrare en viss 
betydelse. Respondenterna kan vara av uppfattningen att invandrare är en grupp 
hjälpbehövande människor som ska ”tas hand om” och är en belastning för samhället. 
Flertalet kommentarer i enkäter visar på just detta. Även i de genomförda intervjuerna 
framgick det att en sådan föreställning om invandrare finns. Ett talande citat för detta är: 
  
 ”Det man hör när man lyssnar på politiska debatter och sånt är ju att Jimmie Åkesson 
 [Sverigedemokraternas partiledare] alltid säger det. Att vi tar in alldeles för många vi inte kan ta 
 hand om men jag har ingen aning om det stämmer eller inte. Men eftersom jag har hört det från 

45%	  

69%	   69%	  

Andel	  i	  procent	  som	  tar	  avstånd	  till	  påståendet:	  Vi	  borde	  släppa	  in	  Gler	  
invandrare	  i	  Sverige	  

1974	   1991	   2013	  
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 honom så tror ju jag att det stämmer. Så man tänker ju inte igenom det så mycket. Men jag vet 
 inte…” (Intervjuperson A). 
 
Intervjuperson A ger alltså uttryck för att denne förmedlats vissa föreställningar om faktiska 
omständigheter gällande invandring och själv börjat anamma dessa. Föreställningarna om 
Sveriges invandring som ohållbar och kostsam kan alltså tolkas som att de inte är grundade i 
egna eftersökningar och fakta. Attityden är intagen efter vad andra, i detta fall 
Sverigedemokraternas partiledare, påstår vara sant utifrån sina ideologiska övertygelser. 
Medias skildring av ämnet har därmed haft en inverkan på intervjuperson A. Socialisation och 
yttre påverkan skapar inre representationer av olika objekt för människor (Charon, 2007). 
Representationerna underlättar social anpassning för individer. Anpassningen gör att 
individen, genom yttre påverkan, kan bli lättmottaglig för budskap som olika auktoriteter 
förmedlar (Charon, 2007). Intervjupersonens föreställning om invandring kan alltså förstås 
som skapad av en medialt ensidigt förmedlad bild av invandrare. Intervjuperson A har tagit 
den förmedlade bilden till sig vilket yttrar sig i vårt sociala samspel under intervjun. Denna 
intervjuperson reflekterade emellertid kritiskt över den egna föreställningen trots att denne i 
övrigt uttryckte sig positivt gällande invandring. Överlag verkar det dock, utifrån resultatet, 
råda en okritisk och onyanserad föreställning gällande invandring. Kanske beror det just på en 
onyanserad allmän debatt inom ämnet. Många var villiga att diskutera frågan, särskilt under 
enkätgenomförandet, och intresset verkade utbrett. Diskussionsvilligheten verkar emellertid 
inte tillmötesgås, i skolan till exempel. Enkätkommentarer såsom följande förekom:  
 
 ”Våga diskutera ämnet. Det är i dagsläget så mycket skitsnack om invandringsfrågan” 
 (Enkätnummer: 99, se bilaga 3). 
 ”Mer information […]”. (Enkätnummer: 134, se bilaga 3). 
 ”Först och främst prata mer om det. Alla partier verkar vara rädda för det” (Enkätnummer: 178, 
 se bilaga 3).  
 
Kommentaren kan tänkas visa på att frågorna faktiskt inte diskuteras tillräckligt. Onyanserade 
föreställningar och attityder till invandring kanske uppstår som en följd av detta, särskilt om 
den enda diskussionen som förs har en klar negativ vinkling. I enkäten ställdes också frågan 
huruvida invandringspolitik hade diskuterats på lektionstid i skolan. Resultatet visar att 45 % 
inte tycker att det diskuterats alls och 17 % inte vet huruvida det diskuterats eller ej. En större 
andel tyckte att frågan behandlats men inte i tillräckligt hög utsträckning, 31 %. Rydberg 
(2004) menar att kunskap möjliggör kritisk värdering av information, vilket är viktigt i fråga 
om att motverka främlingsfientlighet och förenklingar av verkligheten. Kunskap om 
invandring skulle exempelvis kunna underlätta för eleverna att kritisk reflektera över medias 
sätt att behandla ämnet. Enligt Skolinspektionen (2010) är ett av skolans ansvar att förmedla 
till och undervisa eleverna angående mänskliga rättigheter, tolerans och om olika 
minoritetsgrupper. Löwander och Langes (2010) studie visar att skolorna inte tar sitt ansvar 
angående att diskutera och undervisa i detta ämne. Studien visar även att kunskap inom ämnet 
skapar förståelse och tolerans inför minoriteter och mångfald. Vissa av respondenternas 
föreställningar om svensk invandring visar att de ser den som kostsam och ohållbar, vilket är 
värt att diskutera. Forskning har inte har kunnat bevisa någon negativ ekonomisk effekt av 
invandring, menar Card m.fl. (2005). Utifrån det ovan anförda skulle också föreställningen 
kunna ses som ett uttryck för brist på kunskap inom området. Särskilt med tanke på Rydgrens 
(2004) beskrivning av främlingsfientlighet som ett allmänskligt uttryck för att göra tillvaron 
mer hanterbar, vilket sällan är grundat i faktisk kunskap. Syftet med denna studie är 
emellertid inte att motbevisa föreställningar om svensk invandring som ohållbart kostsam. 
Intressant är det dock att föreställningen finns och vi ställer oss frågande till varför just 
invandring ses på med detta perspektiv.  
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Begreppet invandrare har tidigare diskuterats som ett mångtydigt och subjektivt begrepp. 
Detta blir också tydligt utifrån studiens resultat. Kommentarer och citat från både enkäten och 
de genomförda intervjuerna visar på en tydlig association mellan begreppet invandrare och en 
viss stereotyp.  
 
 ”Jag tänker att alla invandrare är muslimer. Det är ju fel att det är så. Jag tror att det kommer 
 från att media framställer det så. Det finns paralleller mellan muslimer, Al Quaida, World Trade 
 och terror som rapporteras av media” (Intervjuperson D). 
 
Citatet kan tänkas visa på hur stigmatiserande begreppet invandrare kan vara. Begreppet 
förknippas med väldigt negativa egenskaper som inte har med den egentliga betydelsen att 
göra. Mella (2007) och Westin (1999) menar att invandrare inte enbart representerar en 
person som flyttat till Sverige från ett annat land. Begreppet tillskrivs socialt utanförskap, 
fattigdom, kriminalitet och avvikelse. I detta fall förknippas begreppet med exempelvis Al 
Quaida och terrorism. Muslimer verkar också förknippas med dessa negativa egenskaper och 
behandlas ibland synonymt med begreppet invandrare.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en betydande andel av respondenterna är av 
uppfattningen att invandringskontrollen i Sverige bör skärpas. Detta skulle kunna bero på den 
föreställning av invandrare som finns bland ungdomarna. Invandrare som grupp verkar 
tillskrivas negativa egenskaper såsom hjälpbehövande, fattiga, terrorister och liknande. 
Föreställningen skulle kunna bero på att frågan diskuteras på ett onyanserat sätt eller inte 
diskuteras alls. 

Invandrare som syndabockar 
Utifrån att invandrare tydligt förknippas med vissa negativa egenskaper, som diskuterats 
tidigare, finner vi det värt att vidare diskutera hur invandrare stigmatiseras utifrån den 
förekommande negativa föreställningen. För att undersöka respondenternas inställning till 
invandring på den egna orten har vi i enkäten bland annat ställt följande fråga: ”Tror du 
levnadsstandarden har påverkats av kommunens invandringspolitik?”. Resultatet visade att 
23 % tyckte att levnadsstandarden hade blivit sämre. Värt att nämna är dock att 50 % inte 
hade någon åsikt. Endast 3 % tyckte att levnadsstandarden blivit bättre medan 21 % inte 
tyckte att det blivit någon skillnad. Trots att en så betydande andel inte hade någon åsikt i 
frågan var det många av dessa respondenter som lämnade förtydligande kommentarer 
angående frågan, i enkäten.  
 
 ”Det känns inte så där jättebra att alla som blivit överfallna har blivit det av ’invandrare’.” 
 (Enkätnummer: 68, se bilaga 3). 
 ”Sämre chans till boende och jobb.” (Enkätnummer: 17, 18, se bilaga 3). 
 ”På sista tiden har det varit överfall, överallt i stan. (vilket aldrig har hänt förut i samma omfång). 
 Svarta män ska ha identifierats till platsen som angripare.” (Enkätnummer: 99, se bilaga 3). 
 ”Det har blivit mer kriminalitet.” (Enkätnummer: 139, se bilaga 3). 
 ”Sen invandrarna kom, skedde det åtta stycken rån/ våldtäktsförsök på cirka två veckor. Polisen 
 gjorde ingenting vilket ledde till att vi civila fick åka ut mitt i natt ”för att synas” så det inte skulle 
 hända nåt.” (Enkätnummer: 158, se bilaga 3). 
 
Dessa kommentarer uttrycker enligt vår mening hur respondenterna håller invandrare på orten 
ansvariga för negativa händelser och omständigheter. Till exempel upplevs orten som mindre 
trygg och konkurrensens om bostad och jobb upplevs också ha blivit större. Även i intervjuer 
framgår att händelser på orten skylldes på invandrare. 
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 ”… Det var mycket rånförsök. Tillslut ville ju inte tidningarna skriva om att det var mörka som 
 hade gjort det. Och det är klart att man kan känna ”Jamen det är klart att det är de på [… den 
 lokala flyktingförläggningen…]. Men man kan ju inte dra alla över en gräns heller. Men det är ju 
 klart att man reagerar när det inte är svenskar som gör det.” (Intervjuperson C).  
 
Gruppen invandrare blir här syndabockar för brott som begåtts på orten. Nämnda rånförsök, 
våldtäktsförsök och kriminalitet skylls på invandrare, ”svarta män”, eller ”mörka”. Brottet 
”reageras” också på till skillnad från när svenskar begår brott, utifrån vad intervjupersonen 
uttrycker. På påståendet ”Alla invandrare som begår brott i Sverige bör tvingas lämna 
landet” var det 39 % av respondenterna som instämde. Det verkar alltså som att vissa 
respondenter tycker att konsekvenserna av brott ska vara hårdare mot människor med 
invandrarbakgrund. Falk (2001) beskriver hur majoriteten i ett samhälle ofta söker 
syndabockar i den direkta omgivningen. En minoritet, såsom invandrare, upplevs enklare att 
stämpla som avvikare utifrån de upplevda sociala och kulturella skillnaderna till majoriteten. 
Majoriteten förenklar tillvaron genom att skapa ett ”vi- och dem”. ”Dem”, i detta fall 
invandrare, får representera det avvikande och negativa i ett samhälle. ”Vi”, i detta fall icke-
invandrare, får stå för motsatsen till det avvikande det vill säga det normativa. På så vis 
diskrimineras och stigmatiseras invandrare ofta enbart på grund av yttre egenskaper (Falk, 
2001). Intervjupersonen och respondenterna kan här anses befästa konstruktionen av 
invandrare som ett ”dem” och som något avvikande. Orsaken till denna alienation skulle 
kunna vara att människor tenderar att göra anspråk på vad som anses vara den egna platsen i 
samhället. 
 
Människor betraktar ofta sin omgivning som egendom. Bauman (2000) teoretiserar kring 
platsens betydelse i det postmoderna samhället. Ursprunget, den egna kulturella och sociala 
tillhörigheten är ofta associerat med en plats. Invandrare kan företräda förändring och 
främlingskap. För marginaliserade och/eller oroliga människor är förändring ofta något 
negativt som kan försämra den nuvarande situationen ytterligare. Främlingar ses som 
inkräktare på det egna området och på så vis hotar dessa tillvaron, egendomen och stabiliteten 
(Bauman, 2000). Därför kan det finnas ett värde i att undersöka hur villiga medborgare, i detta 
fall gymnasieelever, är att dela med sig av platsen. Tidigare har kommentarer presenterats om 
hur invandringen på orten skapat sämre förutsättningar exempelvis angående boende och 
jobb. För att vidare undersöka hur ungdomar betraktar invandrares anspråk på platsen, fick 
respondenterna ta ställning till ett antal påståenden i enkäten. Resultatet presenteras nedan i 
relation till tidigare forskningsresultat (Trankell, 1974; Lange & Westin, 1991). Andelen i 
procent som anges är de som instämmer helt eller delvis med det angivna påståendet. 
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Figur: 3. Instämmer i påståendena gällande invandrares rätt att ta plats. 

 
  
Utifrån diagrammet (Figur: 3) kan en förändring över tid utläsas gällande attitydfrågor om 
benägenhet att dela med sig av plats, som i detta fall representerar viljan att dela med sig av 
det som anses tillhöra den egna befolkningen. Respondenterna i denna studie är klart mindre 
benägna att försvara och bevara den egna kulturen och platsen, än i tidigare studier. Utifrån 
den tidigare nämnda rädslan för förändring kan vi se en tänkbar förklaring till denna 
utveckling. Möjligen representerar inte invandring och invandrare förändring i lika stor 
utsträckning som vid tidpunkten då tidigare studier genomfördes. Enligt SCB (2013) har 
invandringen till Sverige ökat stadigt sedan 1970-talet. Invandrare kan därmed säkerligen 
successivt ha etablerats i det svenska samhället över tid. Svenskar i allmänhet har kanske på 
så vis vant sig vid och anpassat sig efter en viss kvot av förändring. Ytterligare en orsak till 
den positiva attitydförändringen kan vara att många av respondenterna själva, 26 %, har 
utländsk bakgrund. Därmed kan den sociala distansen till invandrare ha minskat för svenskar i 
allmänhet, vilket resulterat i den positiva utvecklingen. Intressant är dock benägenheten att 
göra gruppen invandrare till syndabockar. Brott reageras starkare på om invandrare begår dem 
till skillnad från svenskar. På så vis sker en tydlig uppdelning mellan människor och en 
negativ särbehandling av invandrare görs. 

Kampen om det kulturella utrymmet 
För att undersöka ungdomarnas attityder till invandrares rätt att bevara sin kultur angavs ett 
antal påståenden. Påståendenas resultat är redovisade i diagrammet (Figur: 4) nedan. 
Resultatet är jämfört med tidigare forskning. Förtydligas bör dock att det inte angetts ett värde 
för 2007 års studie på första påståendet. Återigen bör de redovisade studiernas olika urval och 
förutsättningar beaktas när jämförelser mellan dem görs. 
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Figur: 4. Invandrares rätt att bevara sin egen kultur. 

 
  
Diagrammet (Figur: 4) visar överlag ökad tolerans gentemot invandrares rätt att bevara den 
egna kulturen. En markant skillnad kan utläsas mellan Trankells (1974) studie och denna 
studie, gjord 2013. Närmare 20 % färre respondenter instämmer med samma påståenden i vår 
studie jämfört med Trankells (1974). Utifrån den redovisade statistiken kan vi anta att 
gymnasieelevernas tolerans gentemot invandrares kulturer har ökat.  
 
I jämförelse med Ungdomsstyrelsens (2007) studies resultat, på påstående två, ser vi 
emellertid en minskad tolerans. Ett annat intressant resultat angående tolerans inför 
invandrares kulturer är påståendet: ”Invandrare bör anpassa sig till det svenska sättet att klä 
sig”. I denna studie instämde 32 % av respondenterna med påståendet. Ungdomsstyrelsen 
(2007) visar att 23 % av respondenterna i den studien instämde med samma påstående. 
Förklaringarna till detta kan tänkas vara många. Ungdomsstyrelsen (2007) undersöker en 
större åldersgrupp, 16-29 år, och har ett rikstäckande urval. Denna studie (2013) har ett urval 
begränsat till en mindre ort och åldersspannet är mellan 16 och 20 år. Studier visar också att 
ett bredare åldersspann av unga, som inkluderar äldre unga vuxna, ofta har mer tolerant 
inställning och mer genomtänkta attityder till minoriteter (Löwander & Lange, 2010; Lange & 
Westin, 1991). Ålder och tolerans är en komplex fråga, eftersom äldre vuxna ofta uppvisar 
mer intolerans, som vi återkommer till senare i resultatet. Trots studiernas olika 
förutsättningar kan detta ändå vara en indikation på en viss attitydförändring i negativ riktning 
över tid, mellan åren 2007 och 2013. 
 
I intervjuer har gränsen mellan integrering i den svenska kulturen och bevarande av den egna 
kulturen diskuterats. Intervjuer möjliggjorde en fördjupad förståelse för frågan. Detta ansågs 
som intressant eftersom både enkätresultatet och vissa enkätkommentarer visar på kritiska 
attityder gentemot invandrares bevarande av den egna kulturen. 
 
 ”… de ska anpassa sig efter VÅRA SVENSKA TRADITIONER.” (Enkätnummer: 84, se bilaga 3). 
 ”… Inför inte lagar som passar andras religion! Är dom inte nöjda med det vi har får de 
 flytta någon annanstans!” (Enkätnummer: 140, se bilaga 3). 
 ”Att dom anpassar sig för vårat land och inte kommer och ändrar som har varit i flera år.” 
 (Enkätnummer: 157, se bilaga 3). 
 
För vissa respondenter är det viktigt att invandrare anammar svenska traditioner. Av 
kommentarerna kan utläsas en oro för att den egna kulturen ska präglas av något nytt och 
främmande. Invandrare förväntas istället överge den egna kulturen. Ett återkommande inslag i 
intervjuer var att invandrare har en skyldighet att ta till sig den ”svenska kulturen”. Om 
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invandrare inte rättar sig efter dessa krav förtjänar de inte att stanna i Sverige. Citat som visar 
på detta är: 
 
 ”Ett stort krav tycker jag ska vara… jamen inte vara som gruppen [invandrare]…” 
 (intervjuperson C). 
 ”Om man bär niqab, vill man då verkligen bo här? Det känns väl lite som att de bara är här för att 
 ha någonstans att bo. De vill inte det här utan de ska vara med sin familj liksom och det är så det 
 kommer vara. Ifall man verkligen vill komma in i det svenska samhället så tror jag man verkligen 
 måste kämpa för det.” (intervjuperson B). 
 ”Det kan inte bli om några år att Sverige inte ska va Sverige. Bara för att vi är snälla och 
 hjälper invandrarna så kan väl dom också kanske känna ’Jamen det är jättesnällt att ni 
 hjälper oss och nu ska vi leva som ni gör liksom’, det ska inte va något annat. Tycker inte 
 jag.” (intervjuperson C). 
 
Kommentarerna visar hur intervjupersonerna ifrågasätter samspelet mellan svensk kultur och 
invandrares kulturer. Till exempel diskuterades gymnasieelevernas inställning till invandrares 
rätt att klä sig enligt de egna kulturella sederna, under intervjuerna. Frågan diskuterades 
utifrån att 32 % av respondenterna ansåg att invandrare bör anpassa sig efter det svenska 
sättet att klä sig, som nämnts tidigare. Klädsel är ett bra exempel på en kulturellt betingad 
symbol som representerar förändring. Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv 
som visar på hur människor tillskriver olika objekt mening (Charon, 2007; Trost & Levin, 
2010). Yttre objekt associeras med inre känslor vilket därmed ger objektet en inre 
representation för nämnda känslor. Slöja och niqab kan ses som ett exempel på detta. Något 
så okonstlat som ett klädesplagg blir väldigt omdiskuterat och uppmärksammat, vilket 
framgår av kommentarerna och det presenterade resultatet ovan. Vi gör därför tolkningen att 
dessa klädesplagg representerar något annat utöver själva klädesplagget i sig. Möjligen är det 
så att slöja och niqab får symbolisera invandring och vissa invandrares kultur. På detta vis kan 
klädesplaggen, för vissa respondenter, få företräda en ovälkommen förändring. 
 
Vissa av respondenterna tycker att det svenska samhället lämnar för mycket utrymme till 
andra kulturer. Resultat och kommentarer tyder på att det inte verkar finnas någon 
föreställning om att olika kulturer kan samexistera utan att den ena kulturen förtär den andra. 
Kulturellt utrymme i ett samhälle betraktas som en begränsad statisk yta. Enligt Bauman 
(2000) försöker människor bevara den egna kulturen genom att utesluta främlingar och 
förändring. Ett tillvägagångssätt för detta är att ”isolationg them by invarverating them inside 
the […]invisible […] walls of cultural prohibitions” (Bauman, 2000, s. 176). Invandrares och 
minoriteters kultur blir uteslutna och diskvalificerade genom majoritetens normativa 
ställningstaganden. Vissa av våra respondenter och intervjupersoner betraktar nya kulturella 
inslag i samhället som ett hot mot majoritetens kultur. En enkätkommentar som kan tänkas 
visa på detta är: ”Låt Sverige vara Sverige!” (Enkätnummer: 14, se bilaga 3) Förändring är 
tätt förknippat med främlingskap, menar Bauman (2000). Invandraren är automatiskt en 
främling och dennes kultur representerar också därför förändring, vilket kan ses som något 
negativt för utsatta grupper. Många av respondenterna verkar se det som att Sverige kommer 
att präglas negativt av förändringen invandrare för med sig. Ansvaret för detta läggs till stor 
del på invandrares vilja och benägenhet att ge upp den egna kulturen. 

Individuella faktorer 
Studien syftar till att undersöka sambandet mellan vissa individuella faktorer hos 
respondenterna och attityder. Frågeställningen som ligger till grund för detta avsnitt är: 
”Finns det samband mellan individuella faktorer såsom kön, ålder och gymnasieinriktning 
och gymnasieelevernas attityder?”. Av de 195 deltagarna var det 100 kvinnor och 95 män 
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från åtta olika gymnasieprogram, mellan åldrarna 16 och 20 år som deltog. I denna studie har 
vi valt att betrakta respondenter med minst en utlandsfödd förälder som att de har utländsk 
bakgrund, vilket nämnts tidigare. Syftet är inte att göra en uppdelning av respondenterna utan 
främst att se om närheten till andra kulturer påverkar de egna attityderna. Nedan kommer 
alltså jämförelser att göras mellan individuella faktorer och attityder. 

Manliga och kvinnliga attityder 
Generellt sett visar resultatet i denna studie inga större skillnader mellan kvinnor och män. 
Statistiska tester har gjorts med kön som oberoende variabel och attitydfrågor som beroende. I 
de allra flesta fall kan en marginell skillnad utläsas där kvinnor är något mer positivt inställda 
till invandring och invandrare än män. Endast två tester visar på signifikant skillnad utifrån 
Pearsons Chi-Square och Fischers Exact Test. Skillnaderna kunde utläsas ur påståendena ”Vi 
borde släppa in fler invandrare i Sverige” och ”Invandrare har lika stora möjligheter som 
svenskar att lyckas i samhället”. Resultatets har sammanställts i ett diagram (Figur: 5) som 
visas nedan.  
 
Figur: 5. Skillnader i tolerans utifrån kön. 

 
  
Av diagrammet (Figur: 5) framgår en markant skillnad mellan könen i just dessa frågor. 
Kvinnor instämmer i att vi borde släppa in fler invandrare i Sverige med 28 procentenheter 
mer än män. Pearsons chi-square visar ett resultat på 4,9 vilket innebär att skillnaden är 
signifikant. Fischers exact test visar även att p <0,034, vilket innebär att risken att resultatet är 
ett uttryck för slump är mindre än 3,4 %. Resultatet kan tänkas vara ett uttryck för en mer 
idealistisk inställning, generellt sett, hos kvinnliga respondenter. Kvinnorna kan även tänkas 
visa på större förståelse för andras situation i påståendet om att invandrare har lika stora 
möjligheter som svenskar att lyckas i samhället. De manliga respondenterna instämmer med 
påståendet med 16 fler procentenheter än de kvinnliga. Utifrån Pearsons chi-square är 
skillnaden 7,8 medan Fischers exact test visar p <0,007. Skillnaden är således signifikant och 
mindre än 0,7 % risk att den är ett uttryck för slumpen. Bägge påståenden och dess resultat 
tyder på att de kvinnliga respondenterna i högre utsträckning än de manliga tar hänsyn till den 
bevisade strukturella diskriminering vissa invandrare utsätts för. Exempel på strukturell 
diskriminering som invandrare kan utsättas för är på arbetsmarknaden (Burns, Lipponen, Lilja 
& Machado, 2007) och i mötet med myndigheter (Holgersson, 2007; Jonsson, 2007). 
 
Tidigare forskning visar att kvinnor har en mer positiv och tolerant inställning till minoriteter 
i allmänhet och invandrare i synnerhet (Löwander & Lange, 2010; Ungdomsstyrelsen, 2007; 
Ring & Morgentau, 2004). Oscarsson (2002) menar att kvinnor i regel har mer genomtänkta, 
övervägda och förstående attityder än män. Kvinnor prioriterar också värden såsom respekt, 
humanitet och jämlikhet. Detta kan vara en möjlig förklaring på den uppmätta skillnaden 
mellan de kvinnliga och manliga respondenterna i denna studie. Män tenderar att prioritera 
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frågor som påverkar dem i deras direkta närhet, till exempel ekonomi och arbete (Oscarsson, 
2002). En möjlig förklaring på attitydskillnaden mellan könen kan härledas till attitydens 
formande. Omgivningen och det sociala sammanhanget formar attityder, särskilt under 
uppväxten (Ekehammar, 2007; Oscarsson, 2002). Attitydens funktion är att underlätta sociala 
samspel och skapas utifrån omgivningens förmedlade attityder och förväntningar. Individers 
attityder kan ofta härledas till deras uppfostran. Kvinnors tendens att vara mer förstående och 
positiva till invandring kan därav förklaras vara en följd av förväntningar ställda på dem. 
Omgivningen kanske förväntar sig att unga kvinnor ska ha en mer tolerant och 
omhändertagande hållning gentemot andra människor. På så vis kan skillnaderna mellan 
könen förstås som en skillnad i omgivningens stereotypiska förväntningar på hur de olika 
könen ska bete sig. Dock bör det beaktas att skillnaderna endast varit signifikanta i två 
attitydfrågor. 

Ålder 
Ålderns inverkan på attityder till invandring är en mångsidig fråga. Utifrån tidigare forskning 
kan två huvudsakliga faktorer utläsas. Den faktiska biologiska ålderns inverkan samt den 
generationsmässiga inverkan (Oscarsson, 2002; Mella, 2007). Åldern har en inverkan på så 
vis att attityderna är mindre cementerade och mer föränderliga i ungdomsåren medan attityder 
är mer statiska i vuxen ålder. Olika generationer präglas även på olika sätt utifrån 
samhälleliga fenomen, strömningar och trender. I denna studie har jämförelser mellan de olika 
åldrarna i urvalsgruppen genomförts. Fördelningen mellan åldrarna är emellertid ojämn och 
åldersskillnaderna utifrån urvalsgruppen är liten. Åldersspannet löper mellan 16-20 år och 
fördelningen ser ut som visas i följande tabell (Tabell: 1). 
 
    Tabell: 1. Åldersfördelning utifrån resultatet 

 
 
 
    . 
 
 
 

  
För att göra jämförelser har de två åldrarna med mest jämn fördelning valts. Dessa 
åldersgrupper är 16 respektive 18 år. Jämförelsen kan dock tänkas vara problematisk eftersom 
åldersskillnaden är liten. Vi beslutade emellertid att jämföra dessa två grupper på grund av 
deras jämna fördelning. Denna närhet mellan de två åldersgrupperna kan dock vara 
förklaringen och orsaken till att signifikanta skillnader inte funnits i någon högre utsträckning. 
Resultatet visar genomgående endast en marginell skillnad mellan åldersgrupperna förutom 
vid fyra av attitydfrågorna där resultatet uppvisar signifikanta skillnader. Dessa fyra frågor 
var påståenden som kan tänkas ge utrymme för mer extrema och intoleranta attityder till 
invandring. Nedan presenteras dessa fyra i ett diagram (Figur: 6). 
 

Ålder: Andel i procent: Andel i antal: 
16 24 % 46 st. 
17 44 % 85 st. 
18 23 % 45 st. 
19 9 % 17 st. 
20 1 % 2 st. 
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Figur: 6. Skillnader mellan olika åldrar. 

 
  
Samtliga presenterade påståenden är statistiskt signifikanta då de har ett Pearson Chi-Square-
värde över 3,8 och ett Fischers Exact Test-värde under p <0,05. Risken för att skillnaderna i 
resultatet är ett uttryck för slump är alltså mindre än 5 %. Utifrån diagrammet (Figur: 6) kan 
en skillnad mellan åldersgrupperna utläsas där 18-åringarna är klart mer toleranta. De tre 
första angivna påståendena i figur: 6 kan tänkas mäta hur respondenterna förhåller sig till 
invandrares rätt att bevara sin kulturella tillhörighet. Resultatet kan tolkas som att 16-
åringarna är mindre toleranta mot nya kulturella inslag. Detta då de, i högre grad än 18-
åringar, instämmer i påståenden som kan anses vara mer extrema uttryck för negativa attityder 
till invandring. Mella och Palm (2010) menar att extremt negativa attityder till invandring 
ökar i Sverige, trots att befolkningen generellt sett blir mer positiva gentemot invandring. 
Intoleransen hos 16-åringarna kan vara ett resultat av att yngre människor, generellt sett, är 
mer lättpåverkade och flexibla i sina attityder. Lange och Westin (1991) menar att ungdomars 
attityder är ett bra mått på samhälleliga trender och skildringar. Skillnaderna mellan 16- och 
18-åringar i denna studie kan alltså vara ett uttryck för yngres mer påverkbara attityder och 
kan även ses som ett uttryck för samhälleliga, negativa skildringar av invandrare. 

Klass och gymnasieprogram 
Gymnasieprogram som individuell påverkande faktor kan tänkas representera mer än enbart 
utbildningen i sig. Ungdomars val av utbildning har tidigare tydligt associerats med deras 
klasstillhörighet (Lange & Westin, 1991; Löwander & Lange, 2010). Det egna valet av 
utbildning präglas också i hög grad av föräldrars utbildningsnivå. Barn till högutbildade 
föräldrar väljer ofta gymnasieprogram som möjliggör högre utbildningar, det vill säga 
studieförberedande program (Ungdomsstyrelsen, 2007). På så vis kan det anses finnas en viss 
koppling mellan olika samhällsklasser och gymnasieinriktning. I denna studie har de olika 
gymnasieprogrammen delats upp i yrkes- respektive studieförberedande program. Resultatet 
visar att 70 % av eleverna på gymnasieskolan går på studieförberedande program, det vill 
säga samhälls-, ekonomi-, naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Övriga 30 % går 
yrkesförberedande program såsom handels-, hotell och restaurang-, el- och 
industriprogrammen. Genomgående kan skillnader i attityder utläsas mellan de studie- och 
yrkesförberedande programmen. Eleverna på de studieförberedande programmen är generellt 
sett mer positiva till invandring och invandrare jämfört med elever på de yrkesförberedande. 
De påståenden som uppvisar högst signifikans utifrån Pearsons Chi-Square och Fischers 
Exact Test presenteras i tabellen (Tabell: 2) nedan.  
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Tabell: 2. Skillnader mellan olika gymnasieinriktningar. 

Påstående: Studieförberedande 
som instämmer: 

Yrkesförberedande 
som instämmer: 

Pearsons Chi-
Square och 

Fischers Exact Test 
Det gäller framförallt att se till 
att landets egen befolkning har 

arbete. 

 
70 % 

 
89 % 

 
Chi2: 6,6 
p <0,009 

Det är inte mer än rättvist att 
svenskarna som har byggt det 
här landet i första hand får dra 
nytta av vår höga produktion. 

 
41 % 

 
66 % 

 
Chi2: 7,6 
 p <0,006 

Det har varit fel att släppa in så 
många invandrare i Sverige. 

 
41 % 

 
59 % 

 
Chi2: 3,892 
p <0,055 

Ju mindre man märker av alla 
invandrare i Sverige desto 

bättre. 

 
12 % 

 
42 % 

 
Chi2:17,3 
p <0,000 

  
Utifrån Tabell: 2 tycker vi oss se ett mönster i de påståenden där skillnaden mellan 
gymnasieprogrammen är som störst. Tidigare i denna studie (se s. 28) har platsens betydelse 
diskuterats. Negativa attityder kan utifrån Bauman (2000) förstås som en rädsla inför att den 
egna situationen ska förändras. Ofta är det människor med social och ekonomisk instabilitet 
som räds förändring. Påståendena kan tänkas visa på viljan eller oviljan att lämna plats och 
utrymme åt invandrare. Detta kan tolkas som en rädsla och osäkerhet inför de egna framtida 
arbetsvillkor, konkurrensen om bostäder och om ekonomin.  
 
Utifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning kan främlingsfientlighet till stor del 
förstås som en klassfråga. Denna studies resultat visar ett tydligt samband mellan negativt 
inställda attityder till invandring och inriktning på yrkesförberedande gymnasieprogram. 
Tidigare studier har visat på samma resultat (Löwander & Lange, 2010; Lange & Westin, 
1991). En möjlig förklaring till detta samband är, som nämts, att val av utbildning i någon 
mån kan kopplas till klasstillhörighet. Resultatet i denna studie kan därmed betraktas som ett 
uttryck för skillnader i attityder mellan olika samhällsklasser. Arbetarklassens försämrade 
villkor kan ses som en förklaring på den tidigare uppmätta intoleransen mot minoriteter i 
samhällsgruppen, menar Mella (2007). Vissa samhällsgrupper kan, utifrån ovan anförda, 
tänkas ha sämre möjligheter och en försämrad position i samhället. Bauman (2002) beskriver 
hur det globaliserade samhället försämrat livsvillkoren för arbetare, främst inom industri. 
Arbetsgivare har numera större möjligheter att söka billigare arbetskraft. Arbetskraften har 
således tappat mycket makt i sin förhandlingsposition gentemot arbetsgivare och har därmed 
fått en försämrad ställning på arbetsmarknaden och samhället i stort (Bauman, 2002). Utifrån 
detta kan invandrare ses som ett hot i form av konkurrens om jobb, bostäder och så vidare.  

Upplevd social distans och attityder 
För att undersöka huruvida det finns ett samband mellan social distans och respondenternas 
attityder har frågor om den egna kontakten med invandrare, egen nationell bakgrund och 
utlandserfarenheter ställts. I intervjuer har frågorna också diskuterats. Frågeställningen som 
ligger till grund för detta avsnitt är: ”Hur påverkas gymnasieelevernas attityder av den 
upplevda sociala distansen till invandring och invandrare utifrån egen nationell bakgrund, 
utlandserfarenhet samt kontaktnät?”.  
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Nationell bakgrund 
Tidigare forskning har visat att den egna nationella bakgrunden har en inverkan på attityderna 
till invandring (Löwander & Lange, 2010; Ungdomsstyrelsen, 2007). I denna studie har 
samtliga respondenter med minst en utlandsfödd förälder valts att betraktas som av utländsk 
bakgrund. Det totala antalet respondenter i studien med utländsk bakgrund är 51 stycken, 26 
%. Resultatet som presenteras bör därmed tolkas med försiktighet då det är ett litet antal 
respondenter med utländsk bakgrund i urvalet. Endast i ett attitydpåstående återfanns ett 
signifikant samband mellan utländsk bakgrund och attityder till invandring. Detta påstående 
var ”Utan invandringen hade vi inte haft en så hög levnadsstandard som den vi har nu i 
Sverige”. Respondenter med utländsk bakgrund instämde i högre grad med påståendet än 
respondenter utan utländsk bakgrund gjorde. Dessa respondenter kan, i viss utsträckning, 
tänkas ha en annan föreställning om invandring som mer gynnsamt för den svenska 
produktionen, än vad övriga respondenter har.  
 
Genomgående visar tidigare forskning på tydliga samband mellan positiva attityder till 
invandring och egen utländsk bakgrund (Löwander & Lange, 2010; Mella, 2007; 
Ungdomsstyrelsen, 2007). Även internationella studier (Pettersson & Esmer, 2005) har visat 
samma resultat. Således fann vi det märkligt att resultatet i denna studie inte visade fler 
signifikanta resultat utifrån den oberoende variabeln föräldrars nationella bakgrund. För att 
undersöka den nationella bakgrundens betydelse vidare valde vi att separera respondenter som 
själva är födda utomlands från respondenter som endast har utlandsfödda föräldrar. Detta 
resulterade i en mer utpräglad och genomgående skillnad mellan grupperna. Ytterligare ett 
attitydpåstående, ”Vi borde släppa in fler invandrare i Sverige”, blev då signifikant. 
Respondenter som själva har invandrat tycker således i högre utsträckning än andra att 
Sverige ska ta in mer invandrare. I denna studie är det alltså ingen större skillnad i attityder 
utifrån utländsk bakgrund vilket vi kan tycka är oväntat med tanke på tidigare forskning. 
Kanske kan detta bero på att andelen respondenter med utländsk bakgrund inte är tillräckligt 
stor. En reflektion är även att en betydande del, av andelen respondenter med utländsk 
bakgrund, var från övriga nordiska länder. Den kulturella likheten mellan de svenska och 
övriga nordiska samhällena kan ha inverkat på avsaknaden av resultat. Emellertid kan 
resultatet vara en indikation på att kulturell närhet är viktigt för positiva attityder till 
invandring. Detta då en större skillnad kunde uppmätas i attityder beroende på 
respondenternas egna erfarenheter av invandring till skillnad från att enbart ha invandrade 
föräldrar. 

Egna kontakter 
Den egna kontakten med invandrare kan ha ett samband med attityder till invandring. Detta 
har påvisats utifrån tidigare forskning (Lange & Westin, 1991; Löwander & Lange, 2010). I 
enkäten ställdes således frågan huruvida respondenten umgås med någon, på fritiden, som 
kommer från ett annat land än Sverige. Svarsalternativen var: Regelbundet, ibland eller aldrig. 
För att kunna se en tydlig skillnad har respondenterna delats upp i de som ibland eller aldrig 
umgås med någon från ett annat land respektive de respondenter som gör det regelbundet. Av 
de totalt 195 respondenterna är det 31 % (61 st.) som umgås regelbundet med personer från 
ett annat land medan 69 % (134 st.) aldrig eller endast ibland gör det. 
 
Resultatet visar en genomgående skillnad i attityder och särskilt i vissa påståenden. Två 
påståenden som kan tänkas visa hur den egna kontakten med invandrare kan tänkas prägla 
attityder är ”Många invandrare kommer till Sverige bara för att utnyttja våra sociala 
förmåner” och ”Invandrare bör anpassa sig till det svenska sättet att klä sig”. Signifikanta 
skillnader kunde utläsas i bägge påståenden. De respondenter som umgås regelbundet med 
personer från ett annat land tar tydligt avstånd från de nämnda påståendena, jämfört med de 
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som aldrig eller endast ibland umgås. Påståendena kan anses vara offensiva och extrema 
gentemot invandring. En förklaring till detta kan vara att de som regelbundet umgås med 
invandrare är mer benägna att försvara invandrare som grupp. Tidigare har vi diskuterat att 
gymnasieeleverna i denna studie, jämfört med tidigare studier (Trankell, 1974), är mindre 
benägna att bevara den egna platsen och kulturen. Respondenterna accepterar kanske 
invandrares inverkan på den egna kulturen i högre grad idag än tidigare. Förklaringen till den 
allmänt ökade acceptansen kan vara att invandrare inte längre representerar förändring i lika 
hög utsträckning som tidigare. Umgänget med invandrare kan tänkas normalisera nya 
kulturella inslag i den egna vardagen. De respondenter som inte umgås lika ofta, eller inte 
alls, med invandrare vill i högre grad att invandrare ska anpassa sig efter svenska kulturella 
seder. Attityden kan ses som ett uttryck för att invandrare betraktas som hot mot tillvaron, 
vilket tidigare diskuterats utifrån Bauman (2002). Esses m.fl. (2006) menar att när den egna 
nationella identiteten anses inkludera invandring som en naturlig del av tillvaron minskar 
rädslan för förändring och det som tidigare sågs som främmande. Kontakten med invandrare 
kan vara en förklaring till den allmänna positiva attitydförändringen över tid som kunnat 
utläsas. 

Utlandserfarenhet  
För att undersöka huruvida den egna utlandserfarenheten har betydelse för attityder till 
invandring eller ej har respondenterna fått svara på frågan om vilka delar av världen de har 
varit i. Tidigare forskning visar att utlandserfarenhet har ett samband med individers tolerans 
och attityd till mångfald (Trankell, 1974; Lange & Westin, 1991). Svarsalternativen som 
angavs var: Aldrig varit utomlands (2 %), i något eller flera av de nordiska länderna (5 %), i 
övriga Europa (46 %), utom Europa (47 %). Tanken var att undersöka om avståndet till de 
besökta länderna har någon betydelse. I det följande har de respondenter som aldrig varit 
utomlands och de som varit i något av de nordiska länderna jämförts med de respondenter 
som varit i övriga Europa samt utanför Europa. De som endast varit inom Norden består 
således endast av 7 % av respondenterna. Gruppen är alltså relativt liten och utrymmet för 
slumpmässigt resultat blir därmed större. Pearsons Chi-Square och Fischers Exact Test visar 
dock på signifikanta resultat i tre av attitydpåståendena, där uttrycket för slumpmässiga 
skillnader utesluts. Genomgående är det skillnad mellan grupperna men nedan kommer endast 
de signifikanta resultaten att diskuteras. Jämförelsen mellan de två grupperna visar 
signifikanta skillnader i påståendena som presenteras i diagrammet (Figur: 7) nedan. 
 
Figur: 7. Utlandserfarenhetens inverkan på påståenden 
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Instämmer	  i	  påståendet:	  Utan	  invandringen	  
hade	  vi	  inte	  haft	  en	  så	  hög	  levnadsstandard	  

som	  vi	  har	  nu	  i	  Sverige.	  

Instämmer	  i	  påståendet:	  Ju	  mindre	  man	  märker	  
av	  alla	  invandrare	  i	  Sverige	  desto	  bättre.	  

Utom	  Norden	   Inom	  Norden	  
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De redovisade påståendena kan tänkas visa på att de som rest utanför Norden i högre 
utsträckning anser att invandring kan vara positivt för Sverige. Främst med tanke på 
påståendet om levnadsstandard. Utlandserfarenhet kan utifrån detta resultat tänkas förmedla 
en föreställning om att invandring kan vara en tillgång. Detta i jämförelse med de 
respondenter som inte rest utanför Norden som i högre utsträckning anser att invandring har 
en negativ inverkan. Ett liknande påstående i enkäten var: ”Utan invandring hade vi haft en 
högre levnadsstandard än vad vi har nu i Sverige”. Påståendet visade på en signifikant 
skillnad mellan grupperna där de respondenter som inte rest utanför Norden i högre 
utsträckning instämde med påståendet. Mer än hälften av denna grupp instämde i påståendet 
medan enbart en fjärdedel av respondenterna som rest utom Norden instämde. Respondenter 
med större utlandserfarenhet verkar också uppvisa större tolerans mot invandrares rätt att ta 
plats i Sverige. Detta utifrån påståendet: ”Ju mindre man märker av alla invandrare i Sverige 
desto bättre”. Gruppen med mer utlandserfarenhet visar också en större vilja att dela med sig 
av den svenska ”höga produktionen”.  
 
 De som mest entydigt motsvarar denna bild [positiva gentemot invandring] utgör en priviligierad 
 överklass av välutbildade, unga, aktiva, modiga, nyfikna, starka och självständiga människor, som 
 vågar göra saker, som reser till främmande länder, som tar reda på vad som händer omkring dem 
 och som tar emot och prövar tillvarons erbjudanden. För dem blir invandrarna ett intressant inslag i 
 tillvaron, som det kan vara lönande att vara generös mot och som man har utbyte av att lära känna. 
 (Trankell, 1974, s.173). 
 
Utifrån ovanstående citat kan en förklaring till varför attityden gentemot invandring är mer 
positiv bland respondenter med större utlandserfarenhet. Vi kan alltså se hur attityden kan ha 
två möjliga förklaringar. Det kan vara en fråga om att ha möjlighet och råd att införskaffa sig 
erfarenheter av andra kulturer. Möjligheten till detta har tidigare betraktats som en fråga om 
klasstillhörighet (Ungdomsstyrelse, 2007; Lange & Westin, 1991; Trankell, 1974). Den andra 
möjliga förklaringen kan vara att den grundläggande inställningen och attityden inför andra 
kulturer styr intresset och viljan att ta del av dessa, bland annat genom utlandserfarenheter. 
Både förklaringarna samspelar troligtvis med varandra, tydligt är det emellertid att 
utlandserfarenheter har en inverkan på attityden till invandrare och invandring. 
 
Sammanfattande analys av den sociala distansen 
Den sociala distansen kan utifrån denna studie konstateras ha betydelse för individers 
attityder till invandring. Ju närmare och ju mer regelbundet utbyte som hafts med invandrare 
eller andra kulturer, än den egna, desto mer positiva blir attityderna. Dock innebär inte en 
relativt nära social distans automatiskt positiva attityder. Till exempel har vissa respondenter 
med en utlandsfödd förälder, visst umgänge med invandrare samt utlandserfarenheter inte 
uppvisat signifikant mer positiva attityder till invandring än andra respondenter. Vi resonerar i 
huruvida den sociala distansen successivt kunnat tappa viss betydelse över tid. Som nämnts 
tidigare har nog invandrare integrerats och blivit en naturlig del av vardagen för de flesta 
svenskar över tid. Detta innebär att distansen till invandrare, minoriteter och deras kulturer 
totalt sett troligtvis minskat. Distansens minskning, det vill säga umgänge och erfarenhet, kan 
också vara en möjlig förklaring till varför de positiva attityderna gentemot invandring 
generellt sett ökar hos befolkningen, vilket framgår av Löwander och Langes (2010) studie 
och även denna studie. Trots den allmänt positiva attitydförändringen ökar de extremt 
negativa attityderna (Mella & Palm, 2010; Löwander & Lange, 2010). Denna normalisering 
av invandrare och nya kulturella inslag i det svenska samhället tror vi skapar positiva attityder 
angående invandring, generellt sett. Andra bakomliggande faktorer kan tänkas vara orsaken 
till ökade extremt negativa attityder och åsikter gällande invandring, såsom socioekonomiska 
förhållanden, marginalisering och okunskap. 
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Slutsatser 
Utifrån studiens resultat och analys har vissa slutsatser nåtts som kan tänkas uppnå studiens 
syfte och besvara dess frågeställningar. Frågeställningen ”Hur ser gymnasieelevernas 
attityder till invandring ut och hur kan de förstås?” gav följande svar: 
- En betydande del av gymnasieeleverna verkar ha föreställningen om invandring som 
kostsam och att vara en börda för samhället. Orsaken till detta kan tänkas vara en onyanserad 
förmedlad bild av invandring, samhälleligt sett.  
- Invandrare görs ofta till syndabockar som görs skyldiga till brott utan reella grunder. 
Främlingskap är en naturlig del av invandrarbegreppet som gör att invandrare som grupp 
stigmatiseras och får representera negativa stereotyper. 
- Gymnasieeleverna är mer villiga att dela med sig av den egna platsen, både materiellt och 
kulturellt, än i tidigare studier. En möjlig förklaring är att invandring är en naturlig del av den 
svenska kulturen idag, till skillnad från exempelvis under 1970-talet. 
- Stor del av de negativa attityderna bland gymnasieeleverna kan förstås och förklaras som en 
rädsla inför förändringar av tillvaron. Invandrare får representera ett hot och ökad konkurrens 
gällande till exempel boende och jobb. 
 
Ytterligare en frågeställning i studien är: ”Finns det samband mellan individuella faktorer 
såsom kön, ålder och gymnasieinriktning och gymnasieelevernas attityder?”. 
- Inga större attitydmässiga skillnader har kunnat utläsas mellan könen, dock har vissa 
signifikanta skillnader funnits. Kvinnor är genomgående något mer positiva än män. Detta har 
förklarats med att kvinnor, utifrån förväntningar från omgivningen, är mer genomtänkta och 
toleranta i sina attityder.  
- Vissa skillnader mellan 16- och 18-åringar har kunnat utläsas. De yngre visas vara mer 
negativa mot invandring och mindre toleranta mot nya kulturella inslag i samhället. 
Skillnaden kan bero på att yngre är mer påverkbara och formbara i sina attityder. Yngres 
negativa attityder kan ses som ett uttryck för negativa skildringar av invandrare samhälleligt 
eller medialt sett. 
- Stora genomgående skillnader gällande attityder till invandring har kunnat utläsas mellan 
elever på yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram. Eleverna på yrkesförberedande 
program uppvisar genomgående mer negativa attityder. Skillnaden kan förstås som en 
klassfråga och vara ett uttryck för egen marginalisering. 
 
Den slutliga frågeställningen som ska besvaras är: ”Hur påverkas gymnasieelevers attityder 
av den upplevda sociala distansen till invandring och invandrare utifrån egen nationell 
bakgrund, utlandserfarenhet samt kontaktnät?”. 
- Det uppvisas ingen större skillnad i attityder till invandring eller invandrare mellan 
respondenter med minst en utlandsfödd förälder jämfört med de som har två svenskfödda 
föräldrar. I de fall där respondenten själv är född utomlands är skillnaderna däremot större. 
Respondenter som själva invandrat är betydligt mer positiva till invandring än övriga 
respondenter.  
- Respondenter som ofta umgås med personer med utländsk bakgrund är mer toleranta 
framförallt inför invandrares rätt att bevara sin kultur. Detta till skillnad från de respondenter 
som endast ibland eller aldrig umgås med personer med utländsk bakgrund. 
- Trots att det var en liten andel av respondenterna som aldrig rest utanför norden kunde det 
utläsas stora skillnader i attityderna till invandring jämfört med de som rest utanför norden. 
De respondenter som rest utanför norden uppvisar klart mer positiva attityder till invandring. 
- Social distans som variabel är betydelsefull men har, utifrån vår analys, minskat i betydelse 
över tid. En möjlig förklaring till detta är att invandrare och invandrares olika kulturer finns 
som en naturlig del av det svenska samhället i högre utsträckning än vid tidpunkten för 
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tidigare studier. Idag finns en bred variation av kulturella inslag tillgängligt på ett helt annat 
sätt.  

Slutdiskussion 
 
I slutdiskussionen kommer studien att diskuteras utifrån författarnas egna reflektioner 
gällande problemområdet som uppstått under studiens genomförande. Reflektionerna kommer 
att presenteras utifrån studiens frågeställningar, slutsatser och väsentliga delar. Studiens 
metod, etiska överväganden, teoretiska utgångspunkter samt resultat kommer att diskuteras 
under separata delar. 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att många av gymnasieeleverna verkar ha en väldigt förenklad och 
negativt vinklad föreställning av invandring och invandrare. Många av de attityder som råder 
verkar vara baserade på subjektiva föreställningar som saknar faktamässig grund. Card m.fl. 
(2005) beskriver främlingsfientlighet som människors övertro på anekdoter och rykten 
snarare än faktiska omständigheter. Vi tror att detta är talande för respondenternas uttryckta 
attityder. Resultat i form av enkätkommentarer och intervjuer visar att många åsikter grundar 
sig i egna upplevelser eller hörsägen. Ökad kriminalitet, otrygghet på orten och oroligheter 
skylls på ”svarta”, ”mörka”, ”zigenarna” eller ”invandrarna”. Detta har tolkats som att brott 
med mera förklaras och skylls på den föreställda gärningsmannens bakgrund eller hudfärg. 
Studiens resultat visar att vissa gymnasieelever automatiskt associerar brott och vissa 
egenskaper med invandrare. Tidigare (se s. 27) har detta analyserats som ett uttryck för att 
invandrare tillskrivs en viss symbolisk betydelse och stigmatiseras utifrån detta. Onyanserade 
bedömningar om invandrare grundar sig ofta på brist på kunskap och vaga antaganden utifrån 
negativa stereotyper (Falk, 2001; Rydgren, 2004).  
 
Något som skulle kunna åtgärda stigmatisering av och intolerans gentemot minoriteter är 
utbildning i ämnet, vilket tidigare forskning även visat på (Löwander & Lange, 2010; 
Rydgren, 2004). Utifrån Socialstyrelsen (2008) är det ett integrationspolitiskt mål att 
ungdomar ska ha en tolerant inställning till mångfald, i enlighet med grundläggande 
demokratiska värderingar. Skolan har ett kunskapsuppdrag att undervisa i och behandla frågor 
om mänskliga rättigheter och minoriteter, enligt Skolinspektionen (2010). Dock har skolan 
visats inte leva upp till detta ansvar. Även i denna studie visas att få elever upplever att frågan 
om invandring och invandringspolitik diskuterats tillräckligt mycket, knappt 7 %. Trots detta 
uttrycker gymnasieeleverna ett stort intresse för frågan med tydliga och starka åsikter och 
attityder. Något som kan visa på gymnasieelevernas intresse för frågan är att 14 % av 
respondenterna i denna studie skulle rösta på Sverigedemokraterna om ett politiskt val hölls i 
dagsläget (se bilaga 2). Resultatet ger oss intrycket av att frågan om invandring är viktig för 
många. För att möjliggöra för gymnasieeleverna att kritiskt värdera olika förmedlade budskap 
och för att enklare kunna göra avvägda bedömningar behövs nog mer kunskap. Vi tycker 
alltså, utifrån ovan anförda resonemang, att det finns ett behov av mer kunskap, utbildning 
och diskussion gällande invandring. Enligt Oscarsson (2002) är ungdomar flexibla och 
lättpåverkade i sina attityder. Denna studies resultat visar även en skillnad mellan studiens 
yngre deltagare, 16 år, och de äldre deltagarna, 18 år. Äldre gymnasieelever verkar, utifrån 
resultatet, ha mer genomtänkta, övervägda och toleranta attityder. Detta tycker vi visar på 
vikten av att i tidig ålder, på ett neutralt och nyanserat sätt, diskutera frågor om invandring 
med ungdomar. Skolan kan därför tänkas vara central i detta sammanhang eftersom det är en 
gemensam plattform för de allra flesta ungdomar. Vikten av att dessa frågor diskuteras i 
undervisningen tycker vi blir tydlig. 
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Ett viktigt återkommande tema i resultatet har varit klasstillhörighetens samband med 
attityder till invandring. Resultatet visar på ett samband mellan negativa attityder till 
invandring och yrkesförberedande studier. Val av gymnasieprogram har i studien fått 
representera klasstillhörighet i någon mån. Utifrån detta har denna studie visat att negativa 
attityder kan vara förenat med marginaliserade samhällsgrupper. Klasstillhörighet har blivit 
ett viktigare inslag i studien än vad vi till en början hade förväntat oss. Även analysen 
gällande social distans präglades av fokus på klass. Framgång verkar vara förknippat med att 
se det nya i tillvaron som spännande och värt att upptäcka eller utforska. Den motsatta 
inställningen kan, utifrån vår gjorda analys, förstås som en osäkerhet inför det nya i tillvaron 
och en vilja att bevara det som är. Osäkerheten tycks grunda sig i en rädsla om att tillvaron 
ska försämras ytterligare. Rädslan för förändring kan tänkas generera negativa attityder till 
invandring och främlingsfientlighet. Främlingsfientligheten verkar alltså bero på ett visst mått 
av marginalisering och utsatthet. Ring och Morgentau (2004) visar på sambandet mellan 
intolerans och psykosociala faktorer såsom utanförskap, låg tilltro till myndigheter och låga 
betyg. Därför skulle negativa attityder till invandring kunna betraktas som ett uttryck för 
individers och gruppers egen utsatthet. Främlingsfientlighet kan betraktas som ett samhälleligt 
sjukdomssymtom där marginalisering och utsatthet är sjukdomen. Vår reflektion utifrån detta 
är att det sociala arbetet inte bara bör uppmärksamma de grupper som utsätts för rasism, 
diskriminering och stigmatisering. Uppmärksamhet bör även riktas till de grupper och 
individer som ger uttryck för intolerans eftersom även dessa kan tänkas vara socialt utsatta.  
 
I denna studies resultat och analys har vi kommit fram till att social distans som inverkande 
faktor på attityder till invandring inte är lika betydelsefull som i tidigare studier. Den sociala 
distansens minskade betydelse i vår studie har vi förklarat som en förändring över tid, sett till 
Trankell (1974) och Lange och Westin (1991). En möjlig förklaring till förändringen anser vi 
kan vara att invandring och invandrares kultur över tid blivit en naturlig del av det svenska 
samhället. Anses den nationella identiteten inkludera invandring som en naturlig del av 
tillvaron ökar toleransen och de positiva attityderna till invandring (Esses, m.fl., 2006). 
Befolkningens upplevda sociala distans kan på så vis generellt sett ha minskat. Nya kulturella 
inslag har således avdramatiserats och normaliserats i den svenska kulturen. Den vardagliga 
kontakten med människor från andra länder är relativt vanlig, inte minst med tanke på denna 
studies resultat. Resultatet visar att 26 % av respondenterna har minst en utlandsfödd förälder 
och 80 % av respondenterna har något form av umgänge med personer från andra länder. 
Kontakten med och den sociala anknytningen till personer från andra länder och kulturer kan 
också tänkas vara en bidragande faktor till de ökade positiva attityderna till invandring som 
kunnat utläsas över tid (se Figur: 3 och 4). Trots att de positiva attityderna överlag ökar, ökar 
också de extremt negativa attityderna gentemot invandring och invandrare (Mella & Palm, 
2010). Även i denna studies resultat finns exempel på, framförallt enkätkommentarer (se 
bilaga 3), väldigt negativa attityder och åsikter om invandring. Socialt arbete står alltså inför 
utmaningen att hantera extrema attityder gentemot utsatta grupper som kan tänkas orsaka 
motsättningar i samhället. 
	  
Denna studie kan tänkas ge en negativ bild av gymnasieelevernas attityder till invandring. 
Negativa attityder och har lyfts fram för analys och diskussion. Resultat som tolkats som 
positiva har ofta överskuggats av de negativa resultaten och kommentarerna. Trots allt visar 
dock resultatet totalt sett en positiv attitydförändring över tid gentemot invandrare i vissa 
frågor. En del positiva kommentarer förekom även. Ett exempel på detta är ”Vart skulle de 
annars ta vägen?” (Enkätnummer: 183, se bilaga 3), som fick döpa denna studie. 
Enkätkommentaren kan tänkas visa på tolerans, förståelse och en positiv attityd till 
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invandring. Även om extremt negativa attityder ökar och måste uppmärksammas samt 
hanteras så kan vi ändå glädjas åt den allmänna positiva utvecklingen. 

Teoridiskussion 
Studiens teoretiska utgångspunkter har varit av konstruktionistisk karaktär, i form av bland 
annat symbolisk interaktionism och stigmatisering. Fokus i dessa utgångspunkter ligger ofta 
på mänskliga gruppfenomen i sociala sammanhang. Sammanhangets betydelse står ofta i 
fokus för denna typ av teoribildning och människors interaktion med varandra kan belysas. 
Invandrarbegreppet kan anses vara ett konstruerat begrepp utifrån dess mångtydighet och 
olika tillskrivna betydelser (Hultén, 2007; Mella, 2007). På så vis ansåg vi att de valda 
teoretiska utgångspunkterna lämpade sig för att analysera attityder gällande invandring. Vi 
tycker oss ha kunnat belysa och problematisera hur begreppet ses på och hur respondenterna 
manifesterar olika sociala konstruktioner om fenomenet invandring. Brister kan ses med 
användandet av alltför tillåtande teoretiska utgångspunkter. Kvantitativa data kan anses vara 
problematiska att analysera och det är svårt att dra slutsatser enbart baserat på statistik. Risken 
finns att analys helt uteblir eller att tolkningar görs på vaga grunder och analysen blir för 
allomfattande eller anspråksfull.  

Kritik har framförts mot konstruktionistisk teoribildning, vilket använts i denna studie, just 
för att den för enkelt kan appliceras på olika fenomen. Hacking (1999) är tydlig i sin kritik 
mot den vetenskapliga trenden att betrakta undersökningsobjekt med konstruktionistisk 
utgångspunkt. Grundteorin bygger på tanken om att allt är en mänsklig konstruktion och kan 
förklaras utifrån detta faktum. Det huvudsakliga felet med denna teori är att den är universal 
och på så vis gör kunskapsutveckling onödigt, menar Hacking (1999). Under denna studies 
analys upptäcktes också teoriernas allsidighet och flexibilitet. De teoretiska utgångspunkterna 
har möjligen gett oss mycket tolkningsutrymme i vår analys. Denna reflektion har väckt 
frågor om, och fått oss att resonera i, vad en vetenskaplig teoris funktion faktiskt är. Teori kan 
anses ett ramverk som är till för att styra och strukturera analysen. Det kan också ses som ett 
verktyg för att bättre kunna förstå och utläsa så mycket som möjligt ur sitt material. Becker 
(1998) menar att samhällsvetenskapliga forskare inte bör fixera sig vid användandet av teori. 
Om teorier används för att tolka material ska den betraktas som ett verktyg och en källa till 
ökad förståelse för resultatet. Teori, precis som metod, bör väljas på basis av vad som vill 
uppnås och vad som är praktiskt för genomförandet av analysen (Becker, 1998). Fördelar och 
nackdelar med en för tillåtande teori kan alltså vägas mot varandra. Vår förhoppning är 
emellertid att valet av teori i denna studie har bidragit till förståelse för och utvecklat 
resultatet. 

Metoddiskussion 
Den huvudsakliga undersökningsmetoden för denna studie är kvantitativ, i form av en 
enkätundersökning. Efter att enkäten genomförts kompletterades resultatet med kvalitativa 
intervjuer för att fördjupa förståelsen av enkätens resultat. Till en början upplevde vi det 
kvalitativa inslaget som sekundärt och inte lika viktigt som det kvantitativa. När intervjuerna 
väl genomförts och resultatet sammanställdes upptäcktes emellertid det kvalitativa 
undersökandets fördelar. Resultatet från intervjuerna gav oss en fördjupad och utökad 
förståelse för gymnasieelevernas attityder i högre utsträckning än väntat. Förståelsen har 
genomsyrat och påverkat vårt sätt att bearbeta resultatet, även om intervjuresultatet inte fick 
särskilt mycket utrymme i den färdigställda studien. Studiens design var inte utformad att 
lämna plats åt kvalitativa inslag såsom i efterhand kunde önskats att den hade gjort. Både 
syfte och frågeställningar som ligger till grund för och har strukturerat denna studie anser vi 
var kvantitativt präglade. Frågeställningarna byggde i hög grad på resultat från vad som visats 
vara viktigt i tidigare kvantitativa studier av attityder till invandring. Hade vi från början varit 
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medvetna om hur viktigt det kvalitativa inslaget faktiskt visade sig vara i detta sammanhang 
hade mer tid lagts på att genomföra fler intervjuer. Utifrån detta har vi lärt oss att det 
kvalitativa undersökandet kan ha stor potential även i huvudsakligt kvantitativa studier. 
 
En positiv aspekt av den kvantitativa metod vi har använt oss av i denna studie är att resultatet 
är baserat på ett brett urval. Det breda urvalet ger en överskådlig bild av urvalsgruppens 
attityder och som kan tänkas generaliseras till skolans population. Genomförandeformen kan 
också anses ge större utrymme åt respondenterna att fritt uttrycka sina attityder, till skillnad 
från vid en intervjusituation. Respondenterna besvarade enkäten konfidentiellt, vilket 
sannolikt gav dem en större möjlighet att uttrycka sig ärligt. På detta vis kan en kvantitativ 
metod tänkas upptäcka attityder som vid en kvalitativ undersökningsmetod sannolikt inte 
hade framkommit. Något som visar på detta är att enkätkommentarerna ger uttryck för mer 
extrema åsikter än vad som framkom under intervjuerna. Således anser vi att den kvantitativa 
metoden var en bra grund i denna studie men resultatet blev mer nyanserat när metoden 
kompletterades med kvalitativa inslag. I efterhand kan vi se värdet i att genomföra mer 
djupgående studier med fokus på individnivå för att förstå psykologin bakom negativa 
attityder till invandring. Vid genomförandet av en mer omfattande studie skulle det därmed 
vara intressant att i större utsträckning ta hänsyn till både grupp- och individperspektiv på 
problemområdet. 
 
Efter studiens genomförande har vi reflekterat över förändringar gällande enkäten som kunnat 
vara gynnsamma för studien. Under sammanställningen och analysen av resultatet från 
enkäter och intervjuer kom vi till insikt om att studien skulle ha gynnats av fler frågor 
gällande individuella faktorer hos respondenterna. Till exempel så har klasstillhörighet varit 
ett återkommande tema i studien som grundat sig på gymnasieeleverna val av 
programinriktning. För att kunna göra en mer korrekt analys av klasstillhörighet som 
bakomliggande faktor hade det varit gynnsamt att ställa frågor om exempelvis föräldrars 
utbildning, yrke och inkomst. Frågor av denna karaktär ställdes dock inte då de kunde 
uppfattas som stötande. Något ytterligare som kunnat göras annorlunda i enkäten är ett tillägg 
av begreppsförklaringar och tydligare instruktioner. Enkätfrågorna utformades utifrån tidigare 
studiers ställda frågor som omformulerats och anpassats både av etiska, språkliga och 
förtydligande skäl. Trots detta var det vissa begrepp och termer som respondenterna hade 
svårt att förstå. Under enkätgenomförandet ställdes frågor till oss om förtydliganden av 
begrepp såsom ”tolerans”, ”norden”, ”produktion” och ”levnadsstandard”. I förväg anade vi 
inte att dessa begrepp skulle vara problematiska att förstå. Av detta har vi lärt oss att det inte 
går att vara nog tydlig i enkätutformning. Det går heller inte att förvänta sig att en bred och 
varierad urvalsgrupp genomgående har förkunskaper om olika begrepp eller problemområden. 
 
En reflektion är att vår, författarna till denna studies, subjektivitet och förförståelse haft en 
inverkan på hur studiens resultat presenterats och analyserats. Enkätkommentarer och intryck 
under besök på gymnasieskolan har säkerligen influerat hur vi tolkat resultatet. Under 
intervjuerna blev också detta extra tydligt då negativa eller ogenomtänkta attityder uttrycktes. 
I dessa situationer fann vi det svårt och besvärligt att inneha ett professionellt och neutralt 
förhållningssätt i egenskap av undersökare gentemot intervjupersonerna. Eftersom så pass 
många, enligt oss, extrema och ogenomtänkta attityder gällande invandring framkommit har 
dessa fått ett mer utpräglat fokus än vad som kanske är representativt. För den intresserade 
finns de rent kvantitativa resultaten redovisade i bilaga 2. Nämnda negativa attityder fanns det 
emellertid ett större intresse av att undersöka och försöka förstås, vilket även är studiens 
huvudsakliga syfte. Därför har också resultat som visar på negativa attityder till invandring 
dominerat studiens analys. Upplevelsen av att vi präglats av respondenternas kommentarer 
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och vår egen förförståelse tycker vi visar på att kvantitativa undersökningsmetoder inte 
garanterar en ökad objektivitet. 

Etikdiskussion 
Etiska överväganden och reflektioner har genomgående präglat studien. Inledningsvis 
planerade exempelvis vi att uppge namn på orten och skolan som studien genomförts på. 
Intresset för nämnda ort väcktes nämligen utifrån specifika lokala händelser, vilket nämnts i 
inledningen (se s. 2). Till en början bedömde vi att orten inte behövde anonymiseras eftersom 
frågorna respondenterna besvarade inte ansågs vara av etiskt känslig karaktär. När resultatet 
väl hade samlats in och bearbetats upptäckte vi emellertid uttryck för väldigt negativa 
attityder. De negativa attityderna fick oss att börja överväga anonymisering av orten och 
skolan i syfte att skydda deltagarna och berörda parter. Slutligen valdes att ta bort ortens och 
skolans namn från studien och dess tillhörande bilagor. Av etiska skäl kommer material i 
form av inspelningar från intervjuer och ifyllda enkäter att förstöras efter studiens 
färdigställande.  
 
Under enkätutformandet har vi försökt att ta ytterligare hänsyn till respondenter med utländsk 
bakgrund. Enkätfrågorna och attitydpåståendena är baserade på frågor som använts i tidigare 
studier från 1970-talet (Trankell, 1974). Detta medför att många av begreppen och termerna i 
den ursprungliga enkäten kan upplevas som stötande idag. Vi har även valt, till skillnad från i 
tidigare studier (Trankell, 1974; Lange & Westin, 1991), att inte nämna specifika 
invandragrupper utan vi har endast valt att använda oss av samlingsbegreppet ”invandrare”. 
Anledningen till att samlingsbegreppet har använts var att ingen respondent skulle känna sig 
utpekad. Vidare kan enkätens attitydpåståenden i vissa fall uppfattas som uttryck för 
främlingsfientliga åsikter vilket skulle kunna upplevas som stötande. Vi hoppas emellertid att 
vi varit tillräckligt tydliga med att dessa påståenden inte är uttryck för våra egna åsikter. 
 
Problemområdet som undersöks i denna studie, gällande attityder till invandring, kan anses 
vara ett känsligt ämne. Tidigare har vi resonerat i hur ämnet invandring inte diskuteras och 
hur detta kan leda till onyanserade föreställningar gällande invandring (se s. 26). Innan 
studiens genomförande anade vi också att ämnet var tabubelagt och stigmatiserat. Dock 
trodde vi inte i förväg att så många respondenter upplevde att problemområdet inte alls hade 
diskuterats i undervisningen i skolan. Detta är en diskussion vi återkommer till i 
resultatdiskussionen (se s. 40). Vi har genomgående försökt vara observanta på riskerna med 
att föra upp ämnet till diskussion. Möjliga risker med diskussionen är att frågan kan tänkas 
skapa åsiktsskillnader och på så vis få eventuella befintliga motsättningar mellan studiens 
deltagare att bli större än tidigare. Vi har försökt ta hänsyn till respondenter med utländsk 
bakgrund då frågorna behandlar dessa respondenters situation och livsvillkor. Dock anser vi 
att frågan är så pass viktig att den bör diskuteras och undersökas. Resultatet ger också uttryck 
för väldigt negativa attityder hos vissa respondenter och vi tror att frågan inte diskuteras 
tillräckligt. Vi anser att frågan om invandring är alltför tabubelagd, vilket vi tror gynnar en 
onyanserad och förenklad föreställning om ämnet. 

Avslutande reflektioner 
För oss, författarna till denna studie, har studien resulterat i en ny förståelse för 
främlingsfientlighet och negativa attityder till invandring. Främlingsfientlighet kan, utifrån 
studiens analys, förstås som ett uttryck för marginalisering och social utsatthet. Perspektivet 
på problemet har successivt vuxit fram och förändrats under studiens gång. Tidigare såg vi 
mer ensidigt på invandrare som offer för de negativa attityderna. Vi ansåg också att fokus för 
det sociala arbetet borde vara att ge stöd åt, samt försöka motverka, diskriminering av 
invandrare. Under sammanställningen av resultatet fick vi ett nytt perspektiv på 
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problemområdet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Vår egen slutsats efter studien 
är att problemet med främlingsfientlighet i högre grad måste angripas som ett dubbelsidigt 
problem. Utöver arbetet att motverka diskriminering och utanförskap måste även de som ger 
uttryck för främlingsfientlighet och negativa attityder ges stöd. Studiens analys visar på att de 
negativa attityderna kan grunda sig i en rädsla för förändring och att tillvaron ytterligare ska 
försämras. I detta fall tror vi alltså att den utsättande parten själv kan betraktas som utsatt. 
Socialt arbete står således inför utmaningen att angripa problemet med främlingsfientlighet 
utifrån två perspektiv. Det kan tänkas finnas en svårighet i att också betrakta den utsättande 
som utsatt. Vi tycker även, utifrån studien, att det finns ett tydligt behov av fortsatt forskning 
gällande bakomliggande faktorer till intolerans mot minoriteter. Om intolerans betraktas som 
ett psykosocialt fenomen ställer vi oss frågan huruvida den återkommer i andra frågor och 
mot andra minoriteter. Tidigare forskning har visat att det exempelvis finns ett samband 
mellan personers intolerans mot homosexuella och intolerans mot invandrare 
(Ungdomsstyrelsen, 2007; Löwander & Lange, 2010; Ring & Morgentau, 2004). Frågan om 
intolerans tycker vi är viktig att bedriva vidare forskning på. Kunskap om psykologin bakom 
intolerans tror vi är betydelsefull för att på ett effektivt sätt kunna förebygga diskriminering.  
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Bilaga 1 - Enkät 
 
Vi är två studenter vid Örebro Universitet som ska skriva en uppsats om gymnasieelevers 
attityder om invandring. Det skulle uppskattas om du fyller i enkäten så ärligt och uppriktigt 
som möjligt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer alltså inte att på något 
sätt framgå vem som svarat på enkäten. Tack för att du ställer upp! 
 
Är du: 
□ Kvinna 
□ Man        
Ålder: 
 …….. år 
 
Gymnasieprogram/inriktning: 
 
 ……………………………………………….. 
 
Vilken nationell bakgrund har du? 
 I vilket land är du född? 
 
 ………………………………………………… 

 
I vilket land är dina föräldrar födda? 

 
Mamma: …………………….. 
 
Pappa:    ……………………. 

 
Har du varit utomlands, och i så fall: vilken världsdel har du varit i? Flera svarsalternativ 
kan markeras. 
□ Aldrig varit utomlands 
□ I något/flera av de nordiska länderna 
□ I övriga Europa 
□ Utom Europa 
  Om utom Europa, vilket/vilka land?......................................................... 
 
Umgås du med någon, på fritiden, som kommer från ett annat land än du själv? 
□ Ja, regelbundet 
□ Ja, Ibland 
□ Nej, Aldrig 
 
Tycker du att det finns främlingsfientlighet där du bor? 
□ Ja 
□ Inte mer än i andra städer 
□ Nej 
□ Vet ej/ Ingen åsikt 
 
 
 



	  

Har ni i undervisningen pratat om/diskuterat invandringspolitik i skolan? 
□ Ja, tillräckligt mycket 
□ Ja, men för lite 
□ Nej, inte alls 
□ Vet ej 
 
Om det i dagsläget hölls ett politiskt val, vilket parti skulle du då rösta på? 
□ Socialdemokraterna 
□ Moderaterna 
□ Miljöpartiet  
□ Sverigedemokraterna 
□ Folkpartiet 
□ Vänsterpartiet 
□ Kristdemokraterna 
□ Centerpartiet 
□ Annat parti: ………………………………………………… 
□ Vet ej 
 
Anser du att reglerna för kontroll av invandring till Sverige bör bli: 
□ Strängare 
□ Oförändrade 
□ Friare 
□ Tveksam/vet ej 
 
Tycker du svensk invandringspolitik på det hela taget är bra eller dålig? 
□ Mycket bra 
□ Bra 
□ Varken bra eller dålig 
□ Dålig 
□ Mycket dålig 
 
Har du något förslag på hur invandringspolitiken i Sverige kan förändras? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Tror du att levnadsstandarden på din ort har påverkats av kommunens invandringspolitik? 
□ Till det bättre 
□ Ingen skillnad/ Oförändrad 
□ Till det sämre 
□ Ingen åsikt/ Vet ej 
 
Utveckla om du vill: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................  



	  

Här följer påståenden som ger uttryck för olika åsikter/attityder. Vi ber dig att för varje 
påstående kryssa för om du instämmer helt, instämmer delvis, tar avstånd delvis eller tar 
avstånd helt från påståendet: 
    
	   Instämmer 

helt	  
Instämmer	  
delvis	  

Tar	  
avstånd	  
delvis	  

Tar	  
avstånd	  
helt	  

a) Det gäller framför allt att se till att landets 
egen befolkning har arbete. 
	  

	   	   	   	  

b) Det är inte mer än rättvist att svenskarna 
som har byggt det här landet i första hand får 
dra nytta av vår höga produktion. 
	  

	   	   	   	  

c) Många invandrare kommer till Sverige bara 
för att utnyttja våra sociala förmåner. 
	  

	   	   	   	  

d) Alla invandrare som begår brott i Sverige 
bör tvingas lämna landet. 
	  

	   	   	   	  

e) Alla som vill komma till Sverige bör få göra 
det. 
	  

	   	   	   	  

f) Det har varit fel att släppa in så många 
invandrare i Sverige. 
	  

	   	   	   	  

g) Vi borde släppa in fler invandrare i Sverige. 
	  

	   	   	   	  

h) Ju mindre man märker av alla invandrare i 
Sverige desto bättre. 
	  

	   	   	   	  

i) Utan invandringen hade vi inte haft en så 
hög levnadsstandard som vi har nu, i Sverige. 
	  

	   	   	   	  

j) Utan invandringen hade vi haft en högre 
levnadsstandard än vad vi har nu, i Sverige. 
	  

	   	   	   	  

k) Invandrare bör sträva efter att leva som 
svenskar när det gäller kulturella seder. 

	   	   	   	  

l) Invandrare bör anpassa sig till det svenska 
sättet att klä sig. 

	   	   	   	  

m) Sverige är ett rasistiskt samhälle. 	   	   	   	  

n) Sverige är ett tolerant samhälle 	   	   	   	  

o) Invandrare har lika stora möjligheter som 
svenskar att lyckas i samhället. 

	   	   	   	  



	  

 
Vad tror du är den vanligaste anledningen till att människor kommer till Sverige? 
Markera endast ett alternativ. 
□ Förföljda i sitt hemland på grund av politiskt, religiös övertygelse eller sexuell läggning 
□ Krig 
□ Leva på försörjningsstöd 
□ Arbetstillfällen i Sverige  
□ Har anhöriga i Sverige 
□ Annat skäl:………………………………………………………………. 
 
 
Vilken invandring tror du är vanligast i Sverige? Markera de tre vanligaste i rangordning 
1, 2 och 3. Mest vanlig är 1 och så vidare. 
□ Nordisk invandring 
□ Europeisk invandring 
□ Asiatisk invandring 
□ Afrikansk invandring 
□ Nordamerikansk invandring 
□ Sydamerikansk invandring 
 
 
Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
 
Tack för din tid! J	  
  



	  

Bilaga 2 – Resultatenkät 
195 besvarade. 
 
Är du: 
Kvinna = 51 % (100 st) 
Man = 49% (95 st)        
 
Ålder: 
46 st = 16 år 
85 st = 17 år 
45 st = 18 år 
17 st = 19 år 
2 st = 20 år 
 
Gymnasieprogram/inriktning: 
Samhällsprogrammet = 27 % 
Handelsprogrammet = 19 % 
Elprogrammet = 7 % 
Ekonomiprogrammet = 6 % 
Naturvetenskapsprogrammet = 25 % 
Teknikprogrammet = 12 % 
Industriprogrammet = 5 % 
 
Vilken nationell bakgrund har du? 
 I vilket land är du född? 
Sverige = 92 % 
Norden = 1 % 
Europa = 3 % 
Asien = 4 % 

 
I vilket land är dina föräldrar födda? 
 Mamma: Pappa: 

  
Sverige = 82 %   Sverige = 79 % 
Norden = 5 %     Norden = 7 % 
Europa = 5 %     Europa = 6 % 
Asien = 6 %     Asien = 6 % 
Sydamerika = 2 %    Afrika = 0,5 % 
     Sydamerika= 1,5 % 
 
Har du varit utomlands, och i så fall: vilken världsdel har du varit i? Flera svarsalternativ 
kan markeras. 
Aldrig varit utomlands = 2 % (4 st) 
I något/flera av de nordiska länderna = 5 % (10 st)  
I övriga Europa = 46 % (89 st) 
Utom Europa = 47 % (92 st) 
 
 
 
 



	  

Umgås du med någon, på fritiden, som kommer från ett annat land än du själv? 
Ja, regelbundet = 31 % (61 st) 
Ja, Ibland = 49 % (96 st) 
Nej, Aldrig = 20 % (38 st) 
 
Tycker du att det finns främlingsfientlighet där du bor? 
Ja = 46 % (89 st) 
Inte mer än i andra städer = 35 % (69 st) 
Nej = 3 % (6 st) 
Vet ej/ Ingen åsikt = 16 % (31 st) 
 
Har ni i undervisningen pratat om/diskuterat invandringspolitik i skolan? 
Ja, tillräckligt mycket = 7 % (13 st)  
Ja, men för lite = 31 % (60 st) 
Nej, inte alls = 45% (87 st) 
Vet ej = 17 % (33 st) 
Uteblivet svar = 1 % (2 st) 
 
Om det i dagsläget hölls ett politiskt val, vilket parti skulle du då rösta på? 
Socialdemokraterna = 13 % (26 st) 
Moderaterna = 19 % (36 st) 
Miljöpartiet = 8 % (16 st) 
Sverigedemokraterna = 14 % (27 st) 
Folkpartiet = 2 % (3 st) 
Vänsterpartiet = 2 % (3 st) 
Centerpartiet = 0,5 % (1 st) 
Piratpartiet = 3 % (6 st) 
Feministiskt initiativ = 0,5 % (1 st) 
Vet ej = 37 % (73 st) 
Uteblivet svar = 1,5 % (3 st) 
 
Anser du att reglerna för kontroll av invandring till Sverige bör bli: 
Strängare = 43 % (84 st) 
Oförändrade = 11 % (22 st) 
Friare = 7 % (13 st) 
Tveksam/vet ej = 36 % (71 st) 
Uteblivet svar = 3 % (5 st) 
 
Tycker du svensk invandringspolitik på det hela taget är bra eller dålig? 
Mycket bra = 2 % (4 st) 
Bra = 13 % (25 st) 
Varken bra eller dålig = 55 % (108 st) 
Dålig = 18 % (35 st) 
Mycket dålig = 6 % (12 st) 
Uteblivet svar = 6 % (11 st) 
 
Har du något förslag på hur invandringspolitiken i Sverige kan förändras? 
 
 
 



	  

Tror du att levnadsstandarden på din ort har påverkats av kommunens invandringspolitik? 
Till det bättre = 3 % (6 st) 
Ingen skillnad/ Oförändrad = 21 % (41 st) 
Till det sämre = 23 % (45 st) 
Ingen åsikt/ Vet ej = 50 % (98 st) 
Uteblivet svar = 3 % (5 st) 
 
Utveckla om du vill:  
 
Här följer påståenden som ger uttryck för olika åsikter/attityder. Vi ber dig att för varje 
påstående kryssa för om du instämmer helt, instämmer delvis, tar avstånd delvis eller tar 
avstånd helt från påståendet: 
a) Det gäller framför allt att se till att landets egen befolkning har arbete. 
Instämmer helt = 31 % (60 st) 
Instämmer delvis = 41 % (80 st) 
Neutral inställning = 2 % (4 st) 
Tar avstånd delvis = 14 % (27 st) 
Tar avstånd helt = 10 % (19 st) 
Uteblivet svar = 3 % (5 st) 
 
b) Det är inte mer än rättvist att svenskarna som har byggt det här landet i första hand får dra 
nytta av vår höga produktion. 
Instämmer helt = 9 % (18 st) 
Instämmer delvis = 35 % (68 st) 
Neutral inställning = 3 % (5 st) 
Tar avstånd delvis = 28 % (45 st) 
Tar avstånd helt = 19 % (37 st) 
Uteblivet svar = 7 % (13 st) 
 
c) Många invandrare kommer till Sverige bara för att utnyttja våra sociala förmåner. 
Instämmer helt = 12 % (23 st) 
Instämmer delvis = 33 % (65 st) 
Neutral inställning = 2 % (3 st) 
Tar avstånd delvis = 29 % (57 st) 
Tar avstånd helt = 21 % (41 st) 
Uteblivet svar = 3 % (6 st) 
 
d) Alla invandrare som begår brott i Sverige bör tvingas lämna landet. 
Instämmer helt = 12 % (23 st) 
Instämmer delvis = 27 % (53 st) 
Neutral inställning = 2 % (3 st) 
Tar avstånd delvis = 37 % (72 st) 
Tar avstånd helt = 20 % (38 st) 
Uteblivet svar = 3 % (6 st) 
 
 
 
 
 
 



	  

e) Alla som vill komma till Sverige bör få göra det. 
Instämmer helt = 14 % (28 st) 
Instämmer delvis = 28 % (55 st) 
Neutral inställning = 1 % (2 st) 
Tar avstånd delvis = 39 % (75 st) 
Tar avstånd helt = 15 % (29 st) 
Uteblivet svar = 3 % (6 st) 
 
f) Det har varit fel att släppa in så många invandrare i Sverige. 
Instämmer helt = 13 % (25 st) 
Instämmer delvis = 33 % (65 st) 
Neutral inställning = 3 % (5 st) 
Tar avstånd delvis = 25 % (48 st) 
Tar avstånd helt = 23 % (44 st) 
Uteblivet svar = 4 % (8 st) 
 
g) Vi borde släppa in fler invandrare i Sverige. 
Instämmer helt = 5 % (9 st) 
Instämmer delvis = 17 % (33 st) 
Neutral inställning = 5 % (9 st) 
Tar avstånd delvis = 40 % (78 st) 
Tar avstånd helt = 29 % (56 st) 
Uteblivet svar = 5 % (10 st) 
 
h) Ju mindre man märker av alla invandrare i Sverige desto bättre. 
Instämmer helt = 3 % (6 st) 
Instämmer delvis = 16 % (31 st) 
Neutral inställning = 2 % (4 st) 
Tar avstånd delvis = 30 % (59 st) 
Tar avstånd helt = 45 % (87 st) 
Uteblivet svar = 4 % (8 st) 
 
i) Utan invandringen hade vi inte haft en så hög levnadsstandard som vi har nu, i Sverige. 
Instämmer helt = 12 % (24 st) 
Instämmer delvis = 30 % (59 st) 
Neutral inställning = 3 % (6 st) 
Tar avstånd delvis = 33 % (64 st) 
Tar avstånd helt = 11 % (21 st) 
Uteblivet svar = 11 % (21 st) 
 
j) Utan invandringen hade vi haft en högre levnadsstandard än vad vi har nu, i Sverige. 
Instämmer helt = 4 % (7 st) 
Instämmer delvis = 22 % (42 st) 
Neutral inställning = 3 % (5 st) 
Tar avstånd delvis = 41 % (79 st) 
Tar avstånd helt = 21 % (41 st) 
Uteblivet svar = 11 % (21 st) 
 
 
 



	  

k) Invandrare bör sträva efter att leva som svenskar när det gäller kulturella seder. 
Instämmer helt = 15 % (29 st) 
Instämmer delvis = 34 % (76 st) 
Neutral inställning = 1 % (2 st) 
Tar avstånd delvis = 27 % (52 st) 
Tar avstånd helt = 20 % (39 st) 
Uteblivet svar = 3 % (6 st) 
 
l) Invandrare bör anpassa sig till det svenska sättet att klä sig. 
Instämmer helt = 8 % (16 st) 
Instämmer delvis = 24 % (47 st) 
Neutral inställning = 2 % (3 st) 
Tar avstånd delvis = 27 % (53 st) 
Tar avstånd helt = 36 % (71 st) 
Uteblivet svar = 3 % (5 st) 
 
m) Sverige är ett rasistiskt samhälle. 
Instämmer helt = 5 % (10 st) 
Instämmer delvis = 34 % (66 st) 
Neutral inställning = 3 % (6 st) 
Tar avstånd delvis = 32 % (63 st) 
Tar avstånd helt = 22 % (42 st) 
Uteblivet svar = 4 % (8 st) 
 
n) Sverige är ett tolerant samhälle 
Instämmer helt = 9 % (18 st) 
Instämmer delvis = 58 % (113 st) 
Neutral inställning = 2 % (4 st) 
Tar avstånd delvis = 22 % (42 st) 
Tar avstånd helt = 3 % (6 st) 
Uteblivet svar = 6 % (12 st) 
 
o) Invandrare har lika stora möjligheter som svenskar att lyckas i samhället. 
Instämmer helt = 21 % (41 st) 
Instämmer delvis = 35 % (69 st) 
Neutral inställning = 2 % (4 st) 
Tar avstånd delvis = 27 % (53 st) 
Tar avstånd helt = 11 % (22 st) 
Uteblivet svar = 3 % (6 st) 
 
Vad tror du är den vanligaste anledningen till att människor kommer till Sverige? 
Hjälpbehövande: 80 % (156 st) 
Leva på försörjningsstöd, arbets- och anhöriginvandring: 15 % (28 st) 
Uteblivet svar: 6 % (11 st) 
 
 
 
 
 
 



	  

Vilken invandring tror du är vanligast i Sverige? Markera de tre vanligaste i rangordning 
1, 2 och 3. Mest vanlig är 1 och så vidare. 
Norden och Europa: 39 % (75 st) 
Asien och Afrika: 51 % (99 st) 
Amerika: 4 % (8 st) 
Uteblivet svar: 7 % (13 st) 
 
Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
	  
	  
	   	  



	  

Bilaga 3 - Enkätkommentarer 
 
Har du något förslag på hur invandringspolitiken kan förändras? 
2) Jag tror att vi tar in lite mycket. Vi bör satsa lite mer på de vi redan har. Vi bör fortfarande 
ta in dem men lägga mer energi på att utbilda dem vi redan tagit in. 
3) Vi borde ha mer krav på dem innan de kommer in i Sverige 
8) Då jag inte är så insatt i politik över huvud taget så kan jag inte ge någon specifik åsikt 
9) Vi ska ta in dom som verkligen behöver det, sen ta hand om de som redan kommit, annars 
kan vi inte ge dom det dom behöver. 
11) Renovera förorterna 
16) Skicka ut de som inte sköter sig. Sluta vara för snälla och hjälpa så många. Sverige har 
många som behöver hjälp. 
62) Strängare. Sätt upp strängare regler! 
64) Vet ej vad det är för något (invandringspolitik) 
65) Tycker att alla ska bli behandlade på samma sätt 
67) Ta inte in riktigt lika många 
68) Inte ta in så många som vi gör nu. De flesta får inget jobb, lever fattigt osv.  
48) Man ska inte ta in fler än vad man klarar av att göra. 
49) Mindre invandring, tycker att det är alldeles för mycket. 
51) Bättre fördelning när man placerar ut invandrare i samhället. Finns många fler 
54) Strängare regler för illegal invandring, samt begränsa antalet som tas in varje år 
57) Kommer inte på något just nu, men förbättras kan de 
35) De behöver inte ta in så himla många för Sverige har redan så dåligt med jobb och lite 
pengar. 
37) Ta inte in fler än vi kan ta hand om! 
41) Integrera människorna, sluta segregera dem 
23) Ut med lagbrytarna (de utländska) 
24) Utvisning till dom som bor illegalt i Sverige 
25) Att sluta bry sig om småsaker som att pepparkakorna är rasistiska och försöka göra 
situationen bättre 
28) Sluta ta in massor av invandrare, det finns för fan inga jobb 
29) Skära ner på den 
73) Acklimatisera, ej placera i förorter etc. 
74) Dom ska ta upp invandrarfrågan i alla partier och göra den strängare 
76) Ta inte in så mycket folk. Vi har inte resurser för att at hand om alla. Vi måste ta hand om 
våra egna före invandrarna!!! 
79) Strängare krav för att komma in i Sverige 
82) Jag tycker att det borde bli strängare för invandrare som begått brott. De borde ha större 
krav på sig, annars är det bra att Sverige är som det är.  
84) Ha som en ”prövotid”, om de inte sköter sig under den tiden har de ingen rätt att vara här 
ifall de ska förstöra. Samt att de ska anpassa sig efter VÅRA SVENSKA TRADITIONER.  
86) ”Invandrare” borde bli lika välkomna i Sverige som vi svenskar blir i andra länder 
93) Det är inget fel att hjälpa och ta emot personer från andra länder men vi borde kontrollera 
detta lite mer. Inte bara ”släppa” in dom utan även se till att de anpassar sig och följer 
Sveriges regler. 
94) Man borde se till at barnen som kommer till Sverige får det bättre till exempel genom att 
ge ut en del bidrag i form av matkuponger så att alla barn garanteras en bra och näringsrik 
kost, detta borde gälla även för svenskar 
95) Satsa på hjälp i hemländer men ta emot så många som man är kapabel att ge ett bra liv 
fritt från segregering och nekande till asyl. 



	  

97) Att man inte tar in för många på samma gång, vilket gör det svårt för dem i samhället, 
utan tar först hand om dem som redan finns. 
99) Våga diskutera ämnet. Det är i dagsläget så mycket skitsnack om invandringsfrågan. 
105) Tydligare gränser för invandrare som utför kriminella aktiviteter. 
106) Anhöriginvandringen måste minska. Funkar inte heller att ta in så många människor som 
knappt gått i skolan i sina länder (i längden).  
108) Man hämmar invandringen och tar hand om de som är här, sedan kan man ta in fler. 
120) Den måste ändras kring hur barn på flykt behandlas. Dessutom tycker jag den är för hård 
mot papperslösa som levt länge i Sverige och under tiden skött sig bra. 
121) Att ta in så många i landet som vi kan ta hand om bra utan att de hamnar i fel händer 
(kriminell). 
128) Fokusera på att lära dem svenska. 
131) Ändra regler om vilka som ska utvisas. Exempel) inte småbarnsfamiljer. 
132) Inte släppa in vem som helst som inte har möjlighet att försörja sin familj. Och 
introducera invandrare till olika arbeten och utbildningar. 
133) Inga muslimer eller andra islamistiska människer. Bara riktig arbets invandring eller 
studenter. 
134) Mer information. Mest anser jag att det är upp till var och en att glömma all fientlighet 
och respektera och hjälpa.  
139) Färre intag av invandrare. 
140) Jag tycker de ska bo utspritt i landet istället för egna små kvarter – då lär de sig svenska 
beteende och språk snabbare. Ta inte hit fler invandrare förrän de sett till att de som är här alla 
har jobb och kan försörja sig själva! Inför inte lagar som passar andras religion! Är dom inte 
nöjda med det vi har får de flytta någon annanstans! 
141) Jag tycker att de behövs ta mer ansvar och om invandringen behöver minska för att det 
ska kunna bli bättre för invandrare så kanske de är bäst så. 
142) Jag tycker att vi ska ta in så pass många människor som vi kan ta hand om på ett bra sätt. 
143) Självklart ska man få flytta till Sverige, men man måste ta seden dit man kommer och 
inte leva enbart på sina egna villkor.  
144) Man ska inte skicka iväg fall som presenterats i media. 
146) Strängare straff för kriminella invandrare. 
148) Sverige borde ta in färre invandrare så att fler kan få det bättre. 
155) Ta hand om personerna som kommer hit bättre än att ta in mer än vad man kan hjälpa. 
156) Sprida ut invandrarna mer i Sverige än att sätta många i ett område. 
157) Att dom anpassar sig för vårat land och inte kommer och ändrar som har varit i flera år. 
158) Minska arbetslösheten genom att minska på invandringen. Fixa så att alla som redan bor 
i Sverige har det bra innan man tar in invandrare som man ändå inte har jobb till. 
176) Ta bort REVA. Sprida invandrarnas bosättning på fler ställen så att alla ej bor på samma 
ställen. 
178) Först och främst prata mer om det. Alla partier verkar vara rädda för det. 
179) Ta bättre hand om de som kommer hit. Ge dem större trygghet.  
180) Undantag bör kunna göras för dem som riskerar fara då de är tvungna att skickas hem 
igen. 
181) Man ska inte ta in mer folk än vad man kan handskas med. Som det ser ut idag är jag 
inte så säker på att alla invandrare skulle få det ”bättre” i Sverige jämfört med deras hemland. 
182) Mer öppen för allas lika värde. Kan inte heller släppa in alla, men de svårt utsatta och så 
vidare bör få hjälp. Är man väl insläppt i landet ska man ej utvisas.  
184) Få in dem bättre i vårat samhälle… Inte förmildra straff och så vidare. Inte låta dem 
tacka nej till jobb och fortfarande få bidrag. 



	  

185) Sådana som är tvungna att fly ett land ska gärna välkomnas, men samtidigt behöva leva 
under samma villkor som redan är medborgare. Kanske erbjuda dem intensivkurs i svenska så 
att de sedan kan praktisera de yrken de är utbildade till. 
186) Mycket strängare och konsekvent för de som blir utvisade men gömmer sig. De ska ej 
sätta krav på standard exempel som vid [den lokala flyktingförläggningen].  
 
Tror du att levnadsstandarden på ”den lokala orten” har påverkats av kommunens 
invandringspolitik? 
10) Det är lite sämre just nu på grund av det har varit mycket misshandelsfall på ”den lokala 
orten” den senaste tiden. 
17 o 18) Det har blivit sämre för att: Sämre chans till boende och jobb. 
68) Det har förändrats till det sämre på ”den lokala orten”. Det känns inte så där jättebra att 
alla som blivit överfallna har blivit det av ”invandrare”. 
51) Dålig satsning på ungdomars fritidsaktiviteter. Tex sport och fritidsgårdar 
45) De finns ju vissa områden som det bor fler invandrare samlade på samma ställe och där 
har ju levnadsstandarden försämrats. 
75) Vi har alltför många rasister i Sverige 
76) SD 4 LIFE! Det är inte hållbart att ta in så många som vi gör. Dom som kommer hit och 
sköter sig – ok. Men dom som missköter sig och utnyttjar systemet ska skickas hem direkt!!! 
82) Från invandrarnas perspektiv tror jag verkligen inte att det är bra att pressas ihop, som de 
har gjort på den lokala orten, alla människor från olika kulturer i ett enda hus. Det är 
förskräckligt. Då kan de inte heller anpassa sig till den svenska kulturen. Kolla hur det ser ut i 
Malmö, alla invandrare blir hoptryckta. Då blir det mycket kriminalitet 
84) Man känner sig mindre trygg då det händer mycket på ”den lokala orten”. Många blickar 
när man går ut vilket är tråkigt och äckligt 
87) Man borde släppa in fler ensamma barn och utsatta människor och ge dom en ordentlig 
chans att komma in i samhället 
93) Vet inte hur kommunens invandringspolitik ser ut dock har vissa starka åsikter om 
flyktingförläggningen på ”den lokala orten” men jag har inte märkt en jättestor skillnad sen 
den startade förutom att vissa inte tycker om den 
98) Vi lever i en värld där vissa människor har det bra och vissa dåligt. Vi måste ta hand om 
dem. 
99) På sista tiden har det varit överfall, överallt i stan. (vilket aldrig har hänt förut i samma 
omfång). Svarta män ska ha identifierats till platsen som angripare.  
139) Det har blivit mer kriminalitet. 
158) Sen invandrarna kom, skedde det åtta stycken rån/ våldtäktsförsök på cirka två veckor. 
Polisen gjorde ingenting vilket ledde till att vi cevila fick åka ut mitt i natt ”för att synas” så 
det inte skulle hända nåt.  
169) Inte ta in fler invandrare än man klarar av att ta hand om. 
177) Problemet är att områden skapas där det bor mycket invandrare. Det leder till stora 
skillnader i levnadsstandarden. 
179) Flyktingförläggningen vid XXX har gjort att fler människor åtminstone har någonstans 
att bo. 
186) De vid XXX (Zigenarna) nöjde sig inte med skolmat, utan krävde (och godkändes) mat 
från restaurang. De stal cyklar och andras ägodelar utan straff. Det talar för sig självt.  
 
Har du något att tillägga? 
82) Jag tycker att allt omkring ämnet ”invandring” borde ändras i Sverige. Jag menar inte att 
invandrarna ska ha det svårare än oss, men inte heller få allt serverat på ett silverfat heller. 
Dom borde ha samma rättigheter osv som oss andra. 



	  

14) Låt Sverige vara Sverige! 
16) Vanlig anledning att komma till Sverige: Försörja sin familj till ett annat land. De 
kommer hit och jobbar eller får stöd och sedan skickar de till sitt land. 
61) Vi borde skicka ut alla rasister från Sverige 
35) Vilken invandring är vanligast: Vet inte, Irak och sånt 
37) Påstående O: Dom har inte men borde 
72) Borde ge asyl till de afghanistanska tolkarna som jobbar i Afghanistan  
76) Vanligaste anledningen att folk kommer till Sverige: Snyltar, lata, utnyttja systemet 
82) K: Om de kommer från ett ojämlikt land ska de inte tro att det är ok att slå kvinnor 
 Jag tycker att Sverige är bra men om vi inte kan hantera invandring, där vi pressar in alla när 
vi är rasistiska så tycker jag at vi först ska skaffa ett bra system innan vi hjälper fler 
84) Jag är absolut inte rasistisk och har inte något emot invandring bara de sköter sig. Dock är 
det inte många som gör det vilket är synd. Samt att man blir arg när vi måste anpassa sig efter 
dom i deras länder men de kan inte anpassa sig efter oss när de kommer hit. 
93) Vi borde ta bättre hand om dom som kommer hit. Så dom kan anpassa sig till vårat 
samhälle och se till att de är välkomna och trivs 
95) Asylsökande bör inte behöva leva i ovisshet under så pass lång tid som många tvingas 
göra. Segregering – hur motarbeta? 
104) Jag avskyr rasism, och alla borde respektera varandra, oavsett vart i världen man 
kommer ifrån. 
108) På påstående O) De har privilegier! 
124) Vanligaste anledningen till att människor kommer till Sverige: Vi har ryckte om att vara 
ett bra land. 
133) Jag hatar invandrare som lever på svenska skattepengar. 
140) Påstående H) De måste blandas med oss för att bli som oss. Annars kan de lika gärna 
stanna där de först var. 
Påstående K) De får ha fredliga högtider men inget mer! 
Påstående O) Inte om vi bara tar in fler och fler istället för att se till att de som redan är här får 
exempelvis jobb.  
146) Invandringen i Sverige bör regleras bättre. 
176) Tror det finns alla typer av invandrare som kommer hit av olika skäl. 
Bra ämne att skriva uppsats om J. 
179) Bara att jag hoppas de rasistiska syner som finns (framförallt i RIKSDAGEN) försvinner 
och att samhället lär sig att agera med större acceptans. 
182) Kommentar på F) För många år sedan så fick ”kommuner” för sig att vi skulle lassa in 
med folk från andra länder. Istället för att ta de fattiga tog vi folk (rika) från något land jag ej 
kommer ihåg, de kom hit, grupperade sig, var lata, och på grund av detta har några av oss 
fördomar även fast vi inte borde… Jag står för allas lika värde i alla fall. 
183) Kommentar på D) Borde gälla svenskar med. 
Kommentar på F) Vart skulle de annars ta vägen? 
184) Jag tycker vi ska se till så att alla icke-svenskar och svenskar har det bra istället för att ta 
in jättemånga för att vara ”snälla” som sedan inte trivs här… 
185) När en invandrare blir svensk medborgare är den i mina ögon en svenne oavsett 
bakgrund. 
Alla förtjänar en trygg plats att leva på. 
195) Tycker det är dumt att Sveriges regering särbehandlar invandrare och att de tar bort 
gamla seder. 
  



	  

Bilaga 4 – Intervjuguide 
 
Pojke/flicka  
Födelseår?  
Hur länge har du bott på orten? 
 
Är det något du spontant vill säga om ämnet invandring, invandrare eller invandringspolitik? 
 
1) Vad är en invandrare? 
 
2) Hur tycker du invandringen ser ut och fungerar där du bor? 
 
 - ¼ av de som svarat på enkäten tycker att levnadsstandarden blivit sämre pga 
 invandring. 
 
3) Flykting/ invandrare (begreppen)? 
 
4) En vanlig kommentar i vår enkätundersökning var att: 
 
 a) ”Vi ska inte ta in fler än vi kan ta hand om” 
  
 - Vad tror du ovanstående betyder? 
 
 - Vad tror du ”att ta hand om” betyder? 
  
 b) ”Invandrare behöver större krav på sig” 
 
 - Vilka krav? 
 
 c) ”Invandrare måste anpassa sig efter vårat svenska sätt att leva, våra traditioner 
 och våra lagar” 
 
 - Vad kan menas med detta? 
 
 - Hur mycket ska de anpassa sig (integrering)? 
 
 - Ska invandrare behålla egna traditioner (assimilering)? 
 
5) 1/3 av eleverna tycker att invandrare bör klä sig svenskt. 
 
 - Vad tycker du om det? 
 
 - Åsikter om slöja? 
 
6) Hur ser du på påståendet om att invandrare ska få lämna landet om de inte sköter 
sig? 
 
7) Över 50 % av eleverna anser att invandrare har lika stor chans att lyckas i samhället 
som ”svenskar”. 



	  

 
 - Vad anser du? 
 
 - Samtidigt har det gjorts kommentarer om att invandrare har ”privilegier (fördelar)” 
 som svenskar inte har. Vad kan de mena med detta? 
 
8) Har du fått någon information om invandring i skolan? 

9) Finns det några speciella händelser som har påverkat dig ifråga om din inställning 
 till invandring?  

10) Pratas det någonting hemma hos dig om invandring?  


