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Sammanfattning 

Uppsatsen avser undersöka attityder till utomeuropeisk invandring i sex europeiska 

länder: Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. 

Attityder till invandring undersöks utifrån de två begreppen essentialistisk homogenitet 

och kulturell homogenitet samt syn på invandrare. Även ett komparativt perspektiv 

tillämpas för att undersöka huruvida det finns skillnader i attityder mellan olika länder. 

Uppsatsens bakgrundsavsnitt ger en kort genomgång av immigrationshistoria och 

dagens invandrarstruktur samt ländernas olika förhållningsätt i mottagandet av 

invandrare. Därefter diskuteras uppsatsen teoretiska bakgrund i kulturforskning och 

postkolonialism, följt av den tidigare forskningen som genomförts på området attityder 

till invandring. I metodavsnittet beskrivs datamaterialet som är hämtat från European 

Social Survey, sedan förklaras de mått som avser att mäta attityder till invandring 

utifrån essentialistisk- och kulturell homogenitet samt syn på invandrare. Vilket följs av 

en diskussion om reliabilitet och validitet i uppsatsen och sedan en beskrivning av 

analysmetoden för denna studie, OLS-regression. Vidare ges en deskriptiv beskrivning 

av urvalet utifrån de variabler som ingår i analysen, uppdelat efter land. Därefter följer 

resultat och analys som visar att det förekommer en liten skillnad i attityder mellan 

länderna. Individer i Nederländerna, Frankrike och Storbritannien uppvisar i genomsnitt 

en mer negativ attityd till utomeuropeisk invandring än individer i Sverige, Norge och 

Danmark. Kulturell homogenitet visade sig ha ett positivt samband med attityder till 

invandring. De som föredrar kulturell homogenitet tenderar att ha en mer negativ attityd 

till invandring. Även essentialistisk homogenitet samvarierar med attityder till 

invandring, det vill säga att de som värdesätter essentialistisk homogenitet tenderar att 

ha en mer negativ attityd till utomeuropeisk invandring. Syn på invandrare har också en 

positiv effekt på attityder till invandring, det vill säga att de som har en mer negativ 

uppfattning av invandrare tenderar att ha mer negativa attityder till utomeuropeisk 

invandring. 

Nyckelord 

Attityder till invandring, Europa, kultur, kulturrasism, postkolonialism, homogenitet, 

stereotyper, främlingsfientlighet, European Social Survey, SPSS.
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Inledning 

Under 2000-talet har det skett attacker mot moskéer, slöjförbud i Frankrike, förföljelser och 

massutvisning av Romer, skjutningar mot mörkhyade i Malmö samtidigt som väljarstödet för 

främlingsfientliga partier ökar i hela Europa. Vi tycks gå mot ett kyligare samhällsklimat. Alla 

drabbas av klimatet, särskilt de grupper som är mest utsatta, vilket i sin tur kan skapa en 

rädsla hos dessa grupper när hatbrotten blir fler. År 2010 hade siffran för antalet 

hatbrottsanmälningar
1
 fördubblats när vi jämför med år 2000 (Brå 2005; Brå 2010). Av det 

totala antalet anmälningar för hatbrott år 2010 bedömdes 74 procent av ca 5 140 anmälningar 

ha främlingsfientliga/rasistiska motiv (Brå 2010). Den kategorin är alltså överrepresenterad 

bland hatbrotten. Generellt sett kan invandrare få utstå mer motstånd i samhället, såsom 

svårigheter att ta sig fram på arbets- och bostadsmarknad, vilket leder till större orättvisor och 

ett mer segregerat samhälle. Detta är några exempel på hur främlingsfientlighet kan ta sig 

uttryck och vilka samhälleliga konsekvenser det kan få. De populistiska vindarna kan leda till 

mer negativa attityder mot invandring och dessa negativa attityder gentemot invandring är vad 

denna uppsats ämnar undersöka. 

 

Flera tidigare studier har undersökt attityder till invandring och många av dem har lagt fokus 

på ekonomiska faktorer för att förklara fenomenet (se Dustmann & Preston, 2007; 

Hainmueller & Hiscox, 2010; Facchini & Mayda 2007; Wilkes & Corrigall-Brown, 2011). I 

denna uppsats kommer fokus istället att ligga på synen på kultur och homogenitet samt syn på 

invandrare. Hur attityder till invandring formas är komplext och det är därför nödvändigt att 

undersöka fenomenet utifrån ett flertal perspektiv. Jag har fått min teoretiska inspiration från 

kulturforskning samt forskning om rasism, nationalism och postkolonialism. 

 

Studien har även ett europeiskt komparativt perspektiv. Då de europeiska länderna skiljer sig 

åt i många avseenden valdes länderna, Sverige, Norge och Danmark respektive 

Nederländerna, Frankrike och Storbritannien, utifrån olika delaktighet under kolonialismen 

och migrationshistoria samt förhållningssätt. 

                                                 

1 År 2008 utökade Brå definitionen av vem som kan utsättas för och vara gärningsperson vid ett hatbrott. 

Definitionen utgår enbart från motivet till brottet, som hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund, religiös tro 

mm (Brå 2011:14f). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur attityder till utomeuropeisk invandring är 

relaterat till kulturell- och essentialistisk homogenitet och syn på invandrare, samt om dessa 

samband skiljer sig åt mellan de skandinaviska länderna Sverige, Norge, Danmark och de 

forna kolonialmakterna Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. 

Frågeställningar 

- Skiljer sig attityder till utomeuropeisk invandring åt mellan olika länder?  

- Finns det ett samband mellan attityder om kulturell homogenitet och attityder till 

utomeuropeisk invandring? 

- Finns det ett samband mellan attityder om essentialistisk homogenitet och attityder till 

utomeuropeisk invandring? 

- Finns det ett samband mellan syn på invandrare och attityder till utomeuropeisk 

invandring? 

Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att endast undersöka attityder till utomeuropeisk invandring. 

Studien omfattar, efter den geografiska avgränsningen, sex europeiska länder. 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort översikt över hur immigrationen till länderna sett ut och vilka 

dagens största invandrargrupper är i respektive land. Sedan ges en teoretisk bakgrund med 

olika perspektiv som kan vara till hjälp i att förstå hur attityder till invandring formas, vilket 

följs av tidigare forskning kring attityder till invandring. Avsnittet avslutas med en 

sammanställning av samtliga teoretiska antaganden. Därefter kommer ett metodavsnitt med 

beskrivning av datamaterial och arbetsprocess. Resultatdelen presenterar deskriptiv statistik 

av variablerna och resultat från regressionsanalysen. I den avslutande diskussionen förs en 

diskussion kring resultaten och vilka slutsatser som går att dra. Slutligen ges en kort 

sammanfattning samt förslag på vidare forskning inom området attityder till invandring. 
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Bakgrund 

I det här avsnittet ges en kort översikt av immigrationstrenderna, vilka som immigrerat till 

Danmark, Norge och Sverige samt till Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. 

Därefter redogörs kort för ländernas förhållningssätt i mottagandet av immigranter. 

Immigrationshistoria och dagens 

invandrarstruktur 
Fram till 1975 kom nästan 90 procent av Sveriges invandrare från europeiska länder. Under 

mitten av 1970-talet kom flyktingar från Sydamerika, varav många kom från Chile, till följd 

av militärkuppen 1973. Under 1980-talet skedde en förändring i invandringströmmarna då 

nästan hälften av alla invandrare kom från länder utanför Europa. En stor andel av 

invandrarna under 1980-talet var från Iran, Irak och länder i östra Afrika (SOU, 2004:31). 

Norge och Danmark har också haft den största delen invandring från europeiska länder, 

främst från sina grannländer. Först under 1980-talet tog de skandinaviska länderna emot 

invandrare, flyktingar och asylsökande från fattigare länder i Asien, Afrika och Latinamerika 

(Hernes & Knudsen, 1992) till skillnad från de före detta kolonialmakterna som har erfarenhet 

av invandrare från utomeuropeiska länder sedan en längre tid tillbaka. Det beror till största 

delen på att folk från de forna kolonierna invandrat till landet som de blev koloniserade av. 

Till Frankrike har det till exempel invandrat folk från bland annat Algeriet och Marocko, till 

Nederländerna en stor grupp från Indonesien och i England finns en större grupp från Indien 

och Pakistan. 

 

I tabell 1 (se nedan), som visar varifrån de med utländsk bakgrund
2
 invandrat samt hur stor 

andel av den totala populationen i respektive land som immigrerat, framgår att invandrare från 

Europa utgör den största gruppen bland invandrare i samtliga länder bortsett från 

Storbritannien och Frankrike. Den största invandrarguppen i Storbritannien är från Asien, och 

                                                 

2 Definitionen av utländsk bakgrund kan skilja sig åt mellan olika länder. Vanligtvis definieras utländsk 

bakgrund som barn till utrikesfödda personer. 
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den största invandrargruppen i Frankrike är från Afrika. Att invandrare från Europa utgör den 

största gruppen bland invandrare är mest tydlig i de nordiska länderna. 

 

Tabell 1: Andel med utländsk bakgrund samt andel immigranter uppdelat efter 

världsdelar 

 
SV NO DK NL FR SB 

Utrikesfödda 11,3 6,8 5,8 10,1 --- 8,3
3
 

Utländskt ursprung 5,3 4,1 4,8 4,2 5,6
4
 4,0 

 
      Europa 64,3 60,4 47,4 35,6 41,3 33,1 

Asien 21,9 23,9 36,5 23,7 12,6 33,8 

Afrika 5,0 7,9 9,8 19,0 43,5 17,0 

Amerika 6,6 8,0 3,9 5,6 2,5 11,7 

SV=Sverige, NO=Norge, DK=Danmark, NL=Nederländerna, SB=Storbritannien 

Källa: MPI (2000)5 

 

 

Migrations- och integrationspolitisk bakgrund 

Storbritannien, Frankrike och Nederländerna kan kategoriseras i samma grupp vad gäller 

migrations- och integrationspolitik. I dessa tre länder var immigranterna från de forna 

kolonierna oftast redan vid inflyttningen medborgare av immigrationslandet och erhöll samma 

formella rättigheter som övriga medborgare (Castles & Miller, 2003; Geddes, 2003; Wimmer, 

1997). Till exempel hade Storbritannien under en lång period en välkomnande 

immigrationspolitik gentemot medborgare från tidigare kolonier (Facchini & Mayda, 2008). 

Att göra de koloniserade folken till en del av landet var ett sätt att legitimera kolonialismen 

samt ett enkelt sätt att få okvalificerad arbetskraft i en tid av arbetsbrist (Castles & Miller, 

2003:224).  

 

Med tiden kom den privilegierade statusen hos immigranter från forna kolonier att försämras 

och de kategoriserades tillsammans med övriga invandrare (Castles & Miller, 2003). Dessa tre 

forna kolonialmakter blev mer restriktiva och tog bort medborgarskapet för befolkningen i de 

                                                 

3 Siffran för andelen utlandsfödda i Storbritannien gäller 2001 eftersom statistik för år 2000 saknades. 

4 Siffran för andelen med utländskt ursprung i Frankrike gäller 1999 eftersom statistik för år 2000 

saknades. 

5 Det fanns en eftersträvan att hitta statistik närliggande år 2002/2003 då ESSs datamaterial som 

används i uppsatsen är insamlat under dessa år. 
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gamla kolonierna medan andra europeiska länder, som tidigare försökt klamra sig fast vid 

gästarbetarmodeller, blev mindre restriktiva (Castles & Miller, 2003:221-224). 

 

Sedan slutet på 1990-talet har många europeiska länder visat ett ökat intresse för 

arbetskraftinvandring i syftet att övervinna kompetensbrist samt att motverka effekterna av en 

åldrande befolkning (Geddes, 2003:4). Det är viktigt att skilja på olika former av migration, 

menar Geddes (Geddes, 2003). En del former av internationell migration har uppmuntras, 

såsom den av högutbildade personer (Geddes, 2003:6). England och Norge, bland andra 

europeiska länder, har vidtagit stränga åtgärder för att kontrollera invandringen och skilja på 

önskade och oönskade former av migration (Geddes, 2003:20, Bauer, Lofstrom & 

Zimmerman, 2000:5). I Norge utfärdas invandrings- och arbetstillstånd främst till 

högutbildade personer, trots att Norge har en övervägande mängd flyktinginvandring, likaså 

Sverige och Nederländerna (Bauer, Lofstrom & Zimmerman, 2000:9-23). 

 

Sverige har följt en migrations- och immigrationspolitik liknande de så kallade klassiska 

immigrationsländerna USA, Kanada och Australien, som uppmuntrat permanent bosättning 

och behandlat de flesta immigranterna som framtida medborgare. Sverige skiljer sig från 

dessa länder vad det gäller den historiska bakgrunden, vilket även Danmark och Norge gör 

(Castles & Miller, 2003:221). Invandringen från utomeuropeiska länder till de skandinaviska 

länderna startade senare än den gjorde till dessa så kallade klassiska immigrationsländerna 

samt den föregående kategorin av forna kolonialmakter. I stater som är välutvecklade 

välfärdssamhällen, som exempelvis Danmark och Sverige, har det funnits ett tryck på att 

förstärka statens gränser mot ny och oönskad immigration, då invandrare anses vara en 

belastning för välfärdsstaten och dess resurser (Geddes, 2003:22).  

 

Medan länder som Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Frankrike på senare år blivit 

allt mer restriktiva vad gäller villkor för integrering, så är det i Sverige fortfarande frivilligt att 

delta i integrationskurser och det finns inga integrationskrav som måste uppfyllas för att få 

medborgarskap eller för att få tillåtelse att bosätta sig i landet en längre tid (Wiesbrock, 2011). 

 

Vad gäller invandringsströmmar, välfärdssystem, och historisk bakgrund är Danmark och 

Sverige lika, men när det gäller frågor om invandring och integration har de tagit helt olika 
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vägar. De integrationsåtgärder som vidtagits i Sverige har försökt att främja den 

socioekonomiska integrationen samt att låta immigranter vara självständiga i ett samhälle som 

bygger på principen om mångfald (Wiesbrock, 2011:49f). I motsats till detta står länder som 

Danmark och Nederländerna där det uttalade målet med integrationspolicyn är assimilation av 

invandrarna. Trots att länderna inte går att strikt kategorisera under någon integrationsmodell, 

så är Danmark och Nederländerna onekligen mer inriktade mot assimilering medan Sverige är 

mer inriktat mot mångkultur (Wiesbrock, 2011:50f). I Frankrike anses etnicitet och religion 

inte tillhöra politiken och till följd av det anses staten inte ha något ansvar i att aktivt främja 

eller stödja minoritetskulturer (Borevi, 2002:29). Att det i Frankrike inte förs en aktiv 

månkulturell politik innebär inte att staten inte skulle tolerera kulturell mångfald, menar 

Borevi. Men hon motsätter sig inte påståendet om att den franska politiken i praktiken leder 

till att det är svårt att upprätthålla en tillhörighet till en etnisk minoritet, och att man därför 

tvingas anpassa sig till den franska ”mono-kulturen” (Borevi, 2002:32). Så trots att staten inte 

har några intentioner om assimilering, kan det ändå bli utfallet. 

 

Bland annat Storbritannien, Nederländerna och Sverige är länder där staten för en 

”mångkulturell” politik. Det är länder där staten aktivt försöker främja minoritetskulturer 

(Borevi, 2002:29). Wiesbrock (2011:51) menar dock att det på 1980-talet tillämpades 

mångkulturella policyer i Nederländerna och Storbritannien, vilket upplevdes ha misslyckats. 

Sveriges förhållningssätt skiljer sig från utvecklingen i många andra europeiska länder, då 

många europeiska länder, i en tid av ökad invandring, infört en mer restriktiv lagstiftning 

(Wiesbrock, 2011).  

Teori och tidigare forskning 

De teoretiska perspektiven för denna uppsats berör individers inställning till främlingar, 

invandrare eller de som kategoriseras som ”de andra” samt åsikter och föreställningar om 

kultur. Den teoretiska inspirationen kommer från teorier som i något avseende behandlar 

främliggörande. Avsnittet inleds med grundläggande teoretisering av främlingskap från en av 

sociologins klassiker, Georg Simmel. Därefter redogörs för ett postkolonialt perspektiv med i 

huvudsak Edward Saids teori om Vi och Dom. Därefter följer en teoretisk bakgrund till 
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essentialistisk homogenitet. Sedan presenteras Benedict Anderssons idéer om nationen som en 

föreställd gemenskap, för att sedan övergå till att diskutera begreppet kultur i stort samt kultur 

kopplat till nutida rasism. Sedan presenteras teori och tidigare forskning gällande ett 

landsjämförande perspektiv om attityder till invandring för att slutligen diskutera tidigare 

forskning på området attityder till invandrare. 

Främlingskap 

De största invandrargrupperna i ett land är inte nödvändigtvis de man associerar till när det 

talas om invandrare. I Sverige är en av dem största invandrargrupperna från Finland, men man 

syftar sällan på finländare när man talar om invandrare (Jmf Daun 1998:175; Mattson, 

2004:110). Invandraren är främlingen. Båda begreppen invandrare och främling är 

föränderliga över tid och syftar idag inte på samma grupper som de en gång gjort. En person 

som invandrar från Finland idag kan upplevas mindre främmande än en person som kommit 

från Iran för mer än 20 år sedan. Själva begreppet ”främling” återskapas på så sätt ständigt. 

 

En av de tidigaste sociologerna som skrivit om främlingskap är Georg Simmel (1981). 

Simmel betraktar främlingen som en individ som kommer utifrån och väljer att stanna kvar, 

”den kommer idag och stannar imorgon” (Simmel, 1981:149). Främlingens ställning på den 

nya platsen bestäms av att han/hon ursprungligen inte tillhört den. 

 

Främlingen betraktas inte utifrån individuella egenskaper utan snarare utifrån sådant som är 

gemensamt för många. Därför uppfattas främlingarna inte heller som individer (Simmel, 

1981:154), vilket är väldigt grundläggande för synen på De Andra. Främlingsbegreppet har 

sedan utvecklats vidare av Simmels efterföljare och teorier kring främlingskap har baserats på 

dessa grundläggande teoretiska resonemang. 

Postkolonialt perspektiv 

Denna uppsats behandlar ett förfrämligande av immigranter från utomeuropeiska länder och 

därav är ett postkolonialt perspektiv relevant, då världen än idag är präglad av kolonialismen, 

enligt Thörn, Eriksson och Eriksson (2005): 
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Detta synsätt är inte något som hör till det förflutna, utan snarare att den i hög grad fortfarande präglar 

världen, inte bara ekonomiskt, utan också kulturellt. Inte bara de postkoloniala staterna är märkta av 

kolonialismen – dess arv har också betydelse för skapandet av kulturella identiteter i västvärldens 

”mångkulturella samhällen”. (Thörn, Eriksson & Eriksson, 2005:14) 

Thörn, Eriksson och Eriksson framhåller att kolonialismen och dess effekter inte är något som 

endast berör de före detta koloniserade samhällena och deras kolonisatörer. Därav har jag valt 

att föra in det postkoloniala perspektivet på hela studien och inte bara på de länder som haft 

en större roll i koloniseringen. Även de länder som inte hade några större kolonier, som till 

exempel Sverige, måste analyseras i relation till de postkoloniala eftereffekterna och dess 

betydelse för skapandet av kulturella identiteter (Thörn, Eriksson & Eriksson, 2005:17). En 

afrikan är till exempel inte främmande för västerlänningar på samma sätt som en 

västerlänning är främmande för en afrikan, vilket gäller i samtliga länder jag undersöker och 

inte bara i de forna kolonialmakterna. I populärkulturen representeras de svartas identiteter 

ofta som stereotyper vilka ofta har en ambivalent karaktär, den svarte mannen framställs 

exempelvis som barnslig, översexuell, barbarisk, lömsk och en farlig vilde (Thörn, Eriksson 

& Eriksson, 2005:39). Somliga hävdar att denna stereotyp om den aggressiva svarte mannen 

har kommit att hamna i skuggan av de numera vanliga stereotyperna av svarta kvinnor, som 

arga svarta kvinnor, oavsett bakgrund, klass, hudfärg med mera (Kretsedemass, 2010). Bilden 

av Andra reproduceras ständigt genom tillskrivande av egenskaper (Thörn, Eriksson & 

Eriksson, 2005). Främlingsbegreppet är således föränderligt och det är inte det så kallade 

kulturella avståndet i sig som är orsaken till min uppdelning, utan snarare de stereotyper som 

skapats om De Andra. Det är av den anledningen jag har valt att skilja på utomeuropeiska och 

inomeuropeiska immigranter och endast undersöka attityden till utomeuropeisk invandring, då 

stereotypen om De Andra kan te sig tydligast gentemot dem som inte tillhör den Europeiska 

gemenskapen. 

 

Edward Saids teori om förfrämligande av Orienten belyser ”västerlandets” föreställningar om 

”Orienten” som den okända och annorlunda kontinenten där allt det som är tabubelagt och 

inte passar in i ”den västerländska kulturen” projiceras. Orienten definieras på så sätt i 

förhållande till Occidenten. Said menar att Orienten är en konstruktion av västvärlden och 

Orientalism ett sätt med hjälp av man tolkar Orienten och dess folk (Said, 2000:319). Said 

skriver om ett ”Vi” och ”Dom”. Genom att tillskriva ”Dom” specifika egenskaper definieras 

ett ”Vi” indirekt genom att ”Vi” utgör allt som står i kontrast med ”Dom”. I och med att ”Vi” 

aldrig definieras explicit så förblir de som tillhör ”Vi” individer, medan ”Dom” generaliseras 
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och betraktas som ett kollektiv (Said, 2000). ”Vi” betraktas ofta som vita, kristna, rationella 

och civiliserade. Stereotypisering och idén om en europeisk identitet som är överlägsen alla 

icke-europeiska folk och kulturer påverkar troligtvis synen på invandrare negativt.  

Essentialism 

Jonsson beskriver två rasistiska diskurser som kan kopplas till mina begrepp essentialistisk 

homogenitet samt kulturell homogenitet. Den första diskursen, som kan kopplas till 

essentialistisk homogenitet, är imperialismens rasistiska diskurs och begreppet som användes 

var ”ras”. Inom diskursen bygger den föreställda gemenskapen på mänskligheten, vilket står 

för den europeiska människan. Doktrinen är evolutionsteori, biologi, antropologi vilka visade 

rashierarkier som åtskiljde mänskligt och icke-mänskligt, med andra ord den europeiska 

människan och den icke-europeiska människan (Jonsson, 2004:56). En positiv inställning till 

essentialistisk homogenitet bygger delvis på imperialismens rasistiska diskurs. De olika 

rasistiska diskurserna som Jonsson beskriver svarar mot en viss samhällsformation, vilket i 

den föregående diskursens fall var Frankrikes och Storbritanniens imperialistiska system.  

 

Mattson diskuterar vit rasism, som syftar till en uppdelning mellan den tänkta folkgruppen 

”vita” och en rad andra föreställda folkgrupper (Mattson, 2004:121ff). Hon lyfter fram 

exempel på denna form av rasism, som till exempel den inkludering av ”vita västerlänningar” 

som sker på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden i dagens Sverige. Det problematiseras 

sällan att invandrargrupper från Europa, USA, Kanada och Australien generellt har högre 

sysselsättningsgrad, lägre arbetslöshet och högre inkomster än andra ”utomeuropeiska” 

invandrargrupper (Mattson, 2004:136). 

 

Genom att en rad egenskaper idémässigt knutits till vithet, har vita/européer placerats högst i 

olika teorier om rasernas hierarkier (Mattson, 2004:125). Fysisk skönhet, överlägsenhet, 

intelligens, rationalitet och intellektuell kapacitet är några exempel på egenskaper som 

kopplats samman med vithet (Mattson, 2004). Jag kommer att undersöka hur kristendom och 

vithet värderas och vilken betydelse de har för ens attityder till invandring, trots att vi i dagens 

samhälle övergått till att tala mer om kultur och kulturella skillnader (Mattsson & Lindberg, 

2004). Och trots att dagens rådande diskurs inte är den imperialistiska rasistiska diskursen, 

kan de finnas de personer som har ett essentialistiskt synsätt och dessa individer förväntas 

vara mer negativt inställda till utomeuropeisk invandring. 
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Under följande rubrik diskuteras funktionen som begreppet kultur har fått. Jag kommer även 

att presentera Jonssons andra diskurs, den nutida diskursen, som kan kopplas samman med 

mitt begrepp kulturell homogenitet. 

Kultur 

För att studera attityder till invandring utifrån föreställningar och åsikter om kultur, är 

Benedict Anderssons analys relevant i min uppsats, då han beskriver en annan sida av samma 

fenomen. Han beskriver inte främlingskap, utan fokuserar mer på nationen och gemenskapen 

inom den. För att kunna betrakta invandrare som annorlunda, tillhörande Andra, krävs att de 

som tillhör ”Vi” eller nationen har något gemensamt. Andersson menar att det skapas 

förställningar för att känna gemenskap, vilket också upprätthåller föreställda skillnader. Hans 

definition av nationen lyder: 

 

Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att känna, 

träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars 

och ens medvetande bilden av deras gemenskap. (Andersson, 1993:21) 

 

På det här sättet menar Andersson att nationen är en förstställd gemenskap. I kontrast till 

nationen, och också till hjälp vid definitionen av den, ställs ”andra” – de som inte är 

medlemmar av den (Andersson, 1993). Immigranterna kan då ses som ett hot mot nationen – 

den föreställda gemenskapen. Mattson kopplar sin diskussion om rasism till Benedict 

Anderssons ”föreställd gemenskap”. Hon menar att det finns en tanke om nationen som ett 

”folk” med gemensamma egenskaper som språk, religion eller beteenden och en känsla av ett 

”folk” med ett gemensamt ursprung och en gemensam framtid (Mattson, 2004:132). 

 

Utestängningsmekanismer som förr motiverades utifrån biologiska rasskillnader har idag 

övergått till att motiveras med ofrånkomliga kulturskillnader (Mattsson & Lindberg, 2004). 

Mattsson menar att det inte råder några tvivel om att den övergripande formen för 

legitimering av rasifierad exkludering i Sverige är av kulturell art. Det klargör en mängd 

forskningsarbeten (Mattson, 2004:110). Benämningen på denna ”nya” rasism är kulturrasism. 

Den bygger på stereotypa föreställningar om kultur och kulturella skillnader. Mattson menar 

också att man mycket väl vet vilka grupper denna kulturrasism drabbar och det är alla grupper 
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som till synes kommer från utomeuropeiska länder, med andra ord icke-västerlänningar 

(Mattson, 2004:110). Balibar talar också om en successiv omvandling av rasism, där en 

”rasism utan raser” eller en kulturell rasism kommit att dominera (Balibar, 2004:31). Även 

Jonsson är inne på samma linje då han menar att dagens rasism måste lämna termen ”ras” åt 

sidan på grund av uttryckets otäcka historia samt att rasismen fungerar lika bra utan varje 

hänvisning till ”ras” (Jonsson, 2004: 55).  

 

Jonsson refererar till Paul Gilroy som också han diskuterar kulturbegreppet och menar att 

kultur uppfattas som en fast egenskap hos sociala grupper och inte som ett relationellt fält där 

dessa möter varandra (Jonsson, 2004:51; Gilroy, 1989:266f). Jonsson menar att det idag ofta 

hävdas att detta endast är ett nytt sätt att rättfärdiga utestängningen av folk (Jonsson, 

2004). Han menar även att nutida samhällsforskning undersökt denna omvandling och att ”det 

är en process där rastillhörighet ersätts med etnisk eller kulturell tillhörighet som kategorier 

för klassificering av människor…” (Jonsson, 2004:51). Så vill vi granska den nutida 

rasismens karaktär menar Jonsson att vi måste övergå till att diskutera hur kollektiv 

reproducerar sig genom att rensa bort främmande element (Jonsson, 2004). Åsikter om 

essentialistisk- eller kulturell homogenitet kan vara olika sätt att stänga ute främmande 

grupper. 

 

Begreppet kulturrasism kan enkelt relateras till Jonssons andra diskurs. Som bygger på det 

nutida europeiska samhällets diskurs – kulturalistisk nyrasism – och begreppet som används 

är ”invandring” (Jonsson, 2004:55). Den föreställda gemenskapen inom diskursen 

kulturalistisk nyrasism baseras på nationen och kultur. Doktrinen inrymmer sociobiologi, 

antropologi, etologi och viss invandrarforskning. Den är kulturdifferentialistisk och lägger 

mycket fokus på kulturell skillnad, vilket undersöks i uppsatsen med hjälp av mitt begrepp 

”kulturell homogenitet”. De som värderar kulturell homogenitet högt är rimligtvis också emot 

sådant som de tror hotar den – andra kulturer och därmed invandrare. Genom att undersöka 

individer som värderar en kulturellt homogen befolkning med gemensamma seder och 

traditioner samt undersöka öppenheten till att låta landet ta emot invandrare, kan vi få mer 

kunskap om vad som gör människor mer invandringsfientliga.  
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Landsjämförande perspektiv 

I detta avsnitt diskuteras både teori och tidigare forskning gällande ett landsjämförande 

perspektiv om attityder till invandring. 

 

De europeiska ländernas relationer till omvärlden ser väldigt olika ut. Som vi såg i 

bakgrundsavsnitten har de forna kolonialmakterna välkomnat invandrare från sina forna 

kolonier, medan invandringen från utomeuropeiska länder till de skandinaviska länderna 

började mycket senare. Koloniseringen av länder kan ha lämnat kvar länkar mellan de före 

detta kolonialmakterna och de före detta kolonierna. Man kan således förvänta sig att de olika 

relationer länderna har till omvärlden bidrar till skillnader i attityder till invandring (Card, 

Dustmann & Preston, 2005:8). Vi såg även att länderna haft olika förhållningsätt i 

mottagandet av immigranter. Till exempel har Danmark och Nederländerna haft ett mål om 

assimilering av sina invandrare, medan Sverige arbetat för ett samhälle som bygger på 

principen om mångfald. 

 

Malchow-Møller m.fl. (2009) har visat att en större del av skillnaderna i attityder mellan 

länder kan förklaras av upplevda konsekvenser av invandring, dock lämnas den största delen 

oförklarad. Boeri & Brückers (2005) studie visar att länder med generösa välfärdssystem och 

fastare löneformer tenderar att vara mer negativa till invandring. Card m.fl. (2005) menar att 

skillnader i attityder mellan olika länder beror på ett flertal faktorer, däribland 

migrationspolicy, erfarenheter av migration och det rådande ekonomiska tillståndet i landet. 

En längre erfarenhet av utomeuropeisk invandring kan tänkas ha lett till en mer 

invandrarvänlig attityd, men enligt Simmel (1981) leder inte nödvändigtvis närhet av 

främlingen till mindre förfrämligande av den. I Simmels diskussion om förfrämligande talar 

han om närhet och distans. Förfrämligandet betyder att en person som geografiskt sett finns 

nära oss blir distanserad genom olika sociala och kulturella praktiker. Han menar således att 

fysisk närhet inte nödvändigtvis framkallar känslor av solidaritet (Simmel, 1981). Den större 

andelen utomeuropeiska invandrare i Nederländerna, Frankrike och Storbritannien behöver 

således inte leda till en mer positiv attityd till invandring.  
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Tidigare forskning 

Tidigare studier har visat att attityder till invandring grundar sig i bland annat oro över 

arbetsmarknaden och liknande konsekvenser som beror på landets ekonomiska tillstånd (se 

Dustmann & Preston, 2007; Hainmueller & Hiscox, 2010; Facchini & Mayda 2007; Wilkes & 

Corrigall-Brown, 2011). Sides och Citrin (2007) har tvärtemot visat att preferenser för 

kulturell homogenitet har en starkare effekt på attityder till invandring än ekonomiskt 

missnöje. Dock kan preferenser för kulturell homogenitet växa ur ekonomiskt missnöje och 

således utesluter inte det ena det andra. Även Hainmueller och Hiscox (2007) finner att 

kulturella värderingar och uppfattningar har en större effekt på attityder till invandring än vad 

oro över konkurrens på arbetsmarknaden har. Personer med högre utbildning har mindre 

rasistiska åsikter och värderar kulturell diversifiering högre än personer med lägre utbildning, 

och detta grundar sig inte i att högutbildade personer skulle oroa sig mindre över konkurrens 

på arbetsmarknaden än vad lågutbildade personer kan tänkas göra (Hainmueller & Hiscox, 

2007). Det är också vanligare att högutbildade personer anser att invandring skapar fördelar 

för landets ekonomi (Hainmueller & Hiscox, 2007). Tidigare forskning har visat att äldre 

individer tenderar att vara mer negativt inställda till invandring (Dustman & Preston, 2007; 

Hainmueller & Hiscox, 2007; Mayda, 2006). Mayda (2006) finner även att kvinnor är mer 

negativt inställda till invandring än män samt att personer med lägre inkomst tenderar att ha 

mer negativa attityder till invandring. 

 

Det har således genomförts ett flertal undersökningar där man hittat alternativa orsaker till 

negativa attityder till invandring (se Hainmueller & Hiscox, 2007; Heath & Tilley, 2005; 

O’Rourke & Sinnott, 2006). De menar att det är värderingar och uppfattningar som främjar 

fientlighet mot invandrare och andra kulturer än sin egen. Med hjälp av International Social 

Survey Programmes (ISSP) ”National Identity Survey”, ett material insamlat från 24 länder, 

finner till exempel O’Rourke och Sinnott (2006) att negativa attityder till invandring kan 

grunda sig i starka känslor av nationell identitet, samt patriotiska och nationalistiska attityder 

som innefattar stolthet över sitt land. Heath och Tilley (2005) använder sig också av ISSP-

data när de undersöker relationen mellan nationell identitet och attityder gentemot invandring 

i Storbritannien. Undersökningen visar att det i Storbritannien finns ett samband mellan 

nationell identitet och attityd till invandring. Majoriteten av urvalet tycker att antalet 

invandrare bör reduceras och är inte särskilt välkomnande av invandrare (Heath & Tilley, 
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2005:128). Det har sålunda gjorts studier om attityder till invandring kopplat till värderingar 

och uppfattningar, vilka dessutom visat att det finns ett samband.  

 

Pickett m.fl. (2011) undersöker vilken betydelse rasifierade stereotyper har i 

brottsammanhang. De skriver att ökade brott har blivit ett omdiskuterat ämne i den offentliga 

debatten i USA och att många forskare idag betonar att amerikanare associerar svarta personer 

med kriminalitet. Mer specifikt tror många forskare, på grund av stereotyper av svarta som 

mer brottsbenägna och våldsamma, att endast närvaron av svarta i ett område är tillräckligt för 

att påverka vita personers syn på mängden brott och risken för brott, vilket i sin tur ökar deras 

efterfrågan på brottsbekämpning (Pickett m.fl., 2011). Studien visar att en upplevd ökning av 

svarta personer, resulterade i en uppfattning om ökad utsatthet för brott, hos vita personer med 

en stereotyp bild av svarta personer som mer kriminella (Pickett, m.fl., 2011:175). 

Föreställningen om att invandrare ger en ökning i brottsstatistiken är dock vanligare i USA än 

i många andra länder, men om föreställningen råder bör det undersökas huruvida det finns ett 

samband mellan föreställningen om ökad kriminalitet och attityder till utomeuropeisk 

invandring, för att få kunskap om hur synen på invandrare kan ha en inverkan på attityder till 

invandring (se Bauer, Lofstrom & Zimmerman, 2000:33).  

 

Denna studie kommer att behandla endast icke-ekonomiska faktorer på grund av studiens 

begränsade omfattning. Uppsatsens fokus har således valts att läggas på sådant som mer 

sällan förekommer i de tidigare studierna – åsikter och uppfattningar om kultur samt 

föreställningar om De Andra, vilket troligen förklarar en del av hur attityd till invandring 

formas. Visserligen går det aldrig att exkludera den ekonomiska aspekten när man analyserar 

attityder till invandring, men för att få en djupare förståelse för hur man tänker kring 

invandring bör det även finnas studier som lägger fokus på bland annat kultur, homogenitet 

och syn på invandrare.  

Teoretiska antaganden om attityder till 

invandrare och utomeuropeisk invandring 

Givet de teoretiska perspektiven och tidigare forskning som diskuterats i föregående avsnitt 

kan vi förvänta oss följande: 
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1) Att en längre erfarenhet av utomeuropeisk invandring kan ha lett till en mer 

invandrarvänlig attityd i de forna kolonialmakterna. 

2) Att, enligt Simmels resonemang, en längre erfarenhet inte nödvändigtvis leder till mer 

solidaritetskänslor, vilket innebär att de forna kolonialmakterna inte har en mer 

invandrarvänlig attityd till invandring. 

3) Att personer som föredrar kulturell homogenitet tenderar att ha mer negativa attityder till 

utomeuropeisk invandring. 

4) Att personer som föredrar essentialistisk homogenitet tenderar att ha mer negativa attityder 

till utomeuropeisk invandring.  

5) Att personer som har en mer negativ syn på invandrare – som föreställer sig negativa 

konsekvenser av invandring, såsom ökad brottsstatistik och bidragande till ett sämre land 

generellt – tenderar att ha mer negativa attityder till utomeuropeisk invandring. 

Data och metod 

I detta avsnitt ges först en presentation av det befintliga datamaterialet, sedan 

operationalisering och beskrivning av variablerna, därefter diskuteras mätfel och slutligen 

beskrivs analysmetoden OLS-regression. 

Datamaterial 

Att jämföra huruvida attityder till invandring varierar mellan olika länder samt mellan olika 

sociala kategorier såsom kön, ålder och utbildning kräver ett stort antal individer i flera olika 

länder. Därav lämpar sig en kvantitativ ansats, ett arbetssätt som vidare möjliggör analys av 

en stor mängd data på individnivå.  

 

Datamaterialet är hämtat från European Social Survey (ESS). ESS har samlats in i fem 

omgångar och täcker in mer än 30 länder. Det innehåller en mycket stor uppsättning variabler, 

vilket gör det möjligt att studera till exempel social exkludering, politiska attityder och 

väljarbeteenden, attityder till invandrare, religionsutövning och hälsa. ESS är ett gemensamt 

Europeiskt projekt finansierat av EU-kommissionen, Europeiska forskningsrådet och 

nationella forskningsråd i alla deltagande länder. Projektets syfte är att undersöka och 
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kartlägga skillnader i attityder, beteende och förtroende (ESS, 2012). Fördelen med 

datamaterialet är att den möjliggör både att undersöka samband med hjälp av individnivådata 

och att göra jämförelser mellan länder, vilket kommer att göras i denna studie. 

 

I denna uppsats kommer den första upplagan av ESS, insamlad år 2002/2003, att användas, då 

den innehåller de frågor som är mest relevanta för denna studie. Det ingår 22 länder i den 

första omgången av ESS och det totala antalet svarande är 54 988 personer. Efter min 

avgränsning av länder är det totala antalet respondenter 11 460 (uppdelat efter respektive 

land: Danmark 1 506, Frankrike 1 503, Nederländerna 2 364, Norge 2 036, Sverige 1 999, 

Storbritannien 2 052).  

 

Fördelen med att använda en stor europeisk undersökning är att materialet ofta är av god 

kvalitet. Vidare har användandet av sådant material möjliggjort denna undersökning eftersom 

en egen internationell undersökning inte hade kunnat genomföras på grund av ekonomiska 

och tidsmässiga skäl. Nackdelen är att man själv inte kan styra över frågornas utformning 

(Bryman, 2002). På grund av detta måste syfte och frågeställningar i viss mån anpassas efter 

vad som är möjligt att genomföra utifrån det tillgängliga materialet. 

Operationalisering 

Nedan kommer jag att redovisa de mått som skapats för att besvara mina fyra frågeställningar 

i uppsatsen. 

 

Den beroende variabeln som avser mäta attityd till invandring består av två frågor med 

följande formuleringar: 

- Till vilken grad tycker du att landet ska tillåta personer från rikare länder utanför 

Europa att komma och bo här? 

- Till vilken grad tycker du att landet ska tillåta personer från fattigare länder utanför 

Europa att komma och bo här? 

Svarsalternativen är: tillåt många, tillåt några, tillåt få samt tillåt inga. Den beroende variabeln 

blir ett mått på attityder till utomeuropeisk invandring från både rika och fattiga länder. Det 

gjordes en skalanalys som gav alphavärdet 0,811. Cronbach’s alpha är ett vanligt 

homogenitetsmått och visar hur korrelerade indikatorerna är i förhållande till varandra. 
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Cronbach’s alpha-koefficienten varierar mellan 1 (en perfekt inre reliabilitet) och 0 (ingen 

reliabilitet alls) (Bohrnstedt & Knoke, 1988). Skalan för attitydmåttet varierar mellan 0 och 6 

där 0 motsvarar att man vill tillåta många invandrare och 6 att man inte vill tillåta några 

invandrare alls. Ett högt värde innebär således en negativ attityd till invandring. 

 

För att besvara den första frågeställningen ”Skiljer sig attityder till utomeuropeisk invandring 

åt mellan olika länder?” så har länder inkluderats i analysen som dummyvariabler med 

Sverige som referenskategori. För att besvara de övriga tre frågeställningarna som rör 

attityder till invandring skapades tre indexvariabler. Då det kan vara problematiskt att slå ihop 

variabler genomfördes både principal komponent analyser samt skalanalyser. 

 

Principal komponent analysen gjordes på vardera frågedel, vilket gav olika faktorer varav en 

fick bli måttet för kulturell homogenitet, som ska besvara frågan om det finns ett samband 

mellan kulturell homogenitet och attityder till utomeuropeisk invandring. Den andra faktorn 

är essentialistisk homogenitet, som ska ge svar på frågan om det finns ett samband mellan 

essentialistisk homogenitet och attityder till utomeuropeisk invandring. Den tredje faktorn är 

syn på invandrare som ska besvara frågan om det finns ett samband mellan syn på invandrare 

och attityder till utomeuropeisk invandring. KMO-värdet som en sådan analys ger, visar om 

det finns ett mönster i korrelationsmatrisen som kan ge faktorer. KMO-värdet varierar mellan 

0 och 1. Värden över 0,70 är mycket bra, 0,60 godtagbart, och värden under 0,50 är 

oacceptabla för att skapa ett sammansatt mått eller index (Sharma, 1996).  

 

Variabeln som avser att mäta inställning till kulturell homogenitet inkluderar tre påståenden 

där respondenterna fick svara i vilken grad de instämmer eller inte instämmer i dessa 

påståenden: 

- Det är bättre för ett land om nästan alla delar samma vanor och traditioner 

- Det är bättre för ett land om det finns en variation av olika religioner 

- Om ett land vill minska spänningarna bör det stoppa invandringen 

Den skapade indexvariabeln består av frågor om huruvida man tror det är bra eller dåligt för 

ett land att det finns flera religioner, olika seder och olika traditioner samt om man tror att 

landet kan reducera spänning genom att stoppa invandringen. Skalan gav ett Alphavärde på 

0,616 och ett KMO på 0,631 vilket visar att det finns en intern konsistens samt att 

indikatorerna hänger samman.  
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Variabeln som avser att mäta essentialistisk homogenitet består av två frågor där 

respondenterna har fått svara hur viktiga de anser följande egenskaper vara i avgörandet om 

en person född, uppvuxen och boende utanför landet ska få komma och bo i landet. 

- Komma från en kristen bakgrund? 

- Vara vit? 

Även frågan ”vara rik?” var tänkt att inkluderas i måttet, vilket givetvis hade gett ett bredare 

mått av essentialistisk homogenitet, men då den frågan inte finns besvarad av 

intervjupersonerna i Frankrike, var det inte möjligt. Skalan gav ett Alphavärde på 0,727 och 

ett KMO på 0,500 vilket visar att det finns en intern konsistens samt indikatorerna hänger 

samman. 

 

De tidigare måtten avser mäta inställning till homogenitet, vilket skulle kunna vara oberoende 

av vilka invandrarna är. I ett försök att se vilken betydelse uppfattningen av invandrare kan ha 

för inställningen till invandring, skapades ett mått som kallas syn på invandrare. Det mäts 

genom folks upplevda konsekvenser av invandring. Respondenterna har fått svara på två 

frågor om hur invandring påverkar landet: 

- Blir landet ett sämre eller bättre land att leva i av att folk från andra länder flyttar hit? 

- Blir landets brottsproblem värre eller bättre av att folk från andra länder flyttar hit? 

Skalan gav ett Alphavärde på 0,673 och ett KMO på 0,500 vilket visar att det finns en intern 

konsistens samt att indikatorerna hänger samman.  

 

Landets brottsproblem skulle kunna förvärras genom ökade hatbrott, vilket inte indikerar en 

sämre syn på invandrare. Det är dock underförstått givet av de tidigare frågorna i enkäten, att 

man syftar på att det är invandrarna som begår brotten, även om det inte är direkt uttalat. 

Denna frågeställning är ytterst relevant för studien då syn på invandring kan vara en 

bidragande faktor till mer negativa attityder gentemot invandring.  

 

De ursprungliga variablerna som använts för att skapa samtliga indexvariabler låg tidigare på 

en Likertskala från 1-5 respektive 0-10, vilket innebär att respondenten fått svara i vilken grad 

de instämt i påståendet genom att välja ett påstående eller en siffra. Efter att ha kodat om 

variablerna för att anpassa dem till attitydmåttets skala, för jämförbarhetens skull, varierar 

samtliga fyra variabler, den beroende variabeln och de tre indexvariablerna mellan 0 och 6. 

Då det visade sig att variabeln essentialistisk homogenitet var snedfördelad har skalstegen 
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justerats mot en mer normalfördelning för att den på ett bättre sätt ska kunna användas som en 

kontinuerlig variabel i analysen. Alla variabler går, efter omkodningen, i samma riktning. 

Högt värde innebär negativa attityder till invandring och att man föredrar essentialistisk- och 

kulturell homogenitet samt har en mer negativ syn på invandrare. 

 

Övriga variabler som ingår i analysen är kön, ålder och utbildningsnivå. Kön mäts som kvinna 

och man. Kvinnor är kodade med värdet 0 och män med värdet 1. Ålder mäts i antal år efter 

födelseåret. Tre ålderskategorier har skapats utifrån en uppdelning med ungefär 33% i vardera 

kategori. Där den första kategorin innehåller individer mellan 14-36 år, den andra kategorin 

37-54 år och den tredje kategorin 55-102 år. Utbildning mäts efter den lägst uppnådda 

utbildningsnivån och har klassindelats i låg, medel respektive hög. Låg motsvarar grundskola 

eller lägre. Medel motsvarar gymnasieutbildning och kortare yrkesutbildning. Hög motsvarar 

högskole- och universitetsutbildning. 

Reliabilitet och validitet 

När man utför undersökningar är det viktigt att undvika mätfel som kan uppstå och som 

riskerar att ge utslag som skiljer sig från verkligheten. Reliabilitet och validitet är viktiga 

begrepp då mätfel diskuteras. 

 

Trots att ESS är en relativt ny undersökning har den etablerats som en säker informations-

källa. ESS metodologiska tillvägagångssätt präglas av hög vetenskaplig noggrannhet och 

samtliga protokoll och arbetsmetoder finns tillgängliga för allmänheten (ESS, 2012). 

 

Validitet handlar om huruvida man mäter det som avses mätas. Det är ett ständigt närvarande 

problem i kvantitativa undersökningar. Validitet förutsätter att måttet är tillförlitligt, då ett 

mått som ger olika utfall vid olika mättillfällen inte kan ha tillräckligt hög validitet. Som jag 

tidigare skrev har jag inte kunnat styra över frågornas utformning och har därför i viss mån 

anpassat syfte och frågeställningar efter vad som är möjligt att genomföra utifrån det 

tillgängliga materialet. Begreppsvaliditet eller teoretisk validitet som det också kallas, handlar 

om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna 

(Bryman, 2002:43). För att besvara mina frågeställningar skapades fyra mått.  
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Attityder till invandring mäts i uppsatsen genom ett mått på vilken mängd invandrare man 

tycker ska få invandra till landet, vilket är ett direkt mått på attityder till invandring.  

 

Måttet som avser att mäta kulturell homogenitet mäter inställning till homogenitet gällande 

religion, vanor och traditioner. Det ingår även en fråga som lyder ”Om ett land vill minska 

spänningarna bör det stoppa invandringen”, vilket verkar syfta på att invandrare som kommer 

till landet bär med sig en annan kultur som delvis kolliderar med den föreställda enhetliga 

kulturen som redan finns i landet. Jonsson refererar till Paul Gilroy som menar att kultur 

uppfattas som en fast egenskap hos sociala grupper och inte som ett relationellt fält där dessa 

möter varandra (Jonsson, 2004:51; Gilroy, 1989:266f). Frågan tros därför kunna fånga upp en 

sådan syn på kultur med till exempel så kallade ”kulturkrockar”. En fråga som mäter 

inställning till religiösa friskolor valdes bort då både de som är emot friskolor generellt samt 

de som är emot skolor med religiös profil räknas till de som föredrar mer kulturell 

homogenitet, vilket inte behöver vara fallet för någon av grupperna. Även en fråga om språk 

valdes bort då det var osäkert om den passade in i måttet, men dessa två frågor föll också ut i 

en egen faktor. 

 

Essentialistisk homogenitet mäts genom åsikter om västerländska karaktäristika. De som anser 

att invandrare bör vara vita och ha en kristen bakgrund är positivt inställda till essentialistisk 

homogenitet.  

 

Syn på invandrare mäts genom föreställda konsekvenser av invandring. De två frågorna som 

bildar måttet valdes ut då de tydligast syftar på att invandrare, trots att det inte är direkt 

uttalat, är de som skapar de negativa konsekvenserna, vilket i det här fallet är ökade 

brottsproblem samt ett sämre land att leva i generellt. 

 

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitliga mätningarna i en undersökning är. Hög reliabilitet är 

när resultaten blir desamma vid upprepade tester och oberoende av vem som utför mätningen 

(Bryman, 2002:43,86f). En annan form av reliabilitet är intern konsistens. När vi har ett mått 

där varje respondents svar på respektive fråga aggregeras för att bilda en totalpoäng, finns det 

en risk för att indikatorerna inte är relaterade till samma mått, det vill säga att de saknar inre 

överensstämmelse (Bryman, 2002:87). Att använda sig av sammansatta index kan alltså 

innefatta en viss problematik. Det testades för intern konsistens med hjälp av Cronbach’s 
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alpha som är ett vanligt homogenitetsmått. Samtliga värden var godtagbara och visade således 

att det fanns tillräcklig intern konsistens för att bilda sammansatta mått. 

Urval och bortfall 

Bortfall är de individer som tillfrågades men av någon anledning inte deltog i 

undersökningen. Det finns flera typer av bortfall. De som inte deltagit alls hör till det externa 

bortfallet och de individer som deltagit, men av någon anledning avstått från att svara på en 

eller flera frågor, hör till det interna bortfallet (Field, 2009:77). Svarsfrekvensen varierar 

något mellan olika länder (50-80%), dock är den genomsnittliga svarsfrekvensen omkring 

70% att betrakta som hög i jämförelse med andra sociala datakällor (ESS, 2010). Av länderna 

som ingår i denna studie har Sverige, Danmark, Nederländerna och Norge svarsfrekvenser 

från 65-70%, medan Storbritannien något lägre på 55% och Frankrikes lägst på 43% (ESS, 

2012). 

 

Om det interna bortfallet överstiger 10% kan en snedvridning i materialet befaras (Vejde, 

2005). I denna undersökning uppgår det interna bortfallet i samtliga variabler till omkring 

högst 3%, vilket visar att vi inte har något problem med högt internt bortfall.  

 

Uppsatsens urvalsram består av alla personer i de sex aktuella länderna, som är 15 år eller 

äldre, boende i privata hushåll, oavsett nationalitet, medborgarskap, språk eller legal status. 

För att få fram korrekta och jämförbara resultat mellan länder finns två typer av vikter i ESS. 

Den första vikten, design weight, kompenserar för underrepresenterade grupper och den andra 

vikten, population size weight, väger in landets befolkningsstorlek. Båda vikterna används i 

uppsatsen (ESS, 2012). 

Analysmetod 

Den statistiska analysen i undersökningen utfördes som en linjär OLS (Ordinary Least 

Squares) multipel regressionsanalys, med programmet Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). En linjär multipel regression är en lämplig analysmetod för denna typ av studie då 

den beroende variabeln är kontinuerlig. Den lämpar sig därför bättre än till exempel en 

logistisk regression där den beroende variabeln endast kan anta två värden som exempelvis ja 

och nej. En OLS-regression används när man vill undersöka relationen mellan en beroende 
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variabel (Y) och två eller flera oberoende variabler (X) (Edling & Hedström, 2003). I denna 

uppsats utfördes en multipel linjär regressionsanalys då flera oberoende variabler ingick i 

analysen. Principen i linjär regressionsanalys är att finna den regressionslinje som bäst 

sammanfattar relationen mellan den beroende och de oberoende variablerna, vilket görs med 

den så kallade minsta kvadratmetoden. Minsta kvadratmetoden bygger på principen att den 

lämpligaste regressionslinjen är den som minimerar summan av alla kvadrerade avvikelser 

mellan observerade värden och linjen som beskriver sambandet mellan variablerna (Edling & 

Hedström, 2003). För att få reda på varje oberoende variabels unika effekt eller samband med 

den beroende variabeln kontrollerar man för övriga variabler när man skattar 

regressionskoefficienterna, vilket också kallas för konstanthållning. Det innebär att man får 

fram effekten av en oberoende variabel då övriga oberoende variabler i regressionsmodellen 

hålls konstanta. (Edling & Hedström, 2003). 

 

För varje modell kommer ett  justerat R
2
 värde att presenteras. R

2 
värdet talar om hur mycket 

mer av variationen vi förklarar när vi har kännedom om de oberoende variablerna, jämfört 

med när man endast känner till variablernas medelvärden och skattar utifrån dem (Edling & 

Hedström, 2003:93). R
2
 mäts i en skala från 0 till 1 och kan även översättas till procent. Då R

2 

värdet i en multipel regressionsanalys alltid ökar när man inkluderar ytterligare variabler 

används istället ett justerat R
2
 värde, vilket tar detta i beaktning och utför en justering som ger 

ett mer korrekt R
2
 värde (Edling & Hedström, 2003). Regressionsanalysen utför 

signifikanstestning. På detta sätt kan man utvärdera huruvida det föreligger ett egentligt 

samband mellan beroende och oberoende variabler i populationen eller om resultatet enbart 

uppkommit på grund av slumpen (Edling & Hedström, 2003:120f). Det är vanligt att dra 

gränsen vid en signifikansnivå på 5%. Denna studie presenterar även högre signifikansnivåer 

som 1% och 0,1%.   

Resultat 

Under detta avsnitt kommer först en deskriptiv analys som visar fördelningen i samtliga 

variabler, seden presenteras en korrelationsmatris och därefter en regressionsanalys med 

tolkningar. 
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Deskriptiv analys 

Först visas medelvärden för respektive mått uppdelat efter länder, vilket följs av en 

procentuell fördelning av de individspecifika variablerna. 

 

Som framgår av tabell 2 (se nedan) är medelvärdet för attityder till invandring lägst i Sverige 

då det ligger kring 2 medan övriga länder ligger närmare 3. Sverige har också lägst 

medelvärden i de tre övriga indexvariablerna kulturell homogenitet, essentialistisk 

homogenitet och syn på invandrare, medan Norge har högst medelvärden i dessa tre variabler. 

 

Tabell 2: Medelvärden av attityder samt procentuell fördelning av kön, ålder och 

utbildning 

 

SV NO DK NL FR SB 

Attityder (skala 0-6) 

      Attityd till invandring 1,96
b-f

 2,74
a,d-f

 2,82
a,d-f

 3,06
a-c,e

 3,18
a-d

 3,13
a-c

 

Kulturell homogenitet 2,77
b-d, f

 3,26
a,d-f

 3,19
a,d-f

 2,91
a-c,e,f

 2,79
b-d,f

 2,99
a-e

 

Essentialistisk homogenitet 1,83
b-f

 2,81
a,c-f

 2,60
a,d-f

 2,26
a
 2,68

a-d,f
 2,65

a,b-e
 

Syn på invandrare 3,13
b-f

 3,76 
a,c,e,f

 3,38
a,b,d-f

 3,74
a,c,e,f

 3,60
a-d,f

 3,55
a-e

 

Kön (%) 
      

Män 49,2 45,8 49,3 54,3 54,8 48,6 

Kvinnor 50,8 54,2 50,7 45,7 45,2 51,4 

Ålder (%) 
      

14-36 34,5 33,8 33,2 31,5 36,1 33,5 

37-54 30,6 35,0 33,5 38,0 29,8 32,4 

55-102 34,9 31,2 33,2 30,5 34,1 34,0 

Utbildning (%) 
      

Grundskola eller lägre 47,8 14,8 24,8 43,4 51,7 55,1 

Gymnasium 21,6 57,0 58,0 35,1 22,2 22,2 

Högskola 30,6 28,1 17,2 21,5 26,0 22,6 

N= 725 348 437 1311 4823 4772 

SV=Sverige, NO=Norge, DK=Danmark, NL=Nederländerna, SB=Storbritannien. 

a) signifikant skillnad från SV, b) signifikant skillnad från NO, c) signifikant skillnad från DK, d) Signifikant skillnad från NL, e) 

signifikant skillnad från FR, f) signifikant skillnad från SB. 

 

De tre senare attitydmåtten varierar och vi kan se att Sverige har lägst medelvärden, en 

skillnad som är statistiskt signifikant i jämförelse med de andra länderna, med undantag för 

variabeln kulturell homogenitet i relation till Frankrike. Vi kan även se att de forna 

kolonialmakterna i genomsnitt är mindre toleranta gentemot utomeuropeisk invandring 

(attityd till invandring) än de nordiska länderna. Likväl är detta resultat i linje med Simmels 
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resonemang om närhet och distans. I övrigt framkommer inget tydligt mönster gällande de 

övriga attitydvariablerna som kan kopplas till de två grupperna av länder.  

 

Den yngre och äldre befolkningen är något större förutom i Norge och Nederländerna där den 

mellersta ålderskategorin, 37-54 år, är störst. I Nederländerna är den mellersta ålderskategorin 

märkbart större i jämförelse med Frankrike och Sverige. Det är något fler kvinnor i urvalet än 

män, förutom i Nederländerna och Frankrike. Vi kan se större skillnader i utbildningsnivåerna 

mellan länderna. Omkring hälften av befolkningen i Storbritannien, Frankrike och Sverige har 

som högst läst på grundskolenivå. Danmark har lägst andel personer med högskoleutbildning 

och Sverige högst, dock har Danmark den högsta andelen som läst en gymnasieutbildning 

(tabell 2). 

 

För att se hur sambandet ser ut mellan de olika indexvariablerna presenteras en 

korrelationsmatris (tabell 3). Korrelationen mäts genom Pearsons r som varierar mellan 0 och 

1. Ju närmre koefficienten ligger 1, desto starkare är sambandet. Ju närmre koefficienten 

ligger 0, desto svagare är sambandet. Koefficienten är antingen positiv eller negativ, vilket 

visar på sambandets riktning (Bryman, 2002:236). 

 

Tabell 3: Korrelationer mellan attitydmått 

 

Attityd till 

invandring 

Kulturell 

homogenitet 

Essentialistisk 

homogenitet 

Syn på 

invandare 

Attityd till invandring 1 
   

Kulturell homogenitet 0,504** 1 
  

Essentialistisk homogenitet 0,353** 0,448** 1 
 

Syn på invandrare 0,500** 0,554** 0,279** 1 

**p≤0.01 

 

Den beroende variabeln attityd till invandring korrelerar relativt starkt med kulturell 

homogenitet samt syn på invandrare. Kulturell homogenitet är relativt starkt korrelerad med 

samtliga indexvariabler. Det är endast mellan essentialistisk homogenitet och syn på 

invandrare vi finner ett något svagare samband, men bortsett från det ser vi en hög 

samvariation mellan samtliga variabler, samt positiva samband. 
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Regressionsanalys 

De oberoende variablerna har förts in i analysen under fem steg, vilket underlättar tolkningen 

av analysen.  

 

Till att börja med fördes samtliga länder in i analysen för att se om det fanns någon skillnad i 

attityder till invandring mellan länderna (modell 1). Vi kan se att det finns en statistiskt 

signifikant skillnad mellan Sverige och de andra länderna. I samtliga länder har individerna i 

genomsnitt något mer negativ inställning till invandring. Skillnaden mellan Sverige och de 

forna kolonialmakterna är större än mellan Sverige och de skandinaviska länderna. Det 

justerade R
2
-värdet visar dock att modellen endast förklarar ca 3% av variationen i attityder 

till invandring. 

 

Tabell 4: Regressionsanalys av attityd till utomeuropeisk invandring (standardiserade 

b-koefficienter inom parentes). 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Sverige (ref.) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Danmark 0,897 (0,10) 
*** 

0,652 (0,08) 
*** 

0,613 (0,07) 
*** 

0,599 (0,07) 
*** 

0,621 (0,07) 
*** 

Norge 0,789 (0,09) 
*** 

0,503 (0,06) 
*** 

0,451 (0,05) 
*** 

0,293 (0,03) 
*** 

0,368 (0,04) 
*** 

Storbritannien 1,176 (0,38) 
*** 

1,049 (0,34) 
*** 

0,991 (0,32) 
*** 

0,866 (0,28) 
*** 

0,845 (0,27) 
*** 

Nederländerna 1,100 (0,23) 
*** 

1,026 (0,21) 
*** 

0,998 (0,21) 
*** 

0,779 (0,16) 
*** 

0,758 (0,16) 
*** 

Frankrike 1,235 (0,40) 
*** 

1,223 (0,40) 
*** 

1,145 (0,37) 
*** 

0,962 (0,31) 
*** 

0,949 (0,31) 
*** 

Kulturell syn 

 

 

 
0,598 (0,51) 

*** 
0,524 (0,44) 

*** 
0,334 (0,29) 

*** 
0,303 (0,26) 

*** 

Essentialistisk syn 

 

 

 
 

 

 
0,095 (0,14) 

*** 
0,090 (0,13) 

*** 
0,071 (0,10) 

*** 

Syn på invandrare 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

0,392 (0,30) 
*** 

0,375 (0,28) 
*** 

Kvinnor (ref.) 

Män 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

0,151 (0,05) 
*** 

14-36 år  (ref.) 

37-54 år 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

0,107 (0,03) 
*** 

55-102 år  

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

0,134 (0,04) 
*** 

Grundskola (ref.) 

Gymnasium  

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

-0,143 (-0,04) 
*** 

Högskola  

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

-0,451 (-0,13) 
*** 

Intercept 1,953 
*** 

 

0,286 
*** 

 

0,314 
*** 

 

-0,371 
*** 

 

-0,168 
** 

 
Justerat R

2
 0,034 

 

 

0,288  

 

0,303  

 

0,362  

 

0,379  

 
N= 11471 

 

 

11471  

 

11471  

 

11471  

 

11471  

 ***p≤0.001. **p≤0.01. *p≤0.05 

 

I modell 2 fördes variabeln kulturell homogenitet in i analysen, vilket fick det justerade R
2
-

värdet att öka från att ha förklarat endast 3% till att förklara 28% av variationen i den 
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beroende variabeln. Det finns ett positivt samband mellan kulturell homogenitet och attityder 

till invandring. Det innebär att de som tydligt föredrar kulturell homogenitet i genomsnitt 

uppvisar en mer negativ attityd till invandring. 

 

I modell 3 inkluderades variabeln essentialistisk homogenitet. Regressionskoefficienten visar 

att det finns ett positivt samband mellan essentialistisk homogenitet och attityd till invandring. 

Det justerade R
2
-värdet ökar knappt. Då regressionskoefficienten för kulturell homogenitet 

minskar en aning fanns det misstanke om att essentialistisk homogenitet tog upp en del av 

effekten för kulturell homogenitet. Som framgick av korrelationsmatrisen (tabell 3) så är 

variablerna relativt starkt korrelerade. Det finns således en samvariation mellan de skapade 

indexvariablerna, men den är inte så pass allvarlig att den orsakar multikollinearitet, vilket 

framgick när modellen testades för detta.  

 

I den fjärde modellen tillfördes variabeln syn på invandrare. Det finns ett positivt samband 

mellan syn på invandrare och attityder till invandring. Det innebär att de som har en mer 

negativ syn på invandrare i genomsnitt uppvisar en mer negativ attityd till invandring. Som 

framgick av korrelationsmatrisen (tabell 3) korrelerar syn på invandrare relativt starkt med 

kulturell homogenitet, och regressionskoefficienten för kulturell homogenitet minskar 

ytterligare i denna modell. Denna modell förklarar lite mer av variationen i attityder till 

invandring. Det justerade R
2
-värdet ökar med 6 procentenheter från den tidigare modellen.  

 

I den femte modellen visar de standardiserade b-koefficienterna
6
 att essentialistisk 

homogenitet (standardiserad b-koefficient på 0,10) har minst inflytande på den beroende 

variabeln till skillnad från kulturell homogenitet (standardiserad b-koefficient på 0,26) och 

syn på invandrare (standardiserad b-koefficient på 0,28). I denna modell kontrollerar vi även 

för individspecifika faktorer genom att inkludera kön, ålder och utbildning. Kön har ett svagt 

positivt samband med attityd till invandring (standardiserad b-koefficient på 0,05). Den 

ostandardiserade koefficienten är 0,15. Det innebär att män i genomsnitt har en något mer 

negativ attityd till invandring jämfört med kvinnor, vilket går emot tidigare forskning. Ålder 

har ett svagt positivt samband med attityd till invandring (standardiserade b-koefficienter på 

                                                 

6 En standardiserad b-koefficient anger styrkan av effekten på den beroende variabeln (Field, 2009:781), vilket 

gör det möjligt att se vilken av variablerna som har starkast inflytande på den beroende variabeln. 
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0,03 och 0,04). Yngre personer har i genomsnitt en mindre negativ attityd till invandring och 

äldre personer har i genomsnitt en mer negativ attityd till invandring, vilket förväntades 

utifrån den tidigare forskningens resultat. Vad gäller utbildning fick vi negativa 

regressionskoefficienter, vilka visar att ju högre utbildning man har desto mer positiv attityd 

till utomeuropeisk invandring tenderar personen att ha, i enlighet med tidigare forskning. När 

det kontrolleras för de oberoende variablerna sjunker landskillnaderna successivt, men de 

förblir signifikanta vilket visar att det kvarstår en skillnad mellan länderna som inte kan 

förklaras av de andra variablerna i modellen. Samtliga variabler visade genomgående 

signifikanta resultat på 0,01 % nivå. 

 

En regressionsmodell kan vara inadekvat och innehålla bland annat multikollinearitet, 

interaktionseffekter, icke-linjära samband, heteroskedasticitet och inflytelserika outliers 

(Edling & Hedström, 2003). Inga variabler uppvisade kurvlinjäritet, interaktioner eller 

multikollineraritet. Modellen har inte heller några problem med heteroskedasticitet. För att se 

om personer med invandrarbakgrund skiljer sig från övriga individer inkluderades en 

dummyvariabel som mäter huruvida man invandrat till landet eller inte. Koefficienten för 

personer med invandrarbakgrund (– 0,041) visade ett relativt svagt negativt samband som inte 

var signifikant.  

Avslutande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten som presenterades i föregående avsnitt. Först görs en 

landjämförelse, sedan analyseras syn på homogenitet samt syn på invandrare, följt av en kort 

sammanfattning och förslag till vidare studier. 

Landjämförelse 

I inledningen beskrevs det hur främlingsfientligheten ökat i Europa. Denna uppsats avsåg till 

viss del undersöka huruvida det fanns skillnader i attityder till invandring mellan sex 

europeiska länder. Gruppen bestående av forna kolonialmakter hade i genomsnitt en mer 

negativ attityd till invandring än de skandinaviska länderna. Det finns således en skillnad i 

attityder mellan de länder som varit stora kolonialmakter och de länder som inte varit lika 
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delaktiga i kolonialismen. De forna kolonialmakterna uppvisade inte en mindre negativ attityd 

till invandring trots att det funnits både en större mängd utomeuropeiska invandrare samt 

under en längre tid, än det funnits i de skandinaviska länderna. Utifrån denna undersökning 

och den teoretiska ramen som tidigare givits kan vi uttyda att, som Simmel menade, närhet 

inte nödvändigtvis leder till mer solidaritetskänslor. Det finns givetvis andra kontextuella 

faktorer som spelar in, såsom ländernas olika historia, ekonomi, politik med mera, vilka det 

inte kontrollerats för i modellen. Denna studie har inte täckt in dessa områden, men delar av 

historia och politik ingick i bakgrunden som gavs. Bland annat skrevs det om ländernas skilda 

”roller” efter kolonialtiden, deras olika förhållningssätt i mottagandet av invandrare och deras 

olika migrationshistoria med olika lång erfarenhet av utomeuropeisk invandring. Tidigare 

nämndes att det i stater som är välutvecklade välfärdssamhällen, som exempelvis Danmark 

och Sverige, har funnits ett tryck på att förstärka statens gränser mot ny och oönskad 

immigration, då invandrare anses vara en belastning för välfärdsstaten och dess resurser 

(Geddes, 2003:22). Dessutom visade Boeri och Brückers (2005) studie att länder med 

generösa välfärdssystem tenderar att vara mer negativt inställda till invandring, vilket inte 

ligger helt i linje med uppsatsens resultat då de skandinaviska länderna uppvisar mindre 

negativa attityder än de forna kolonialmakterna. 

 

De forna kolonialmakterna, blev som tidigare nämnt mer restriktiva och tog tillbaka 

medborgarskapet för personer i sina forna kolonier, vilket visar på staternas förhållningssätt, 

som också kan tänkas ha påverkat människors inställning till invandring i dessa länder. Hur 

staten väjer att hantera integrationen har ju varit olika från land till land. Som tidigare 

nämndes, har länder som Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Frankrike på senare år 

blivit allt mer restriktiva vad gäller villkor för integrering, till skillnad från Sverige där det 

fortfarande är frivilligt att delta i integrationskurser (Wiesbrock, 2011:48). Staternas olika 

förhållningssätt kan ha en inverkan på människors attityder gentemot invandring. Sverige, 

som till skillnad från de andra länderna saknar krav på integrering, uppvisar generellt mindre 

motstånd till invandring då vi jämför med länder som ställer dessa krav på invandrare. Sverige 

har dessutom uppmuntrat till permanent bosättning och behandlat de flesta immigranter som 

framtida medborgare. Statens mer humana migrations- och integrationspolitik kan sålunda ha 

haft en inverkan på människors attityder till invandring och således vara en förklaring till 

varför individer i Sverige inte är lika starkt emot invandring som individer i de övriga fem 

länderna i studien. 
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Vidare kan individer i Danmark och Nederländerna påverkas negativt av staternas uttalade 

mål om assimilering. Staterna i dessa länder är alltså helt öppna med att de inte låter sina 

invandrare behålla sin kulturella identitet. Avslutningsvis kan vi avfärda det första antagandet 

om att en längre erfarenhet av utomeuropeisk invandring kan ha lett till en mer 

invandrarvänlig attityd i de forna kolonialmakterna och därmed bekräfta det andra antagandet 

om att närhet inte nödvändigtvis leder till mer solidaritetskänslor. 

Homogenitet 

Resultaten visade att individer som föredrar kulturell homogenitet tenderar att ha en mer 

negativ attityd till utomeuropeisk invandring, i enlighet med uppsatsens tredje antagande. 

Som teoriavsnittet tog upp, motiverades utestängningsmekanismer förr utifrån biologiska 

rasskillnader och har idag övergått till att motiveras med ofrånkomliga kulturskillnader 

baserade på stereotypa föreställningar om kultur (Mattsson & Lindberg, 2004). Om dagens 

rasism är av kulturell art (Mattson, 2004) är det inte oväntat att de som har negativa attityder 

till invandring föredrar kulturell homogenitet. Då resultatet visade ett positivt samband mellan 

åsikter om kulturell homogenitet och attityder till utomeuropeisk invandring är det mycket 

möjligt att det rör sig om kulturrasism. Vi vet dock inte huruvida åsikterna om kulturell 

homogenitet grundades på stereotypa föreställningar om kultur och kan därför inte dra denna 

slutsats om kulturrasism. 

 

Kulturell homogenitet i denna uppsats avser religion, vanor och traditioner, vilket rent 

teoretiskt innebär att invandrare inte behöver vara något problem för de personer som föredrar 

kulturell homogenitet så länge invandrarna assimileras. Med andra ord skulle de som föredrar 

kulturell homogenitet kunna nöja sig med att invandrare överger sin ursprungskultur och 

anammar det nya landets kultur. Men utifrån den tidigare diskussionen om kulturbegreppet, 

bland annat Gilroys resonemang om kultur som en fast egenskap hos människor, blir inte en 

sådan förändring möjlig (Jonsson, 2004:51; Gilroy, 1989:266f). En annan tolkning av 

resultatet, utifrån den teoretiska bakgrunden som diskuterats, kan vara att de personer som 

värderar kulturell homogenitet tror på en föreställd gemenskap och därmed har en 

föreställning om att en gemensam kultur är det bästa för landet, med  en tanke om nationen 

som ett ”folk” och en känsla av ett gemensamt ursprung och en gemensam framtid (Mattson, 

2004:132). 

 



 31 

Stereotypa föreställningar om kultur och kulturskillnader ställer kulturer över och under 

varandra, vilket hänger ihop med synen på invandrare som ofta är präglad av 

stereotypiseringar som påverkar positivt eller negativt (Mattsson & Lindberg, 2004). 

Detta diskuteras vidare under den kommande rubriken ”Syn på invandrare”, genom att se hur 

invandrare, som tillhör andra kulturer, tros påverka samhället. 

 

Den andra formen av homogenitet som undersöktes var essentialistisk homogenitet. Resultatet 

visade att individer som föredrar essentialistisk homogenitet tenderar att ha en något mer 

negativ attityd till invandring, vilket överensstämmer med uppsatsens fjärde antagande. Den 

föregående formen kulturell homogenitet har dock en starkare effekt på attityder till 

invandring än essentialistisk homogenitet har. Det är inte otänkbart då den kulturalistiska 

nyrasismen är dagens rådande diskurs och den imperialistiska rasistiska diskursen, som 

stämmer mer överens med den essentialistiska homogeniteten, inte råder idag (Jonsson, 

2004). Trots detta fanns ändå en förväntan om ett starkare samband mellan essentialistisk 

homogenitet och attityder till invandring då det verkar rimligt att individer med ett sådant 

tankesätt, som tycker att det är viktigt att invandrare som kommer till landet är vita och 

kristna, har en mer negativ attityd till utomeuropeisk invandring. 

Syn på invandrare 

Resultatet visade att individer med en sämre syn på invandrare tenderar att ha mer negativa 

attityder till utomeuropeisk invandring, i enlighet med uppsatsens femte antagande. 

 

Det finns en samvariation mellan syn på invandrare och kulturell homogenitet, vilket är 

förståeligt då kulturell homogenitet hänger ihop med synen på invandrare, utifrån den tidigare 

diskussionen om begreppet kultur. Invandrare tillhör, åtminstone vid invandringen, en annan 

kultur och synen på invandrare präglas då följaktligen av synen på andra kulturer eller av 

synen på stereotypa föreställningar om andra kulturer. Med en liten skillnad från kulturell 

homogenitet, visade sig synen på invandrare ha starkast inflytande på människors attityder till 

invandring. Vi vet att de personer som föreställer sig att brotten ökar samt ett sämre land 

generellt i och med invandring har mer negativa attityder till invandring. Att föreställa sig 

negativa konsekvenser av invandring, i det här fallet att landet blir ett sämre land att leva i 

samt att brotten ökar, indikerar en negativ syn på invandrare då det underförstått är 

invandrarna som orsakar de föreställda försämringarna. Detta hänger som sagt ihop med 
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synen på kultur som en fast egenskap hos människor, snarare än en föränderlig företeelse som 

ständigt återskapas (Jonsson, 2004:51). Det har i tidigare studier visats att invandrare 

uppfattats som mer brottsbenägna (Pickett m.fl., 2011). I de stereotyper som finns av till 

exempel den svarta mannen är han barnslig, översexuell, barbarisk, lömsk och farlig (Thörn, 

Eriksson & Eriksson, 2005:39) medan den svarta kvinnan är arg (Kretsedemass, 2010). Så att 

det finns en syn på invandrare som mer brottsbenägna var inget oväntat, men nu vet vi även 

att den synen på invandrare leder till en mer negativ attityd till utomeuropeisk invandring. 

Sammanfattning och förslag till vidare studier 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att det finns en signifikant skillnad mellan de sex 

europeiska länderna. I de forna kolonialmakterna uppvisas i genomsnitt mer negativa attityder 

till utomeuropeisk invandring än i de skandinaviska länderna. Skillnaderna länderna emellan 

kvarstår efter att det kontrollerats för attityder till invandrare och de individspecifika 

egenskaperna, och den skillnaden kan tänkas bero på ländernas olika historiska bakgrunder 

samt förhållningssätt och agerande i immigrationsfrågor.  

 

Alla tre attitydvariabler hade en inverkan på attityder till utomeuropeisk invandring och de 

samvarierar med varandra. Personer som föredrar essentialistisk- och kulturell homogenitet 

samt har en negativ syn på invandrare tenderar att ha mer negativa attityder till invandring. 

Jonsson menar att den imperialistiska rasismen med begrepp som ”ras” inte råder längre. Idag 

är den nykulturalistiska diskursen rådande. Vi använder ordet ”invandrare” och de negativa 

attityderna tycks istället baseras på stereotypa kulturskillnader (Jonsson, 2004). Som 

resultaten visade leder åsikter om kulturell homogenitet, vilka ofta är påverkade av stereotypa 

föreställningar om kultur, till mer negativa attityder gentemot invandring. Även synen på 

invandrare, visade den här studien, leder till mer negativa attityder gentemot invandring. 

 

Det finns mycket kvar att forska på inom området attityder till invandring. Ett förslag är en 

liknande studie som djupare utforskar relationen mellan kultur och attityder till utomeuropeisk 

invandring. Materialet som används i uppsatsen är insamlat år 2002/2003, före ett 

regeringsskifte i Sverige, från en socialdemokratisk regering till en borgerlig allians. Vidare 

visar SCB att Sveriges utveckling gått mot ett ökat ekonomiskt stratifierat samhälle (SCB, 

2012). Det vore således intressant att se huruvida attityder till invandring i Sverige, efter dessa 

förändringar, blivit mer lika de attityder till invandring som finns i övriga Europa. 
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