
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Inriktning: Arbetsliv och arbetsmarknad 

Ht 2013 

Handledare: Tina Goldschmidt, Sara Roman 

 

 

Ungas attityder till 

invandring i Sverige 

En kvantitativ studie  

Erna Golic och Rebecca Swärd



 

  

Sammanfattning 

Synen på invandring i Sverige har länge varit omdiskuterad, inte minst i media men även i 

politiska debatter. Invandringsnegativa partier får allt större stöd särskilt sett till det senaste 

decenniet. I den här uppsatsen undersöks ungdomars attityder till invandring, i Sverige, 

jämfört med den äldre befolkningen och skillnader i attityder till invandring inom gruppen 

ungdomar med hänsyn till bostadsregion, kön, föräldrars utbildningsnivå samt föräldrars 

invandrarbakgrund. Uppsatsen baseras på data från European Social Survey, 2002. Chi² -test 

används för att testa skillnaderna i attityder mellan grupperna. De slutsatser som dras utifrån 

analyserna är att ungdomar är mer positiva till invandring än äldre. Resultaten tyder även på 

att unga kvinnor är mer positiva till invandring än vad unga män är. Även föräldrarnas 

utbildningsnivå visade sig ha ett samband med ungdomarnas attityder till invandring. 

Ungdomar med högutbildade föräldrar är mer positiva än ungdomar med lågutbildade 

föräldrar. Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns i attityden till invandring mellan 

ungdomar vars föräldrar är födda i Sverige och ungdomar vars föräldrar är födda i ett annat 

land. Detsamma gäller för skillnader i attityder mellan ungdomar från olika regioner i Sverige. 
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1. Inledning  

Under de senaste 10 åren har stora förändringar skett i det politiska klimatet i Sverige. Bland 

annat har det invandringsnegativa partiet Sverigedemokraterna (SD) gjort framsteg avseende 

medial uppmärksamhet och stöd från väljare. Mellan valåren 2002 och 2010 har stödet för SD 

ökat från 76 300 röster till närmare 340 000 röster, det vill säga 5,7 procent (Valmyndigheten, 

2013). År 2013 är stödet troligtvis än större. ”Väljarbarometern” för december visar ett stöd 

på 9,3 procent för SD (TNS Sifo, 2013). En första fråga vi ställer oss är om man kan vänta sig 

att stödet för invandringsnegativa partier kommer att fortsätta öka? En andra fråga rör därmed 

hur de yngre generationerna egentligen ser på frågan om invandring. Mot bakgrund av detta 

resonemang är vi intresserade av attityder till invandring bland svenska ungdomar. En 

intressant aspekt är om attityden till invandring skiljer sig mellan generationer, vilket 

förutsätter att man formas som ung och sedan förhåller sig till liknande värderingar livet ut, 

eller om det snarare är bland annat socioekonomiska faktorer som exempelvis ekonomisk 

utsatthet som ligger till grund för den attityd vi har i frågan om invandring. Det senare skulle i 

så fall innebära att attityder är föränderliga för en och samma individ över tid snarare än 

bestående. Inglehart har en teori om detta som han redogör för i sitt verk ”The silent 

revolution” (1977). Han menar att de äldre generationerna har mer materialistiska värderingar 

medan de yngre generationerna snarare värderar mänskliga rättigheter och fred. Han menar 

även att det finns kortsiktiga variationer i värderingar inom generationer och att dessa 

variationer kan grundas i den ekonomiska situationen för en individ. Förutom att undersöka 

skillnader mellan ungdomar och den äldre delen av befolkningen är vi mot bakgrund av 

Ingleharts teori även intresserade av att undersöka om det finns skillnader i attityd till 

invandring inom gruppen ungdomar. Sådana skillnader skulle kunna indikera att värderingar 

som exempelvis attityder till invandring inte bara grundas i generationstillhörighet utan även i 

exempelvis ekonomiska förutsättningar.  

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka ungdomars attityder till invandring i 

jämförelse med den äldre befolkningen och skillnader avseende attityder till invandring inom 

gruppen ungdomar med hänsyn till bostadsregion, kön, föräldrars utbildning och 

invandrarbakgrund. 
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1.1 Frågeställning 

De frågeställningar denna uppsats ämnar besvara är: hur ser ungdomars attityder till 

invandring ut i Sverige, i relation till den äldre befolkningen? Finns det en statistiskt 

signifikant skillnad mellan åldersgrupperna? Finns det statistiskt signifikanta skillnader i 

attityder inom gruppen ungdomar sett till bostadsregion, kön, föräldrarnas utbildningsnivå 

samt invandrarbakgrund? 

1.2 Avgränsningar 

En geografisk avgränsning för studien är Sverige. Vi använder därför enbart data för Sverige 

för att undersöka våra frågor. Variabeln bostadsregion är avgränsad till att endast gälla 

Stockholm och Sydsverige som enskilda regioner, detta är delvis en följd av praktiska 

begränsningar såsom tillgänglighet till data. 

 

Det datamaterial vi använder är från år 2002 vilket innebär att vi inte kan uttala oss om 

attityder till invandring idag utifrån vårt resultat. Skälet till att vi använder data från 2002 är 

att det inte fanns mer aktuella ESS-material för Sverige förrän i slutet av år 2013 då vi redan 

gjort vår analys. Ytterligare en begränsning i vår studie, som följer av ovan nämnda problem 

och som bör tas i beaktande, är att vi inte har tillgång till data över tid. Vi har alltså ingen 

möjlighet att undersöka samma grupp ytterligare en gång. Det innebär att vi inte kan testa 

huruvida attityder är bestående för respektive generation eller om de förändras över tid och 

därmed beror av faktorer som till exempel vart man bor eller huruvida man har goda 

ekonomiska förutsättningar eller inte. Genom att undersöka hur ungdomar skiljer sig åt 

beroende på ett antal sociologiska faktorer, så som exempelvis föräldrars utbildningsnivå, 

hoppas vi dock kunna fånga upp en del av den aspekten även om vi som sagt inte kan få en 

sådan hypotes bekräftad genom att undersöka samma åldersgrupp ytterligare en gång. Genom 

att testa för skillnader i attityd till invandring inom gruppen ungdomar får vi alltså en 

indikation på om attityder hos en individ kan grunda sig i andra faktorer än vilken åldersgrupp 

en individ tillhör. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad som så att vi börjar med att redogöra för bakgrunden. I detta avsnitt 

presenterar vi teorier och tidigare forskning om ungdomars attityder till invandring. Avsnittet 

mynnar ut i en redogörelse för de variabler vi använde för att undersöka våra frågor. Sedan 

följer en beskrivning av hur vi gick till väga för att testa frågorna. Detta följs av en 

presentation av våra resultat. Vi avslutar uppsatsen med en diskussion av resultaten. 

2. Teori och Tidigare forskning  

Ingleharts (1977) teori om ”The Silent Revolution” är en förklaring av de förändringar som 

skett i den politiska kulturen i västvärlden under senare delen av 1900-talet. Han beskriver 

processen utifrån två grundläggande funktioner i det enskilda politiska beteendet – politiska 

färdigheter och politiska värderingar, som identifieras genom de mål individen önskar uppnå 

genom politisk handling. Dessa mål eller värderingar speglar i sin tur mer grundläggande 

behov hos individer, däribland trygghet, tillhörighet och föda. Inglehart delar upp dessa behov 

i två kategorier, ”materialistiska” och ”post-materialistiska”. Materialistiska värderingar kan 

ses som hårda, eftersom man värderar materiella ting högst, medan post-materialistiska 

värderingar lägger större fokus på mjuka värden så som exempelvis mänskliga rättigheter. 

Kärnan i den tysta revolutionen är alltså en gradvis förskjutning av prioriteringar mellan 

materialistiska och post-materialistiska värden i samband med generationsskiftet. Inglehart 

förklarar hur värderingarna i väst skiftar från att ha fokuserat på fysisk säkerhet och materiellt 

välbefinnande till att lägga allt större tonvikt på livskvalité. Värdeförändringar kan få 

betydande politiska konsvekvenser då européer som lever efter postmaterialistiska 

värdegrunder är mer benägna att vara politiskt aktiva i konventionell politik samt att delta i 

okonventionella politiska protester. Han menar vidare att postmaterialister oftast är mer 

involverade i olika typer av miljöfrågor samt stödjer kvinno- och fredsrörelser.  

 

Inglehart menar att förskjutningen i behovstillfredsställelse och därmed i värdeprioriteringar 

är resultatet av två historiska utvecklingar i väst sedan 1945. Den första händelsen är bättre 

välstånd med väldigt svaga lågkonjunkturer och den andra är frånvaro av krig. Trettio år av 

välstånd och fred har inneburit tillfredsställense av människors behov av materiella ting och 
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därför tas de numera förgivna. Detta har i sin tur lett till att känslan av andra behov och 

värderingar som ännu inte uppfyllts saknas.  

 

Inglehart menar att ”människor tenderar att behålla en given uppsättning av värdeprioriteringa 

under hela vuxenlivet, efter att dessa har fastställts i deras formativa år” (1977: 23: vår 

översättning). Detta innebär att det för den generation, vars formativa år var under perioden 

efter andra världskriget, skedde ett skift i behov och värderingar. De äldre generationerna 

delar denna nya rikedom men skillnaden är att deras värdeprioriteringar inte återspeglar detta i 

samma utsträckning. Resultatet av detta blir en uppdelning mellan en yngre åldersgrupp med 

annorlunda politiska mål och en äldre, ”materialistisk”, befolkning. Denna process har fortsatt 

fram till idag.  

 

Abramson och Inglehart (1992) studerar undersökningar av värdeförändring i Västtyskland, 

Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Italien och Frankrike mellan 1970 och 1971 och i 

Danmark samt Irland mellan 1973 och 1990. Syftet är att förklara hur individer kan komma 

att påverkas av förändrade ekonomiska förutsättningar och den grundläggande tesen om hur 

utvecklingen av materialistiska och postmaterialistiska värden skapas och ändras utifrån 

socioekonomiska förhållanden. Teorin säger alltså att postmatrialistiska värden utvecklas först 

när ekonomisk trygghet gör det möjligt för individer att lägga tonvikten på högre ordningens 

mål och när den ekonomiska tryggheten minskar så skiftar värdeprioriteringarna. De 

poängterar dock att sådana variationer i värdeprioriteringar sker mestadels på kort sikt och att 

värderingar hos en individ på lång sikt framförallt beror av vilken generation individen tillhör. 

Detta innebär att det kan finnas variationer från år till år men den totala förändringen av 

värden bland västeuropéer påverkas ständigt av generationsskiften. Bevisen utifrån studien 

tyder starkt på att skillnaderna mellan åldersgrupperna är ett resultat av den formativa 

socialiseringen av unga européer som växte upp under perioder av relativt välstånd och att 

äldre européer däremot växte upp under perioder av knapphet. Under dessa perioder hade 

generationsskiftet en stor inverkan på utvecklingen av värderingar i samtliga åtta länder. I 

Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, och Danmark bidrog generationsskiftet till 

tillväxten av postmaterialism. I Frankrike, Italien och Irland innebar generationsskiftet en 

ökad trend mot postmaterialistiska värderingar, dock inte lika påtagligt. I Belgien var 

förändringen knappt märkbar. 
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Abramson och Inglehart finner att under alla undersökningsår och för alla åtta länder var äldre 

generationer mer materialistiska än yngre. Dock visade sig Storbritannien, jämfört med de 

andra länderna, ha ett relativt svagt samband mellan ålder och materialism under 1980-talet. 

Detta kan förklaras utifrån det faktum att Storbritannien undgick invasionen och ockupationen 

under andra världskriget. Britterna drabbades därmed inte av kriget på samma sätt som de 

övriga länderna. Dessutom hade de relativt låg ekonomisk tillväxt efter andra världskriget. 

Detta resultat styrker alltså tesen om att det finns ett samband mellan ekonomiska 

förutsättningar och värderingar, där det under bättre tider går mot postmaterialism. 

Generationerna, vars värderingar grundar sig i postmaterialism, bidrar till ett generationsskifte 

och de äldre generationerna med mer materialistisk syn byts långsamt ut. Ingleharts teori 

innebär alltså inte att individer blir mer materialistiska med åldern, utan att de yngre 

generationerna har större tendens att ha postmaterialistiska värdegrunder.  

 

En alternativ förklaring till skillnader i värdeprioriteringar mellan åldersgrupper är skillnader 

mellan situationen för yngre och äldre vuxna under livscykeln. De höga nivåerna av 

postmaterialism bland unga vuxna som fanns i den tidigare beskrivna studien kan möjligtvis 

även förklaras med att unga individer har mindre familjeansvar än äldre individer och som en 

följd av detta, mindre ekonomiska bekymmer och svårigheter. Äldre individer kan vara mer 

känsliga för ekonomiska problem, i och med att fler av dem är gifta och har barn samt lever 

på fasta inkomster. Skulle dessa inkomster påverkas eller minska så blir effekten av det 

mycket större än vad den skulle bli för de yngre. Postmaterialism bland de unga skulle därför 

kunna spegla idealism bland personer som ännu inte står inför ekonomiska verkligheter 

(Abramson & Inglehart, 1992).  

 

Om livscykelteorin är korrekt så bör årskullar bli mer materialistiska med åldern. Förutsatt att 

det inte finns andra krafter som påverkar värdeprioriteringarna så skulle materialism öka per 

år. Sambandet mellan ålder och värderingar vid en tidpunkt skulle alltså kunna förklaras av 

både livscykel- och generationsteorin. Dock visar det sig i Abramson och Ingleharts 

undersökning luta mer åt generationsförklaringen, då det i de sju av åtta länder som 

undersökts inte gick att finna några bevis på att man blir materialist med åldern. 

 

I en studie som genomförts av Card et al. (2005) jämfördes samtliga medlemsländer i EU i 

frågan om attityder till invandring. Man fann att 17 procent av Sveriges befolkning hade en 

negativ inställning till invandring. Sverige var därmed är det land med högst tolerans sett till 
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resten av medlemsländerna. Pettersson och Yilmaz (2005) för även en diskussion kring denna 

fråga i en artikel där de beskriver att Sverige skiljer sig från resten av de europeiska länderna. 

De menar att man i Sverige genom sin allmänna tolerans, och där traditionerna är svaga, 

välkomnar en öppenhet för förändring i samhället. Skillnaderna i attityder till invandring EU-

länderna emellan förklaras enligt Card et al. (2005) till störst del av olikheterna i de 

ekonomiska förutsättningarna för individer, där de negativa attityderna oftast grundar sig i 

rädsla att förlora ett jobb. Författarna poängterar att det inte finns något samband mellan 

omfattningen av negativa attityder till invandring och omfattningen av invandring till ett land. 

I sin studie nämner de att forskning har visat att det inte går att se att det finns negativa 

ekonomiska utfall på samhällsnivå på grund av invandring. Detta stärker deras argument om 

att det inte finns någon ekonomiskt logisk grund till de negativa attityderna på samhällsnivå 

och att argumenten snarare oftast grundas i oro och rädsla för att den egna kulturen ska 

urholkas samt människors allmänna syn på omständigheterna. 

 

Både Card et al. och Pettersson och Yilmaz menar att förklaringen till negativa attityder till 

invandring, i alla EU-länder, har en koppling till social utsatthet. Det är individuella faktorer 

som påverkar individers attityder. I de följande styckena redogör vi för tidigare forskning och 

teorier om hur kön, bostadsregion, föräldrarnas utbildning och invandrarbakgrund hänger ihop 

med attityder till invandring.  

 

I rapporten Unga med attityd: ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie (2007), 

redovisar ungdomsstyrelsen resultaten av en undersökning som bygger på 6000 personer i 

åldern 16-29 år och 1500 personer i åldern 35-74 år. Undersökningens syfte är att på uppdrag 

av regeringen få ökad kunskap om ungdomars attityder och värderingar. I undersökningen 

delades respondenterna in i olika åldersgrupper. De som faller under gruppen unga är åldrarna 

16-29 medan åldrarna 35-74 refereras som äldre. I rapporten framkommer skillnader mellan 

unga och äldre i synen på frågan om att Sverige bör ta emot fler invandrare, där de yngre 

uttrycker attityder som tyder på högre tolerans än äldre.  Detta kan enligt Ungdomsstyrelsen 

delvis förklaras med att de unga i allt större utsträckning umgås med personer som har annan 

etnisk bakgrund än svensk. Det beror också på att ungdomsgruppen består av större andel 

personer födda utomlands eller som har föräldrar som är det än den äldre gruppen. I 

ungdomsgruppen som består av individer mellan 16 och 29 år ökar andelen toleranta attityder 

till invandring succesivt med åldern medan i gruppen äldre så är det tvärtom och toleransen i 
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åldrarna 35-54 är högre än vad det är i vuxenurvalet 55-74 år. Dock är det fortfarande lägre 

tolerans i gruppen 35-54 år än vad det är i åldrarna 25-29 år. 

Det framgår även av Ungdomsstyrelsens rapport att unga kvinnor är mer toleranta än vad män 

är. I frågan om att Sverige bör ta emot färre invandrare och flyktingar visar det sig att andelen 

unga kvinnor instämmer i mindre grad än övriga grupper, (äldre kvinnor, unga män och äldre 

män). Unga kvinnor är den mest toleranta gruppen i alla frågor om invandring som tas upp i 

rapporten. Det som kan vara bra att belysa är att i ungdomsstyrelsens undersökning visar 

siffor över tid att andelen unga personer, både män och kvinnor, är toleranta i större 

utsträckning i frågan om att Sverige bör ta emot färre flyktingar och invandrare. Unga män är 

mer toleranta i 2007 års undersökning än vad äldre kvinnor och män är, detta är en ökning i 

tolerans för gruppen unga män som i 1993 års undersökning hade lägst tolerans när det 

kommer till denna fråga.  

 

Även andra studier har visat att värderingar ser olika ut bland ungdomar beroende på 

könstillhörighet (Mella, 2011; Oscarsson, 2002). Enlig Oscarsson lägger unga kvinnor, 

jämfört med unga män, ner mer tid på att fundera över sina åsikter och värderingar. Detta 

innebär att unga kvinnors åsikter är av större betydelse för dem och därmed mycket starkare 

vad det exempelvis gäller jämställdhet, fred och respekt. I Oscarssons studie framgick det att 

de unga männen hade större intresse i värderingar och attityder i förhållande till tekniskt 

utveckling, ekonomi och arbete, det vill säga attityderna grundade sig i frågor som berör dem 

närmare. Detta tror Oscarsson kan tänkas vara förklaringen till varför det finns stereotypiska 

könsskillnader hos ungdomar, de olika könen väljer alltså vad och hur de lägger sina 

prioriteringar på när det gäller värderingar och attityder. ”Könsroller lärs in tidigt i livet och 

tillhör de kanske mest oföränderliga. Frågan är om det finns grundläggande värderingar som 

kan betraktas som typiskt kvinnliga eller typiskt manliga?” (Oscarsson, 2002: 81). 

 

Historiskt sett har det även funnits regionala skillnader i attityder till människor som har 

betraktats som främlingar i Sverige (Lindström, 2002). Lindström undersöker ungdomars 

attityder till invandring i två svenska orter med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Dessa 

resultat är dock inte direkt generaliserbara eftersom studien är kvalitativt orienterad men det 

som är intressant här är att Lindström har kunnat ställa djupare frågor och svaren är därför 

intressanta som komplement för vår studie. Lindström menar att invånarna i bruksorten över 

lag var mer misstänksamma mot ”främlingar” än invånare i industriorten. En potentiell 
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förklaring till skillnaden är enligt Lindström att industriorten haft en historia av invandring 

och dessutom ofta en relativt lyckad integrationspolitik. Utöver detta kan man koppla 

skillnaden i inställning till invandring till skillnader på arbetsmarknaden i olika orter. I 

bruksorter var situationen dyster medan industriortens företag nyanställde och detta bidrog till 

att invånarna i de olika orterna hade olika framtidstro. En positiv framtidstro tycks således 

påverka inställningen till invandring i en positiv riktning. 

 

Tidigare forskning tyder på att högutbildade individer tenderar att vara mer positiva till 

invandring jämfört med vad lågutbildade är i både Sverige och resten av Europa (Heinmueller 

& Hiscox, 2007). Enligt Heinmueller och Hiscox skiljer sig attityder till invandring generellt i 

Europa mellan lågutbildade och högutbildade individer på så sätt att lågutbildade individer är 

mindre toleranta. De grundar sin studie på information från European Social Survey år 2003. 

De menar att man i andra studier som gjorts under 2000-talet förklarar fenomenet som en 

effekt av att de lågutbildade känner ett hot om att invandringen kommer att leda till att 

konkurrensen blir större på arbetsmarknaden, och då i den egna branschen. Detta för att 

invandrare i större utsträckning konkurrerar om samma arbeten som lågutbildade individer då 

de ofta är lågutbildade och har problem med språket till en början. Den högutbildade delen av 

befolkningen har enligt dessa studier mer positiva attityder till invandring för att den inte ser 

invandrare som ett hot på samma sätt som bland de mer lågutbildade. Heinmueller och Hiscox 

förkastar denna teori. De finner i sin studie att högutbildade individer inte alls på samma sätt 

som lågutbildade ser jämnkvalificerade invandrare som ett hot. Detta bör enligt dem 

motbevisa att attityder till invandring är kopplade till konkurrens om arbete. Heinmueller och 

Hiscox menar istället att förklaringen till skillnaden i attityder mellan hög-och lågutbildade är 

att de med en högre utbildning värderar kulturell mångfald högre än lågutbildade generellt. 

Förutom detta menar de att uppfattningar om vad invandringen bidrar med ekonomiskt skiljer 

sig mellan grupperna. Risken är stor att en individ med lägre utbildning associerar hög 

invandring med höga kostnader för samhället. I motsats till detta är en mer högutbildad 

individ, enligt Heinmueller och Hiscox, mer trolig att se den samhälleliga vinningen av 

invandring ur ett ekonomiskt perspektiv tack vare sin utbildning. Mella (2011) menar att 

högre utbildning gynnar positiva attityder genom att det ger en bredare internationell kontext 

och en väg till mer abstrakt tänkande, detta leder i sin tur till att välutbildade personer förstår 

invandringsprocessen på en helt annan sätt än vad lågutbildade personer gör. 

Lindström (2002) fann i sin studie att ungdomar med invandrarbakgrund var mer positiva till 

fri invandring än de utan invandrarbakgrund. Även om dessa resultat inte är generaliserbara 
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pekar de alltså i riktningen att unga med invandrarbakgrund är mer toleranta än ungdomar 

utan invandrarbakgrund. 

2.1 Sammanfattning 

Som nämnt tidigare undersöker vi i denna uppsats huruvida attityder till invandring skiljer sig 

mellan ungdomar och den äldre delen av befolkningen och hur attityder skiljer sig inom 

gruppen ungdomar. Ingleharts teori (1977) används som teoretisk utgångspunkt för den första 

frågan då den förklarar de processer som lett fram till vad som anses vara en gradvis 

förskjutning i värdeprioriteringar bland de yngre generationerna. De yngre generationernas 

värderingar har förändrats till mer postmaterialistiska, det vill säga mindre fokus på materiella 

ting och mer fokus på livskvalité och andra frågor som rör allt ifrån miljöfrågor till 

fredsrörelser. Denna teori är förenlig med attityder till invandring då sådana frågor hör ihop 

med de postmaterialistiska värderingarna. Positiva attityder till invandring, och därmed en 

hög tolerans mot människor med en annorlunda bakgrund än en själv, är överensstämmande 

med värderingen om fred och mänskliga rättigheter. En viktig detalj vi vill nämna är att 

Abramson och Inglehart i sin studie inte specifikt undersökt Sverige, vi anser dock att 

Ingleharts teori går att applicera på den svenska befolkningen då han generaliserar ”väst” som 

ett område där invärtes länder har liknande förutsättningar. 

 

Som nämndes tidigare framkom det i en studie utförd av Ungdomsstyrelsen (2007) att 

ungdomar var mer toleranta än äldre i synen på flyktingar. Den undersökningen baserades 

specifikt på attityder till flyktingar, vilket inte är detsamma som vår fråga om invandring. 

Dock anser vi att de faller inom ett liknande område och liknar det vi själva undersöker. 

 

Ingleharts teori handlar om hur människors värdeprioriteringar förändrats utefter de 

socioekonomiska förhållandena men han berör inte skillnader inom åldersgrupper specifikt. 

Med bakgrund i den forskning som vi tidigare presenterat undersöker vi alltså huruvida det 

finns skillnader inom gruppen ungdomar med hänsyn till kön, bostadsregion, föräldrarnas 

utbildning och föräldrarnas födelseland.  

 

Card et al. (2005) redogör i sin studie för hur negativa attityder till invandring har en koppling 

till social utsatthet. De menar att individuella faktorer påverkar synen på invandring. När man 

exempelvis står inför en jobbig situation över att förlora ett jobb och är ekonomiskt utsatt 
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finns en risk att man för argument mot invandring som grundas i rädsla och oro över 

framtiden. Studien som Card et al. presenterar grundar sig inte på forskning av just gruppen 

ungdomar, den är dock av intresse för oss eftersom vi kopplar individuella faktorer till de 

variabler vi valt att undersöka.  

 

För att sammanfatta frågan om skillnader i kön visar alltså tidigare forskning att unga kvinnor 

är mer positiva till invandring än unga män. Detta kan enligt Oscarsson (2002) bero på att 

intressen och prioriteringar, gällande attityder, värderas olika bland könen.  

 

Anledningen till att vi undersöker skillnader utifrån bostadsregion i vår studie är vi hade en 

hypotes om att attityder till invandring mycket väl kan skilja sig mellan regioner likväl som 

mellan länder såsom Card et al. (2005) samt Abrahamson och Inglehart (1992) visar på i sina 

respektive studier. I Lindströms studie (2002) fanns även underlag för att arbetslöshet kan 

påverka attityder till invandring i en region. Anledningen till att vi använder oss av 

Lindströms studie är att han talar om just dessa skillnader mellan orterna och att dessa går att 

relatera till skillnaderna mellan regionerna i vår studie. Det är alltså inte distinktionen 

industriort kontra bruksort som är det centrala utan skillnader i arbetslöshet och invandring. 

Vad det gäller arbetslöshet visar statistik från Arbetsförmedlingen (2013) att Stockholms län 

hade en arbetslöshet på 2,4 procent medan Skåne län hade en arbetslöshet på 3,9 procent år 

2002.  

 

Vad det gäller både Mellas (2011) samt Heinmueller och Hiscoxs (2007) teorier om hur 

utbildning bidrar till större tolerans till invandring menar vi att de går att tillämpa även på 

föräldrars utbildning. Detta eftersom de i de båda teorierna menar att utbildning bidrar till en 

förändrad attityd tack vare en djupare förståelse av samhället. Det verkar troligt att 

föräldrarnas utbildning även påverkar ungdomarnas syn på invandring eftersom attityder och 

värderingar ofta förs över från förälder till barn. Detta kan även kopplas till den sociala 

utsatthet som Card et al. nämner. Om föräldrarna är välutbildade kan man tänka sig att de inte 

är lika utsatta på arbetsmarknaden då de har större konkurrensförmåga. Detta torde rimligtvis 

påverka även barnens (i detta fall ungdomarnas) sociala utsatthet eftersom deras ekonomiska 

förutsättningar speglas av föräldrarnas. Skälet till att föräldrars utbildningsnivå är inkluderad i 

vår studie är att man tänka sig att individer med hög utbildning har en annan förståelse för 

invandringens betydelse för Sverige som land. 
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Föräldrars födelseland kan tänkas hänga ihop med attityder till invandring eftersom 

föräldrarnas erfarenheter och perspektiv skiljer sig åt. Lindström (2002) tar kort upp detta i sin 

studie och visade på skillnader mellan grupperna.  

3. Data och Metod 

3.1 Datamaterialet 

Studiens analys grundar sig på data som är framtaget ur European Social Survey omgång ett, 

2002 som är en akademiskt driven tvärnationell undersökning som mäter attityder, åsikter och 

beteendemönster hos olika befolkningar i mer än trettio länder (Billiet et al, 2005). European 

Social Survey lämpar sig för vår undersökning då det finns variabler som mäter de attityder 

hos individer som är av intresse för denna studie.  

 

Urvalet för European Social Survey 2002 består av individer, 15år och uppåt, som valts fram 

genom en slumpmässig sannolikhetsmetod. I Sverige ägde insamlingsperioden för data rum 

mellan den 23 september och den 20 december 2002. Antalet personer som deltog i 

undersökningen var sammanlagt 1 909 och svarsfrekvensen var 60.3 procent För att kunna 

skapa en generaliserbar studie så skall det vara ett så lågt bortfall som möjligt då det minskar 

risken för skevhet i resultaten. Eftersom svarsfrekvensen var förhållandevis hög så har vi valt 

att använda oss av detta material som utgångspunkt för denna studie. Dock bör man hålla i 

minnet att det finns ett bortfall vid tolkningen av resultaten. Utifrån datamaterialet separerade 

vi gruppen ungdomar och definierar dem utifrån åldrarna 15-25, resten hamnar inom gruppen 

äldre som består av personer som är 26 år och uppåt. Urvalet med ungdomar består av 

sammanlagt 305 individer.  

 

European Social Survey anses vara av god kvalité eftersom det är en akademiskt driven 

undersökning som riktar sig till just forskning. I undersökningen finns en specifik redogörelse 

av operationaliseringen av datahantering och en detaljerad projektspecifikation som 

säkerställer att fältarbetet bedrivits enligt en standard (ESS, 2013). Vi har därför dragit 

slutsatsen att detta datamaterial kommer kunna bistå med det som krävs för att besvara 

studiens frågeställning på ett pålitligt sätt.    
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3.1.1 Variabler 

I följande stycken redogör vi för de variabler vi använder för att testa våra hypoteser. De 

variabler vi har använt oss av är på ordinal- och nominal skalnivå. Detta innebär att variabler 

på ordinal skalnivå rangordnas mellan talvärden, exempelvis 2 är större än 1, men avståndet 

mellan två kategorier är inte nödvändigtvis samma. Nominalskalevariabler går å andra sidan 

inte att rangordna utan klassificerar olika kategorier som exempelvis kön eller yrke (Edling & 

Hedsöm, 2003: 16).   

 

I ESS ombads respondenterna att ta ställning till följande påstående om invandring: “Tillåt 

många/få invandrare av annan etnisk bakgrund än svensk”. Påståendet följdes av 

svarskategorierna: 1) tillåt många att komma och bo här, 2) tillåt vissa, 3) tillåt få och 4) tillåt 

ingen (ESS Data Protocol, 2002). I analysen av resultaten slog vi ihop de två sista 

kategorierna (3 och 4) och namngav denna kategori som ”tillåt få eller inga”. Vi menar att en 

sådan omkodning av svarskategorier kan motiveras med att både kategorin ”tillåt få” och 

kategorin ”tillåt ingen” hör samman med en negativ attityd till invandring. 

 

I ESS fanns fem liknande frågor om invandring, utöver den vi själva valt, som saknade en 

specificering om att gruppen invandrare skulle vara av annan etisk bakgrund än svensk. Detta 

tycker vi är en viktig aspekt i undersökningen eftersom vi tänker oss att personer i Sverige 

exempelvis inte har något emot att etniska svenskar som tidigare utvandrat, senare vill 

invandra till Sverige. De andra frågorna handlar mer om att tillåta invandrare från rika eller 

fattiga länder eller att tillåta invandrare med samma etnicitet. Det påstående vi valt att 

använda oss av fångar aspekten om vad individer i Sverige tycker om invandring av personer 

med annan etisk bakgrund än svensk. Det är i linje med vår frågeställning eftersom personer 

med annan etnisk bakgrund har andra förutsättningar än etniska svenskar gällande exempelvis 

språk och kultur, vilket är centralt för vår studie. Variabeln för attityd till invandring är på 

ordinal skalnivå. 

 

För att testa vår första fråga, hur ungdomars attityder till invandring ser ut i relation till den 

äldre befolkningen, samt om det finns en statistisk signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna, använde vi information om respondenternas ålder. ”Ungdomar” definieras 

som individer i åldrarna 15-25 år och ”resten av befolkningen” definieras som individer som 
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är 26 år och uppåt (eller var i respektive ålder när undersökningen gjordes). I analysen och 

presentationen av resultatet använder vi oss alltså av en dikotom variabel med kategorierna 

”ungdomar” och ”resten av befolkningen”.  

 

Vår andra fråga är, som tidigare nämnts, om det finns en statistisk signifikant skillnad i 

attityder bland ungdomar sett till bostadsregion. För att testa den använde vi information om 

respondenternas bostadsregion. Variabeln “bostadsregion” är på nominal skalnivå och 

uppdelad i två kategorier: Stockholm och Sydsverige. En närmare definition av kategorierna 

under ”region” benämns med att regionernas uppdelning bör vara logisk utifrån nationella 

register. Nettourvalet för de geografiska regionerna måste vara representativa och tillräckligt 

stora för statistisk analys och regionerna måste vara tillräckligt stora för att garantera 

respondenternas anonymitet (ESS Data Protocol, 2002).  

 

För att testa frågan om det finns en statistisk signifikant skillnad i attityder till invandring 

bland ungdomar sett till kön, använde vi information om respondenternas kön. Variabeln 

”kön” är på nominalnivå och av naturliga skäl en dikotom variabel.  

Vår fjärde fråga är: finns en statistiskt signifikant skillnad i attityder till invandring bland 

ungdomar sett till föräldrarnas utbildningsnivå? För att testa den använde vi information om 

respondenternas föräldrars yrke, som en indikation på deras utbildning. Detta eftersom det i 

datamaterialet saknas direkt information om svenska ungdomars föräldrars utbildningsnivå. 

Information finns däremot om föräldrarnas yrke och ESS har specificerat vilka yrken som 

kräver universitetsutbildning. Frågan som ställts till respondenterna lyder: Vilket yrke hade 

din mor respektive far när du var 14 år? Svarsalternativen är: 1) traditionellt professionellt 

yrke, 2) modernt professionellt yrke, 3) kontorsarbete, 4) högre chef eller administratör utan 

utbildning, 5) teknisk- och hantverksyrke, 6)halv manuellt-, halvrutin- eller serviceyrke, 7) 

mauellt-, rutin eller serviceyrke, 8) mellan- eller lägre chefer. Svarsalternativ ett, två och åtta 

är de som kräver universitetsutbildning (ESS Data Protocol, 2002). Variabeln är uppdelad i 

två kategorier där den ena består av individer med lågutbildade föräldrar, det vill säga 

föräldrar utan universitetsutbildning och den andra kategorin består av individer med minst en 

förälder med universitetsutbildning. Denna variabel ligger på nominal skalnivå.  

 

För att svara på den sista frågan vi ställer, om det finns en statistisk signifikant skillnad i 

attityder till invandring bland ungdomar sett till föräldrarnas invandarbakgrund, använde vi 
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information om huruvida respondenternas föräldrar var födda i Sverige. Utefter två 

påståenden i ESS: ”far född i Sverige” och ”mor född i Sverige”, kunde respondenterna svara: 

ja” eller ”nej”. I analysen och presentationen av resultaten används en dikotom variabel där 

den ena kategorin står för ”båda föräldrar födda i Sverige” och den andra kategorin för ”båda 

föräldrar födda utomlands”. Denna variabel ligger på nominal skalnivå.  

3.4 Metod 

För att undersöka våra frågor använde vi oss av de data som ESS samlat in. Vi undersökte 

data och testade våra frågor med hjälp av korstabeller och Chi²-test. Korstabell är den 

grundläggande tekniken för att undersöka förhållandet mellan två kategoriska variabler om de 

är på nominal- eller ordinal skalnivå. Metoden erbjuder tester av oberoende och mått på 

samfällighet och enighet på nominal- och ordinaldata (Djurfeldt et al, 2010: 36). Denna metod 

passar vår studie eftersom vi främst använder oss av variabler på dessa skalnivåer men också 

för att vi vill fokusera på skillnaden mellan de olika undersökningsgrupperna. Chi² -testet 

visar sannolikheten att vi skulle observera ett samband i vår urvalsgrupp på grund av slumpen, 

givet att det i den stora populationen inte finns något samband (Edling & Hedström, 2003: 

80). Det vill säga att om sannolikheten är liten att det finns ett samband i vårt urval på grund 

av slumpen så finns goda grunder för att kunna generalisera sambandet på den stora 

populationen.  

 

Vi separerade olika grupper från varandra, med avseende på ålder, bostadsregion, kön, 

föräldrarnas utbildning och föräldrars bakgrund för att förenkla framtagningen av 

frekvenstabeller för våra diagram som i sin tur utgör en stor del av presentationen av 

resultaten. Med hjälp av frekvenstabellerna bildade vi sedan diagram i Excel för att göra 

resultaten så lättöverskådliga som möjligt. Separationen av de olika grupperna till olika data-

set var även till stor hjälp för vår analysmetod som vi utförde i programmet SPSS (Djurfeldt 

et al, 2010: 74).  
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4. Resultat 

I det här avsnittet beskriver vi respondenternas attityder till invandring och resultaten av våra 

analyser. Resultaten presenteras i ordningsföljd med utgångspunkt i vår frågeställning. Till en 

början presenteras huvudfrågan, alltså hur ungdomar skiljer sig från den äldre delen av 

befolkningen. Därefter följer resultaten av undersökningen av skillnader inom gruppen 

ungdomar avseende bostadsregion, kön, föräldrars utbildning och invandrarbakgrund. Vi 

presenterar resultaten med hjälp av stapeldiagram där man kan avläsa hur stor andel av var 

och en av grupperna som samtycker i vart och ett av påståendena ”tillåt många att invandra”, 

”tillåt vissa att invandra” samt ”tillåt få eller inga att invandra”. Förutom stapeldiagram 

presenterar vi även korstabeller och redogör för resultatet av Chi²-testet, det vill säga 

presentationen av den statistiska signifikansen för vart och ett av sambanden mellan grupp 

och attityd till invandring.  

Den första frågan vi avser att svara på i denna studie är: hur ser ungdomars attityder till 

invandring ut, i Sverige, i relation till den äldre befolkningen? Diagram 1 visar hur svaren är 

fördelade mellan grupperna. 

Diagram 1: Fördelning av attityder till invandring för 

åldersgrupperna. 
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Som man kan se i Diagram 1 visar resultatet att ungdomar (15-25 år) har en mer positiv 

attityd till invandring i Sverige i jämförelse med den äldre delen av befolkningen år 2002. 

Både när det gäller ungdomar och den äldre befolkningen tycker den absolut största gruppen 

att man borde tillåta en viss del att invandra till Sverige, där skiljer sig inte de olika grupperna 

märkvärt. När det gäller åsikten att man borde tillåta många att invandra till Sverige, däremot, 

ser man en tydlig skillnad mellan grupperna. Ungdomarna är betydligt mer positiva till 

invandring.  

I den mindre toleranta delen av befolkningen hittar man till störst del äldre individer (26 år 

och uppåt). 17 procent av den äldre delen av befolkningen har åsikten att man ska tillåta få 

eller inga att invandra till Sverige medan endast 12,3 procent av ungdomarna är av samma 

åsikt.  

 

Vi frågar oss även om det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Chi²-testet 

visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan ungdomar och den äldre delen av 

befolkningen när det gäller attityder till invandring (p<0,05). Att resultatet är statistiskt 

signifikant innebär att vi med 95 procents säkerhet kan säga att den skillnad vi ser mellan 

grupperna inte beror på slumpen i urvalet utan att vi faktiskt kan vänta oss ett liknande 

samband i den stora populationen. Tabell 1 visar antal respondenter i varje grupp.  

 

Korstabell 1. Fördelning av attityder till invandring för 

åldersgrupperna. 

  Tillåt många  Tillåt en del Tillåt få eller 

inga 

Totalantal 

Ungdomar  105 162 38 305 

Äldre  410 908 286 1604 

     1909 

 

En annan aspekt i vår frågeställning är huruvida attityder till invandring skiljer sig åt mellan 

två olika bostadsregioner i Sverige. När det gäller bostadsregion kan vi inte se att det finns 

något samband i hela populationen. Dock finns skillnader mellan grupperna i vårt urval. 

Diagram 2 visar fördelningen av svaren mellan grupperna.  
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Diagram 2: Fördelning av attityder till invandring för de två 

regionerna. 

 
 

Diagram 2 visar på en mer positiv attityd till invandring i stockholmsregionen relativt 

Sydsverige. Exempelvis är andelen respondenter från Stockholm med attityden att man bör 

tillåta många att invandra till Sverige hela 40,9 medan endast 34,1 procent av respondenterna 

från Sydsverige tycker detsamma. Vad det gäller åsikten att man endast bör tillåta några få 

eller inga, att invandra är absolut störst andel respondenter från Sydsverige. 

 

De skillnader vi ser mellan regionerna i diagram 2 är inte statistiskt signifikant enligt det Chi²-

test vi utfört vilket innebär att de samband vi ser mellan bostadsregion och attityder till 

invandring inte går att generalisera till den stora populationen utan att sambandet lika gärna 

kan bero på slumpmässig variation i vårt urval. Tabell 2 visar antal respondenter i varje region 

Korstabell 2. Fördelning av attityder till invandring för de två 

regionerna. 

  Tillåt många  Tillåt en del Tillåt få 

eller inga 

Totalantal 

Stockholm  18 23 3 44 

Sydsverige  15 21 7 43 

     87 
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Ytterligare en del av vår frågeställning är könsaspekten. Finns det en statistiskt signifikant 

skillnad mellan könen vad det gäller attityder till invandring bland ungdomar? Diagram 3 

visar fördelningen av svaren mellan grupperna.  

 

Diagram 3: Fördelning av attityder till invandring för 

könsgrupperna. 

 
 

Som man kan se i Diagram 3 är unga kvinnor mer toleranta än män. 37,3 procent av 

kvinnorna respektive 30,6 procent av männen anser att man borde tillåta många att invandra 

till Sverige. Även vad det gäller åsikten att man bör tillåta vissa att invandra är majoriteten 
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dominerande.  

 

Chi²-testet visar att den skillnad vi ser mellan könen är statistiskt signifikant (0,05) vilket 

innebär att dessa resultat går att generalisera till den stora populationen. Kvinnor är alltså 

enligt vår studie aningen mer toleranta. Tabell 3 visar antal respondenter av respektive kön. 
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Korstabell 3. Fördelning av attityder till invandring för 

könsgrupperna. 

  Tillåt många  Tillåt en del Tillåt få eller 

inga 

Totalantal 

Kvinnor  57 81 14 152 

Män  48 81 24 153 

     305 

 

För att besvara vår fråga om huruvida attityder till invandring skiljer sig mellan ungdomar 

med avseende på föräldrarnas utbildning kan vi sammanfatta det som så att ungdomar med 

minst en universitetsutbildad förälder har en mer positiv attityd till invandring jämfört med 

ungdomar med föräldrar utan universitetsutbildning. Diagram 4 visar fördelningen av svaren 

mellan grupperna. 

Diagram 4: Fördelning av attityder till invandring för ungdomar 

med hög- respektive lågutbildade föräldrar. 
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många att invandra till Sverige medan endast 27 procent av ungdomarna med lågutbildade 

föräldrar tycker detsamma. Bland de ungdomar som är negativa till invandring är de med 

lågutbildade föräldrar dominerande. 

Den skillnad vi ser mellan grupperna är enligt Chi²-testet statistiskt signifikant (p<0,05). 

Tabell 4 visar antal respondenter i varje grupp. 

Korstabell 4. Fördelning av attityder till invandring för 

ungdomar med hög- respektive lågutbildade föräldrar. 

  Tillåt många  Tillåt en del Tillåt få 

eller inga 

Totalantal 

Högutbildade  49 51 8 108 

Lågutbildade  34 73 18 125 

     233 

Till sist ställde vi oss frågan huruvida attityder till invandring skiljer sig åt mellan ungdomar 

beroende på invandrarbakgrund. Analysen visar att det inte finns någon skillnad mellan 

grupperna i hela populationen. Diagram 5 visar fördelningen av svaren mellan grupperna. 

Diagram 5: Fördelning av attityder till invandring för ungdomar 

med svensk- respektive utlandsfödda föräldrar. 
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Diagram 5 visar att det finns skillnader mellan ungdomarna i vårt urval. Dessa skillnader 

tyder på att en större andel med föräldrar födda i Sverige tycker att man bör tillåta många att 

invandra. Vad det gäller åsikten att man bör tillåta en del att invandra är andelen ungdomar 

med invandrade föräldrar störst men samtidigt är det en aningen större andel ungdomar med 

invandrarbakgrund som instämmer i påståendet att man bör tillåta få eller inga att invandra. 

När det gäller skillnaderna mellan ungdomar med utlandsfödda föräldrar respektive ungdomar 

med föräldrar födda i Sverige är resultatet som sagt inte statistiskt signifikant och vi kan 

därför inte generalisera detta till den stora populationen. Tabell 5 visar antal respondenter i 

varje grupp. 

Korstabell 5. Fördelning av attityder till invandring för 

ungdomar med svensk- respektive utlandsfödda föräldrar. 

  Tillåt 

många  

Tillåt en del Tillåt få 

eller inga 

Totalantal 

Svenskfödda  87 122 29 238 

Utlandsfödda  18 39 9 66 

     304 

5. Diskussion 

Med denna uppsats ämnade vi besvara frågan om hur ungdomars attityder till invandring ser 

ut. När vi jämför unga med den äldre delen av befolkningen ser vi att unga är betydligt mer 

toleranta till invandring i Sverige. Resultaten är i enlighet med Ingleharts teori om att unga är 

mer postmaterialistiska även om vi utifrån våra resultat inte kan säga någonting om varför 

unga är mer toleranta. Detta eftersom vi endast jämfört olika gruppers attityder med varandra 

snarare än undersökt varför ungdomarna tycker som de tycker. Vi ser att unga är mer toleranta 

generellt och ett sätt att förklara detta är alltså med hjälp av Ingleharts teori om hur de yngre 

generationerna är mer postmaterialistiska tack vare det faktum att de växt upp i materiell 

trygghet och därmed kunnat fokusera på värderingar av den högre ordningen (Inglehart, 

1977). För att kunna undersöka just varför ungdomarna i vår studie är mer positiva till 
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invandring hade ytterligare forskning på området behövts. En annan intressant aspekt hade 

varit att undersöka huruvida attityderna ändras för ungdomarna över tid. Då European Social 

Survey precis kommit ut med ett nytt datamaterial för 2012 kan det vara ett förslag på 

framtida forskning att testa samma åldersgrupp idag (ESS, 2013).  

I denna studie var vi även intresserade av skillnader inom gruppen ungdomar. Vad det gäller 

frågan om huruvida attityder skiljer sig åt bland ungdomar beroende på bostadsregion visade 

resultatet att det inte finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Vi finner 

således inget stöd för att det skulle finnas en skillnad i attityder till invandring mellan 

ungdomar från de olika regionerna. I just urval ser vi dock att unga stockholmare är mer 

positiva till invandring än unga i Sydsverige. Då dessa resultat visade sig ej vara statistiskt 

signifikanta kan sambandet mellan region och attityd lika gärna bero på slumpen i urvalet. Att 

statistisk signifikans saknas här kan vara en följd av att grupperna är för små, det vill säga att 

antalet respondenter i respektive grupp är för litet. Vi vet inte huruvida vi skulle se ett 

samband eller inte mellan bostadsregion och attityd till invandring om grupperna vore större. 

Eftersom vi inte kunde se en statistiskt signifikant skillnad mellan attityderna till invandring 

mellan regionerna står vårt resultat i motsats till Lindströms resultat (2002) där attityderna 

skilde sig mellan orterna. Till skillnad från vad Lindström kunde se i sin studie, alltså att 

integrationen av invandrare har betydelse för vilken attityd människor har till invandring, 

hade vi inte möjlighet att testa detta i just vår studie.  

I vår frågeställning undersökte vi även könsaspekten, alltså huruvida attityder till invandring 

skiljer sig åt mellan gruppen ungdomar i Sverige avseende kön. Resultatet av vår analys 

indikerar att det finns en statistiskt signifikant skillnad i synen på invandring mellan könen, på 

så sätt att kvinnor är aningen mer positiva till invandring än män. Ingleharts teori (1977) om 

postmaterialism kan inte hjälpa oss att förklara denna skillnad. De resultat vi ser hänger 

däremot tydligt ihop med Oscarssons teori om att kvinnor lägger mer tid på att fundera över 

sina värderingar och att de i större utsträckning än män värderar exempelvis fred och respekt 

relativt högt (Oscarsson, 2002). Även Lindström (2002) och Ungdomsstyrelsen (2007) 

redovisar resultat som pekar i samma riktning. Det ser alltså ut som om attityderna till 

invandring skiljer sig mellan könen bland unga i Sverige.  

För att besvara frågan om huruvida attityder till invandring skiljer sig åt bland ungdomar 

beroende på föräldrarnas utbildning tyder våra resultat på att så är fallet. Det finns en 

statistiskt signifikant skillnad där ungdomar vars föräldrar har låg utbildning är betydligt mer 
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negativa till invandring över lag. Resultatet är i linje med Heinmueller och Hiscoxs teori om 

att högutbildade individer är mer toleranta om man antar att ungdomarnas skillnad i tolerans 

kommer från föräldrarnas värderingar. Heinmueller och Hoscoxs förklarar detta fenomen som 

en effekt av att högutbildade tack vare sin utbildning dels värderar kulturell mångfald högre 

men också, i motsats till de lågutbildade, ser en ekonomisk vinning i invandringen för det 

egna samhället (Heinmueller & Hiscox, 2007).  Det vi däremot inte kan styrka med hjälp av 

våra resultat är att den högre toleransen bland våra ungdomar beror på just detta. För att förstå 

varför detta är fallet krävs ytterligare forskning. Resultatet går även att koppla till Ingleharts 

teori (1977) eftersom högutbildade individer rimligtvis bör ha en större ekonomisk trygghet 

då de har en starkare ställning på arbetsmarknaden tack vare sin examen. Denna trygghet kan 

man tänka sig att även barnen känner av, framförallt så länge de bor hemma hos föräldrarna 

och inte försörjer sig själva.  

Vad det gäller frågan om huruvida invandrarbakgrund i någon mån påverkar ungdomarnas 

attityder till invandring finner vi inget samband, det vill säga det finns inte någon statistiskt 

signifikant skillnad i attityder till invandring mellan grupperna. I vårt urval ser vi dock något 

intressant som kan vara värt att diskutera. För det första är ungdomar i vårt urval, vars 

föräldrar är svenskfödda, mer positiva till invandring på så sätt att de anser att man bör tillåta 

många att invandra till Sverige. Dock är ungdomar med föräldrar födda utanför Sverige 

mindre negativa till invandring när man ser till åsikten att man bör tillåta vissa att invandra. 

En intressant detalj är att av ungdomarna med åsikten att man bör tillåta få eller inga att 

invandra är de som själva har invandrade föräldrar dominerande om man ser till andel 

ungdomar och inte antal. Trots att även Lindström (2002) kunde se i sin studie att vissa 

ungdomar med invandrarbakgrund hade negativa attityder till invandring var det generellt så 

att ungdomarna var mer toleranta på alla punkter. Över lag skiljer sig alltså Lindströms 

resultat från de antydningar vi ser i vårt urval. Vad detta kan bero på är svårt att svara på men 

vi tänker oss att orsaken till denna skillnad i resultat kan bero dels på att Lindström endast 

undersökt några få ungdomar, dels att han endast undersökt två orter. Då vi undersökt 

ungdomar i hela Sverige menar vi att det faktum att det skiljer sig åt mellan studierna inte är 

så konstigt.  

Sammanfattningsvis tyder alltså våra resultat på att ungdomar har en mer positiv attityd till 

invandring jämfört med den äldre delen av befolkningen i Sverige. Vad det gäller skillnader 

inom gruppen ungdomar tyder resultatet på att det skiljer sig både avseende kön och 

föräldrars utbildning. Kvinnorna har över lag en mer positiv attityd till invandring än män 
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samtidigt som ungdomar med minst en universitetsutbildad förälder har en mer positiv 

inställning till invandring än ungdomar med lågutbildade föräldrar. Att ungdomarna är mer 

positiva till invandring över lag än den äldre delen av befolkningen i Sverige stödjer idén om 

att unga är mer postmaterialistiska än äldre. Våra resultat visar dock även på att attityder till 

invandring varierar inom gruppen ungdomar. Man kan alltså tänka sig att attityden till 

invandring kan variera för en och samma individ över tid beroende på exempelvis en individs 

ekonomiska situation. Enligt Inglehart (1977) varar sådana variationer, eller fluktuationer, 

endast i kortare perioder. Alltså har attityden under ungdomsåren stor betydelse för hur man 

ser på invandring under resten av livet, enligt Inglehart. För att bekräfta det senare, att 

attityder kan variera över tid för en och samma individ, krävs ytterligare forskning på området 

vilket vi föreslår. Men kanske kan vi ändå vänta oss att invandringsnegativa partier som SD 

inte är här för att stanna.  
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