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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är undersöka huruvida utbildningsnivå och arbetssituation har ett 

samband med attityder till invandring i Sverige idag. I litteraturen finns det förklaringar som 

menar att lägre utbildade individer hyser mer negativa attityder mot invandrare och 

invandring jämfört med högre utbildade individer som genom sin utbildning får ett mer 

upplyst perspektiv som hämmar de negativa attityderna. Det förekommer även förklaringar 

som menar att arbetslöshet och en upplevd konkurrens från invandrare leder till negativa 

attityder mot invandrare och invandring. I den här uppsatsen används material från European 

Social Survey 2012 för att se hur attityderna mot invandring och invandrare ser ut i Sverige 

idag. Uppsatsen utgår från två hypoteser. Högutbildade individer förväntas ha mer positiva 

attityder mot invandrare jämfört med lågutbildade och individer som är sysselsatta förväntas 

ha mer positiva attityder mot invandrare jämfört med arbetslösa individer. Materialet 

analyseras med hjälp av två logistiska regressioner där utfallen är sannolikheten att anse att 

Sveriges kulturliv undergrävs av invandring samt sannolikheten att vilja tillåta få eller inga 

invandrare med annan hudfärg eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges 

befolkning. Resultatet visar att den första hypotesen stämmer, högre utbildade individer har 

mer positiva attityder mot invandrare jämfört med lägre utbildade individer. Resultatet visar 

vidare att den andra hypotesen kan förkastas, det finns inget signifikant samband som visar att 

sysselsatta individer har mer positiva attityder mot invandrare jämfört med arbetslösa 

individer. Slutsatsen är att enbart utbildningsnivå förmodligen inte kan förklara orsakerna till 

negativa attityder till invandring och invandrare.   

Nyckelord 
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Inledning 

Människor väljer av olika anledningar att bosätta sig i ett annat land och Sverige är ett av alla 

länder som människor väljer att invandra till. År 2013 migrerade drygt 120000 personer till 

Sverige (Migrationsverket.se) och i Sverige fanns samma år ca 21 % med utländsk bakgrund i 

Sverige (SCB.se). I riksdagsvalet 2014 blev det parti i Sverige som vill minska på 

invandringen, Sverigedemokraterna, det tredje största partiet. Demker (2012 s. 30) visade att 

10 procent i Sverige år 2012 ansåg att de ser invandring som ett hot mot den svenska kulturen 

och värden. Detta reser frågan, vad det är som gör att människor hyser negativa attityder mot 

invandring och invandrare i Sverige? 

I litteraturen förekommer förklaringar som tar arbetssituation och utbildning som 

utgångspunkt för att förklara attityder till invandrare. Det finns förklaringar som menar att 

arbetslöshet och en upplevd konkurrens från invandrare leder till negativa attityder mot 

invandrare och invandring. Gällande utbildning finns det förklaringar som menar att lägre 

utbildade individer hyser mer negativa attityder mot invandrare och invandring jämfört med 

högre utbildade som genom sin utbildning får ett mer upplyst perspektiv som hämmar de 

negativa attityderna. I den här uppsatsen används det nyaste materialet från European Social 

Survey från 2012 för att se hur det ser ut i Sverige idag. Är det så att individens 

arbetssituation och utbildningsnivå har en inverkan på hur attityderna om invandring och 

invandrare ser ut idag?   

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida utbildningsnivå och arbetssituation 

har ett samband med attityder till invandring.  

Avgränsningar  

Definitionen av invandrare som används i den här uppsatsen är individer med annan etnicitet 

än majoriteten i Sverige och det är negativa attityder mot dem som är intressant. Denna 

avgränsning görs då Hedström, Müller, Valdez och Wennberg (2014 s. 17) visar att individer i 

Sverige som hyser negativa attityder mot invandrare hyser negativa attityder om invandrare 

som tillhör en minoritetsgrupp i Sverige. Uppsatsen fokuserar därmed inte på attityder mot 

invandring och invandrare som innehåller subjektiva fakta eller har en ekonomisk karaktär. 
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För att undersöka negativa attityder används två variabler som fokuserar på invandringens 

inverkan på det svenska kulturlivet och invandrare med annan hudfärg eller etnicitet.  

Med arbetssituation åsyftas om individen har ett arbete, är arbetslös, studerande, pensionär, 

hemarbetande, sjukskriven eller annat. Det uppsatsen kommer fokusera på är om det finns 

någon skillnad mellan sysselsattas och arbetslösas attityder mot invandrare och invandring.  

Materialet som används i uppsatsen är insamlat i Sverige. Resultatet kan således endast 

generaliseras till befolkningen i Sverige.    

Bakgrund 

För att kunna läsa uppsatsen i sitt sammanhang kan det vara viktigt att se hur migrationen ser 

ut i Sverige idag. Eftersom syftet är att se om arbetssituation och utbildning har ett samband 

med attityder mot invandare och invandring redovisas även arbetslösheten och 

utbildningsnivån i Sverige nedan.  

Det finns fem olika grunder för att få uppehållstillstånd i Sverige, dessa är att migranten har 

en anknytning till någon i landet, är en arbetstagare, gäststudent, på grund av skydd, det vill 

säga asylskäl eller är EU-medborgare. År 2013 migrerade drygt 120 000 personer till Sverige. 

24 procent av alla invandrare får uppehållstillstånd på grund av asylskäl (migrationsverket.se).  

Gällande arbetslösheten i Sverige var 7,2 procent arbetslösa tredje kvartalet år 2014. 

Ungdomsarbetslösheten bland 15-24 åringar uppgick till 18,1 procent (SCB.se). 

Utbildningsnivån i Sverige har under de senaste åren stigit. Äldre individer har en lägre 

utbildningsnivå jämfört med yngre. I befolkningen i åldern 25-64 år har 13 procent endast 

förgymnasial utbildning medan 25 procent har en minst treårig eftergymnasial utbildning 

(SCB.se). 

Disposition 

Först i uppsatsen kommer avsnittet med teori och tidigare forskning. Där presenteras teori om 

arbetssituation relaterat till negativa attityder mot invandring och invandrare och sedan 

utbildning relaterat till negativa attityder. Tidigare forskning som är gjord på området 

presenteras därefter och avsnittet mynnar sedan ut i två hypoteser. Efter det kommer ett 

avsnitt där data och metod beskrivs och där variablerna som ingår i analysen redovisas. 

Resultaten redovisas med en logistisk regression i resultatdelen för att sedan mynna ut i ett 

avsnitt där resultaten diskuteras.     
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Teori och tidigare forskning 

Teori 

Arbetssituationens påverkan på attityder om invandring och 

invandrare  

Det finns flera olika teorier på området som menar att arbetssituation på olika sätt påverkar 

attityder om invandring och invandrare. Orsaker till negativa attityder kan vara att invandrare 

upplevs som ett kollektivt hot av den majoritetsgruppen, att invandrare uppfattas som 

konkurrenter på arbetsmarknaden eller att regleringen kring arbetskraftsinvandring kan leda 

till negativa attityder mot invandring och invandrare.  

Blumer (1958) och Quillian (1995) menar att majoritetsgruppers negativa attityder beror på 

ett upplevt kollektivt hot från invandrare som tillhör en annan etnisk grupp. Blumer (1958 

s.4) menar att det upplevda kollektiva hotet bottnar i olika känslor som leder till att olika 

etniska grupper får olika positioner och det är avgörande för negativa attityder om den etniskt 

underordnade gruppen. Dessa känslor bottnar i att den dominerande gruppen kan anse sig ha 

rätt till vissa privilegier samt en rädsla för att den underordnade gruppen hotar den 

dominerande gruppens position eller privilegier. Quillian (1995 s. 590, 606) menar att en av 

orsakerna till det upplevda kollektiva hotet hos den dominerande gruppen, som går i linje 

med dessa känslor, kan bero på konkurrens om knappa resurser, arbetslöshet eller andra 

ekonomiska omständigheter vilket den underordnade gruppen beskylls för. Den 

underordnade gruppen hotar därmed den dominerande gruppens privilegier.  Det uppstår 

negativa attityder hos den dominerande gruppens alla medlemmar om vissa individer ur den 

dominerande gruppen får sämre ekonomiska omständigheter. Om de ekonomiska 

förhållandena blir bättre eller om den upplevda konkurrensen med invandrare om knappa 

resurser, till exempel arbete minskar, så minskar även de negativa attityderna från den 

dominerande gruppen.  

Enligt Bonacich (1972 s. 553-554, 558) är det inte hela den dominerande gruppen utan 

endast arbetarklassen som konkurrerar med invandrare och som känner sig hotade av 

invandringen. De högre betalda anställda i arbetarklassen kan ha en rädsla för att den 

billigare importerade arbetskraften är ett hot för deras arbeten eller att den skulle sänka deras 

löner. Det är endast arbetarklassen som konkurrerar med invandrare då det i andra arbeten 
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krävs att invandrare till exempel har en viss utbildning. Invandrare med högre utbildning 

kommer från ett rikare land och har inte lägre löneanspråk än den inhemska befolkningen. 

Den billigare importerade arbetskraften är beredd att ta ett lägre betalt arbete och sämre 

arbetsförhållanden då de kommer från ett land med sämre ekonomi. Konkurrensen med 

invandrare kan leda till etniska motsättningar och negativa attityder kan då uppstå.  

Regleringen kring arbetskraftsinvandringen kan leda till negativa attityder om invandrare och 

invandring. Om det är en arbetsmarknad där invandringsregleringen kopplas väl till landets 

ekonomiska behov ses invandringen som en tillgång men i länder där invandrares 

möjligheter är sämre på arbetsmarknaden kan det uppstå negativa attityder mot invandrare. 

Beroende på hur invandrares möjligheter på arbetsmarknaden ser ut påverkar det hur den 

inhemska befolkningen ser på invandrares ekonomiska roll (Careja och Andreß 2013 s.405). 

Utbildningens påverkan på attityder om invandring och invandrare  

Det finns olika teorier som menar att utbildning påverkar attityder mot invandrare och 

invandring på olika sätt. Högre utbildning tros främja öppenhet och därmed motverkar 

negativa attityder om invandring och invandrare. En annan förklaring menar att det finns en 

kulturell klyfta mellan högre och lägre utbildade som är orsaken till negativa attityder om 

invandrare och invandring. Även individens sociala, kulturella och politiska bakgrund kan 

också vara en orsak till hur attityderna ser ut.    

Hernes och Knudsen (1992 s. 125-126, 135) menar att utbildning kan främja öppenhet, dvs. 

ett bredare, mer upplyst perspektiv ur flera synvinklar. Utbildning främjar öppenhet då det är 

läroanstalterna som lär ut viktiga demokratiska värden och kulturell kunskap om andra 

kulturer. Genom utbildning får individen andra värden och normer som ger ökad tolerans. De 

menar att detta kan vara en förklaring till att högre utbildade individer är mindre fördomsfulla 

gentemot invandrare. Enligt Gang, Rivera-Batiz och Myeng (2013 s. 18) har en ökad 

utbildningsnivå minskat negativa attityder mot invandring och invandrare. 

En annan förklaring är att det finns en kulturell klyfta mellan högre och lägre utbildade som är 

orsaken till negativa attityder om invandring och invandrare. Den kulturella klyftan gör att en 

individ inte skaffar sig en högre utbildning och har negativa attityder mot invandrare och 

invandring. Mer eller bättre utbildning skulle eventuellt kunna motbevisa den vinklade och 

missvisande information som finns om invandrare men vilken grad de idéer om nationell 

identitet påverkar attityder är fortfarande okända (Hainmueller, Hiscox 2007 s. 437-438).    
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Pedersen (1996 s. 275) menar att individens sociala, kulturella och politiska bakgrund har en 

inverkan på hur attityder mot invandring och invandrare ser ut. Individer som socialiserats in i 

en miljö med en arbetarklassfamilj med lågt kulturellt kapital och har föräldrar som ofta inte 

är politiskt intresserade eller har politiska sympatier som är främlingsfientliga. Dessa 

individer väljer ofta en låg utbildning (som föräldrarna gjorde) och de behåller 

arbetarklasspositionen. Dessa individer har ofta negativa attityder om invandrare och 

invandring.    

Sammanfattningsvis så kan orsakerna till negativa attityder om invandring och invandrare 

bero på att invandrare uppfattas som ett kollektivt hot, att invandrare uppfattas som 

konkurrenter på arbetsmarknaden eller att regleringen kring arbetskraftsinvandring kan leda 

till negativa attityder mot invandring och invandrare. Orsakerna till attityder om invandring 

och invandrare har även ett samband med utbildning, där välutbildade individer har ett mer 

upplyst perspektiv. Utbildning kan även vara en del av en kulturell klyfta mellan högre och 

lägre utbildade som är orsaken till attityder om invandrare och invandring.  

Tidigare forskning  

Utbildningens samband med attityder 

Flera tidigare studier visar att högre utbildade individer är mer positiva till invandring jämfört 

med lägre utbildade individer. Hainmueller och Hiscox (2007 s. 401) undersökte attityder till 

invandring i tjugotvå europeiska länder med hjälp av European Social Survey från 2003. 

Deras resultat visade att respondenter med högre utbildning är mer positiva till invandring 

(Hainmueller, Hiscox 2007 s. 399). Detta gäller oavsett var invandrarna kommer ifrån 

(Hainmueller och Hiscox 2007 s.415), även om respondenterna i genomsnitt föredrog 

invandrare från Europa framför utomeuropeiska invandrare, framförallt fattigare 

utomeuropeiska länder (Hainmueller, Hiscox 2007 s. 410). Resultaten visade även att 

individer med högre utbildning har en mer positiv syn på kulturell mångfald och var mer 

benägna att ha vänner med en invandrarbakgrund (Hainmueller, Hiscox 2007 s. 430). 

Hainmueller och Hiscox visar att de högre utbildade respondenterna är mer benägna att tro att 

invandring för med sig fördelar för det egna landets ekonomi. Vidare finner de stöd för att 

fientlighet mot invandrare beror på fördomar och värderingar om invandrare och andra 

främmande kulturer, vilket är mer vanligt bland lågutbildade. Respondenterna som är emot 

invandring ser enligt Hainmueller och Hiscox invandring som ett kulturellt hot då de har 
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föreställningar om att den nationella identiteten hotas snarare än oro för sina egna ekonomiska 

förhållanden (Hainmueller, Hiscox 2007 s. 436-437). 

Mayda (2006 s. 413) analyserar hur respondenternas ekonomiska, demografiska och sociala 

bakgrund har ett samband med attityder till invandrare. Hon använder dels International 

Social Survey Programme (ISSP) från 1995 som undersöker tjugotvå länder, dels World 

Value Survey (WVS), insamlat 1995-1997 och som undersöker fyrtiofyra länder. Hennes 

resultat visar liksom Hainmuellers och Hiscoxs (2007) att respondenter med högre utbildning 

är mer positiva till invandring. Även Gang, Rivera-Batiz och Su Yun (2013 s.182) menar att 

individer med mer utbildning har mindre negativa attityder till invandrare. Över tid har 

effekten av ökad utbildning blivit starkare på att motverka negativa attityder mot invandrare, 

särskilt mellan 2003-2008, där högre utbildade individers negativa attityder minskade ännu 

mer.  

 

När det gäller studier av specifikt svenska förhållande fann Demker (2012 s. 32) att 

utbildningsnivå hade det starkaste sambandet med synen på invandrare som ett hot mot den 

svenska kulturen och värden.17 procent av de högutbildade ansåg att invandring var ett hot 

mot den svenska kulturen och värden jämfört med 62 procent av respondenterna med endast 

grundskoleutbildning. Mångfaldsbarometern från 2013 visade att högre utbildade 

respondenter har mer positiva attityder till invandrare, jämfört med lägre utbildade 

respondenter, gällande invandrares sociala rättigheter; invandrare bör ha samma sociala 

rättigheter som landets egen befolkning, språkliga rättigheter; invandrare ska få behålla sitt 

modersmål och lära sina barn det, samt kulturella rättigheter; invandrare ska få möjligheter att 

bevara sina kulturella traditioner (Ahmadi Mella, Palm 2013 s. 19).  

Arbetssituation och attityder 

Gällande sambandet mellan arbetssituation och attityder mot invandrare finns det forskning 

som pekar åt olika håll. Mayda (2006 s. 526-527) menar att både ekonomiska och icke-

ekonomiska faktorer påverkar attityder till invandring. Hon kommer fram till att attityder till 

invandring och invandrare har ett samband med arbetsmarknaden, arbetsmarknadens behov 

och kulturella föreställningar om invandrare. I länder med bättre ekonomi och högre 

BNP/capita har mer kompetenta individer mer positiva attityder till invandring, det visar sig 

dock att i länder med lägre BNP/capita är dessa individer mer negativa till invandring. 

Infödda individer som arbetar i yrken där en högre andel invandrare arbetar verkar ha mer 

negativa attityder till invandring. Rädsla för kriminalitet och en uppfattning om en oönskad 
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kulturell effekt invandringen skulle ge, verkar också ha en inverkan på attityder mot 

invandring och invandrare.  

Hainmueller och Hiscox (2007 s. 436) kommer fram till att sambandet mellan utbildning och 

attityder till invandring och invandrare har lite att göra med konkurrens om jobben på 

arbetsmarknaden. Enligt Citrin, Green, Muste och Wong (1997 s. 865) är det ingen skillnad, 

gällande åsikten att invandringen bör minskas, mellan arbetslösa individer och individer med 

arbeten. 

I mångfaldsbarmetern 2011 tyckte majoriteten av svenskarna (65,5 procent) som svarade i 

enkäten att invandrare inte var ett hot mot sysselsättningen i landet. 12,7 procent instämde 

dock mycket eller ganska mycket i påståendet att ”invandrarna tar svenskarnas arbeten” 

(Bromark, Mella, Palm 2011 s. 25). Enligt Mella (2011 s. 46-47) kommer extrema negativa 

attityder mot invandrare öka beroende på om arbetslösheten stiger. Han menar att de ökade 

extrema attityderna bland ungdomar bör relateras till den höga ungdomsarbetslösheten.  

Lancee och Pardos-Prado (2013 s. 119, 127) menar att en försämring av ekonomiska resurser 

kan leda till negativa attityder om invandrare då deras resultat visar att individer som blir 

arbetslösa är mer benägna att vara mer oroliga för invandring oberoende på vilken social klass 

de tillhör. Deras resultat visar att individer från lägre klasser tenderar att vara mer oroliga för 

invandring jämfört med högre klasser men det handlar enligt dem snarare om konstruktioner 

om ett etniskt hot snarare än konkurrens om arbeten.  

 

Gang, Rivera-Batiz och Su Yun (2013 s. 187) visar att individer som konkurrerar om arbeten 

på arbetsmarknaden med invandrare, arbetslösa individer och de individer som upplever att 

deras löner sänks på grund av konkurrensen med invandrare har starka negativa attityder mot 

invandrare. 

Hypoteser 

Teorin och tidigare forskning som beskrivits ovan visar att utbildning och individens 

arbetssituation kan ha ett samband med attityder till invandring. Utifrån detta ställs två 

hypoteser upp:  

 Högre utbildade individer har mer positiva attityder mot invandrare jämfört med lägre 

utbildade individer 
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 Sysselsatta individer har mer positiva attityder mot invandrare jämfört med arbetslösa 

individer  

Data och Metod 

Data  

Datamaterialet som ska analyseras i uppsatsen är från ESS (European social survey) från 

2012. Datamaterialet som används är det data som samlats in i Sverige
1
. 3750 personer var 

med i urvalet och 1847 intervjuer genomfördes, svarsfrekvensen var således 52,44%. 

(European Social Survey s. 199). Eftersom syftet är att undersöka hur attityder mot invandrare 

ser ut så togs de respondenter som inte svarat på attitydvariablerna bort från materialet. 1771 

respondenter är nu med och det är 47,2 % av de tillfrågade respondenterna. Det blir 

problematiskt om det är ett systematiskt bortfall, alltså om det finns individer i bortfallet som 

har speciella egenskaper. Resultatet kan då bli missvisande om dessa individer är 

underrepresenterade i materialet (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 2010 s. 108). 

Attitydvariablerna 

ESS 2012 innehåller 6 attitydvariabler med potentiell relevans för uppsatsen. Två av 

variablerna valdes ut för att ingå i analysen: “ I vilken utsträckning tycker du att Sverige bör 

tillåta människor som har en annan hudfärg eller etnisk tillhörighet än majoriteten av Sveriges 

befolkning?” och” Skulle du säga att Sveriges kulturella liv i allmänhet undergrävs eller 

berikas av att människor från andra länder kommer för att bo här?”. Den första variabeln hade 

svarsalternativen: ”Tillåta många att komma och bo här”, ”Tillåta en del”, ” Tillåta några få” 

och ”Inte tillåta några ”.  På den andra frågan fick respondenten fick svara på en skala mellan 

0-10 där 0 var kulturellt liv undergrävs och 10 var att kulturellt liv berikas. Dessa två variabler 

valdes ut då tidigare forskning visar att individer i Sverige som hyser negativa attityder mot 

invandrare hyser dessa på grund av att de är invandrare som tillhör en minoritetsgrupp i 

Sverige (Hedström, Müller, Valdez och Wennberg 2014 s. 17) och Mayda (2006 s. 525) visar 

                                                           
1
 Urvalet är gjort utifrån folkbokföringsregistret som innehåller alla individer som bor i Sverige. 

Folkbokföringsregistret uppdateras kontinuerligt vilket gör att risken att få med personer som till exempel avlidit 

eller emigrerat är liten. Det är en liten risk, eventuellt då om något av detta inte uppdaterats mellan 

urvalsprocessen och intervjuerna. Även personer som inte bor på den adress som finns i registret försökte att nås 

genom andra register. Detta är viktigt för att urvalet ska bli representativt för hela populationen (Djurfeldt, 

Larsson, och Stjärnhagen 2012 s.101). 
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att individer med negativa attityder till invandring är mer patriotiska eller nationalistiska 

(Mayda 2006 s. 525) 

Datamaterialet innehöll fyra liknande variabler som de utvalda men som inte användes i 

analysen:_ ”I vilken utsträckning tycker du att Sverige bör tillåta människor från de fattigare 

länderna utanför Europa?”, ”Blir Sverige ett sämre eller bättre land att leva i av att människor 

från andra länder kommer för att bo här?”, ”Skulle du säga att det i allmänhet är dåligt eller 

bra för Sveriges ekonomi att människor från andra länder kommer för att bo här?” samt ” I 

vilken utsträckning tycker du att Sverige bör tillåta människor av samma hudfärg eller etnisk 

tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning att komma och bo här?”. Den första 

frågan kan anses ekonomisk och den andra och tredje frågan innehåller olika grad av 

subjektiva fakta och som inte fångar de attityder som den här uppsatsen fokuserar på. Den 

fjärde frågan uteslöts då den inte handlar om invandrare som skiljer sig etniskt från Sveriges 

befolkning. 

Utbildning 

Utbildningsvariabeln mäter respondentens högst avslutade utbildning. Variabeln är uppdelad i 

fem kategorier: 1. Ej avslutat eller avslutad grundskola, 2. Yrkesinriktad utbildning eller 2 

årig gymnasielinje 3. 3 eller 4 årig gymnasielinje(studieförberedande linjer) 4. 

Högskola/universitet 2 år eller eftergymnasial utbildning, 5. Högskola/universitet 3 år eller 

mer. Av dessa gjordes sedan dymmyvariabler där Ej avslutat eller avslutad grundskola 

används som referenskategori.. 

Arbetssituation 

Med arbetssituation åsyftas huvudsysselsättning såsom individen har ett arbete, är arbetslös, 

studerande, pensionär, obetalt hemarbete eller annat. Av variabeln skapades det en 

dummyvariabel vardera för samtliga kategorier. Arbetslösa används i analysen som 

referenskategori för att kunna jämföra sysselsatta individer med arbetslösa individer.  

Kontrollvariabler 

Kön 

Kön kontrolleras för då tidigare forskning har visat att män tenderar att vara mer negativt 

inställda till flyktingmottagning (Demker, Sandberg 2013 s. 15). Hainmuellers och Hiscoxs 

(2007 s. 416) resultat visade att kvinnor var mer negativa än män till invandrare från rikare 

länder medan män var mer negativa till invandrare från fattigare länder. Kvinnor har även 
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högre utbildning än män (SCB 2014 s.11) vilket innebär att utbildning skulle kunna spegla 

kön om inte kön kontrolleras för. Könsvariabeln kodas som man=1 och kvinna=0.  

Ålder 

Hainmuellers och Hiscoxs (2007 s. 416) resultat visade att ju högre ålder respondenterna 

hade, ju mer negativa till invandring var de. Även Demker och Sandberg (2013 s. 15) resultat 

visar att äldre individer är mer negativa till invandring. Äldre har även lägre utbildningsnivå 

jämfört med yngre (SCB.se) vilket innebär att utbildning  skulle kunna spegla ålder om inte 

ålder kontrolleras för. Åldersvariabeln är kodad till fyra dummyvariabler där den äldsta 

ålderskategorin (65-96 år) används som referenskategori.   

Inkomst 

Inkomst kontrolleras för då individer med högre inkomst enligt Hainmuellers och Hiscox 

(2007 s. 416) är mer positiva till invandring. Inkomst påverkas även av om individen har ett 

arbete eller inte men även utbildning kan ha en inverkan på inkomsten. Variabeln mäter 

hushållsinkomst efter skatt och variabeln är kodad till fyra dummyvariabler där den lägsta 

inkomstkategorin används som referenskategori i analysen.  

Förtroende för institutioner och politiker 

Mclaren (2012 s. 230) visar att negativa uppfattningar om politiker och politiska institutioner 

har ett samband med oro för invandring. Annan forskning som är gjord i Sverige visar dock 

att individer som röstar på det parti som vill minska på invandringen, Sverigedemokraterna 

har negativa attityder mot invandring och invandrare som grundas i att de är 

främlingsfientliga. De anser att samhället tar för mycket hänsyn till olika minoriteter än till 

befolkningen som helhet (Anti-minoritets attityder). Anledningen till att de röstar på 

Sverigedemokraterna är inte för att missnöjesrösta, att de då skulle anse att de andra partierna 

inte representerar befolkningen i helhet, det vill säga anti-etablissemang attityder (Hedström, 

Müller, Valdez, Wennberg 2014 s. 17). Tidigare forskning visar även att lägre utbildade och 

arbetslösa har lägre förtroende (Oskarsson 2011 s. 119). I undersökningen inkluderas därför 

fem förtroendevariabler. Respondenterna fick svara mellan 0-10 hur stort förtroende de hade 

för landets regering, rättsväsendet, polisen, politiker och politiska partier. 0 var att 

respondenterna inte hade något förtroende alls och 10 innebar fullt förtroende. Variablerna 

slogs sedan ihop till ett index då de korrelerade högt
2
. Indexet går mellan 0-10 där 0 är att 

respondenterna hade fullt förtroende och 10 där respondenterna inte hade något förtroende. På 

                                                           
2
 Cronbach´s alpha för variablerna låg på 0,884, värdet bör vara över 0,8 som minst.  
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så vis var förhoppningen att kunna mäta om förtroende för de olika institutionerna hade något 

samband med attityder till invandring.  

Politiskt intresse 

En variabel som mäter hur intresserade i politik respondenterna var kontrolleras också för då 

Demker (1991) menar att individer med mindre politiskt intresse har mer negativa attityder 

mot invandring och invandrare. Tidigare forskning visar även att lägre utbildade och 

arbetslösa har ett lägre politiskt intresse (Oskarson 2011 s. 119). Variabeln gjordes till en 

dummyvariabel där alternativen ”Mycket intresserad” och ”Ganska intresserad” fick värdet 1 

och alternativen ”Inte särskilt intresserad” och ” inte alls intresserad” fick värde 0. 

Föräldrars utbildning  

Eftersom Pedersen (1996 s. 275) menar att individens sociala bakgrund kan ha en inverkan på 

attityder, framtida utbildning och arbetsmarknadsposition är föräldrars utbildning relevant att 

ta med i analysen. Dessa variabler (moders och faders högst avslutade utbildning) är som 

respondenternas utbildning uppdelad i fem kategorier: 1. Ej avslutat eller avslutad grundskola, 

2. Yrkesinriktad utbildning eller 2 årig gymnasielinje 3. 3 eller 4 årig 

gymnasielinje(studieförberedande linjer) 4. Högskola/universitet 2 år eller eftergymnasial 

utbildning, 5. Högskola/universitet 3 år eller mer. Även av dessa gjordes sedan 

dummyvariabler där Ej avslutat eller avslutad grundskola används som referenskategori. 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet är när två eller flera oberoende variabler korrelerar med varandra. För att 

upptäcka om det förekom multikollinearitet gjordes en korrelationsmatris.  I 

korrelationsmatrisen bör inte determinationskoefficienten överstiga 0,75 då det indikerar att 

det förekommer multikollinearitet (Edling och Hedström 2003 s. 145-147). I 

korrelationsmatrisen fanns det inget värde som översteg 0,75 och det indikerar att det inte 

förekommer någon multikollinearitet.   

Metod 

I analysen används logistisk regression som metod för att kunna besvara uppsatsens två 

hypoteser. Logistisk regression är bra att använda när den beroende variabeln är kategorisk då 

det annars  i en linjär regressionsanalys är en förutsättning att den beroende variabeln är 

kontinuerlig (Edling och Hedström 2003 s. 173). Den första variabeln mättes med frågan “ I 

vilken utsträckning tycker du att Sverige bör tillåta människor som har en annan hudfärg eller 
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etnisk tillhörighet än majoriteten av Sveriges befolkning?”. Variabeln kodades om till en 

dummyvariabel då det är en kategorisk variabel där det inte går att tala om ekvidistans mellan 

skalstegen. Alternativen ”Tillåt några få” och ” Inte tillåta några ” fick värde 1 och 

alternativen ”Tillåta många att komma och bo här” och ”Tillåta en del” fick värde 0. Den 

andra beroende variabeln mättes med frågan ” Skulle du säga att Sveriges kulturella liv i 

allmänhet undergrävs eller berikas av att människor från andra länder kommer för att bo här?” 

och besvarades på en skala mellan 0-10 där 0 var kulturellt liv undergrävs och 10 var att 

kulturellt liv berikas. Variabeln kodades också om till en dummyvariabel där 0-4 fick värde 1. 

Variabeln kodades om till en dummyvariabel då det i det här fallet inte säkert går att tala om 

ekvidistans mellan skalstegen
3
. 

Ett annat argument för att använda logistisk regression i det här fallet är att prediktionerna då 

alltid hamnar i det korrekta sannolikhetsintervallet, 0-1 jämfört med linjär regressionsanalys, 

vilket är viktigt eftersom de beroende variablerna endast kan ha värde 1 eller 0. Användandet 

av logistisk regression gör också att skattningarna i regressionskoefficienterna blir mer 

effektiva, konstruktionen av den linjära regressionen gör att den leder till heteroskedacitet. 

Heteroskedacitet innebär att effektiviteten i skattningarna av regressionskoefficienterna blir 

lägre. Logistisk regression tillåter även ett samband som är icke-linjärt, s-format, mellan 

variablerna vilket inte en linjär regression tillåter. En logistisk regression mäter den 

predicerade sannolikheten att den beroende variabeln antar värdet 1 utifrån de oberoende 

variablerna  (Edling och Hedström 2003 s. 174-177). I resultatet redovisas 

regressionskoefficienterna. Regressionskoefficienterna i en logistisk regression visar endast 

om en variabel är positivt eller negativt relaterad till den oberoende variabeln (Edling och 

Hedström 2003 s.180).  Psuedo-R
2 

redovisas även i resultatet och det går emellan 0-1 och 

visar hur mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende 

variablerna. 

Oddskvoterna för utbildnings- och arbetssituationsvariablerna används för att kunna tolka 

resultaten av de logistiska regressionerna. För att få fram oddskvoten exponentierar en den 

logistiska regressionskoefficienten
4
 och oddskvoten visar den proportionella förändringen i 

oddset när en oberoende variabel skiljer sig en enhet och övriga variabler hålls konstanta. En 

oddskvot som är över 1 visar på ett positivt samband, vilket innebär att det är mer sannolikt 

                                                           
3
 Det testades att göra en OLS regression ändå med variabeln med skalstegen 0-10 (omvänt, där 10 blev kulturen 

undergrävs) och det visade ingen större skillnad i signifikans och riktningarna blev densamma som i den 

logistiska regressionen. 
4
 e^ regressionskoefficienten 
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att en händelse inträffar än att den inte gör det. En oddskvot under 1 visar på ett negativt 

samband vilket innebär att det är mindre sannolikt att en händelse inträffar än att den gör det. 

En oddskvot på 1 visar att oddset är lika stort för båda grupperna. Förändringen i en oddskvot 

kan även utläsas i procent. (Djurfeldh, Barmark 2009 s. 131) Till exempel kan en oddskvot på 

1,234 tolkas som att oddset är 1,234 gånger högre eller att oddset är 23 % att något inträffar 

än att det inte gör det.      

Resultat 

I resultatavsnittet visas först deskriptiva tabeller över de beroende variablerna och sedan en 

deskriptiv tabell som redovisar samtliga variabler. Den logistiska regressionen med den 

beroende variabeln ”Sveriges kultur undergrävs av invandring” redovisas och tolkas sedan. 

Efter det redovisas och tolkas den logistiska regressionen med ”Tillåta få eller inga invandrare 

med annan hudfärg eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning” som 

beroende variabeln.  

Deskriptiva tabeller   

I tabell 1 ser vi den procentuella fördelningen av svaren på den första beroende variabeln 

”Sveriges kultur undergrävs eller berikas av invandring”. I omkodningen gjordes variabeln 

om till en dummy där 0-4=1. Detta innebär att 12,5 % av respondenterna anser att Sveriges 

kulturliv undergrävs av invandring och att 87,5 % anser att Sveriges kulturliv berikas av 

invandring. 

Tabell 1. Om Sveriges kultur undergrävs eller berikas av invandring 

Svarsalternativ Procent 
0-Kulturen undergrävs av invandring 1 

1 0,7 

2 2,3 

3 4,2 

4 4,3 

5 13,9 

6 9,0 

7 18,3 

8 21,9 

9 8,5 

10-Kulturen berikas av invandring 15,9 
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I tabell 2 ser vi den procentuella fördelningen av svaren på den andra beroende variabeln ” 

Tillåta få/många invandrare med annan hudfärg eller etnicitet än majoriteten av Sveriges 

befolkning”. Eftersom som svarsalternativen ”Tillåta några få” och ”Inte tillåta några” 

kodades om till 1 i dummyvariabeln innebär det att 13,3 % vill tillåta färre invandrare med 

annan hudfärg eller etnicitet än majoriteten av Sveriges befolkning att komma och bo här 

medan 86,7 vill tillåta fler. 

Tabell 2. Tillåta få/många invandrare med annan hudfärg eller etnicitet än majoriteten av 

Sveriges befolkning 

Svarsalternativ Procent 
Tillåt många att komma och bo här 32,8 

Tillåta en del 53,9 

Tillåta några få 11,7 

Inte tillåta några 1,6 

 

I tabell 3 redovisas samtliga variabler som ingår i analysen. För dummyvariablerna visas 

procent när de har värde 1 och för förtroendeindexet redovisas medelvärdet och standardfelet. 
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Tabell 3. Deskriptiv statistik. (0/1 Dummyvariabel) 

Variabler Procent/medelvärde     SD 
Sveriges kulturliv undergrävs av invandring 0/1 13 %  

Tillåta få eller inga invandrare med annan hudfärg eller etnicitet än 

majoriteten av Sveriges befolkning 0/1 

13 %  

Utbildning:    

Ej avslutat eller avslutad grundskola 22 %  

Yrkesinriktad el. 2 årig gymnasielinje 25 %  

3 eller 4 årig gymnasielinje, studieförberedande 12 %  

Högskola/universitet 2 år eller eftergymnasial utbildning 17 %  

Högskola/universitet 3 år eller mer 23 %  

Arbetssituation:    

Arbete 55 %  

Studerande  12 %  

Arbetslös  0,5 %  

Sjuk  0,4 %  

Pensionär  21 %  

Hemarbete  0,2 %  

Annat 0,2 %  

Kön 1=man 51 %  

Ålder:   

15-30 år 24 %  

31-45 år 22 %  

46-64 år  32 %  

65-96 år 23 %  

Moders högst avslutade utbildning:   

Ej avslutat eller avslutad grundskola 52 %  

Yrkesinriktad el. 2 årig gymnasielinje 19 %  

3 eller 4 årig gymnasielinje, studieförberedande 0,3 %  

Högskola/universitet 2 år eller eftergymnasial utbildning 13 %  

Högskola/universitet 3 år eller mer 13 %  

Faders högst avslutade utbildning:   

Ej avslutat eller avslutad grundskola 51 %  

Yrkesinriktad el. 2 årig gymnasielinje 15 %  

3 eller 4 årig gymnasielinje, studieförberedande 12 %  

Högskola/universitet 2 år eller eftergymnasial utbildning 12 %  

Högskola/universitet 3 år eller mer 18 %  

Inkomst   

0-10999 kr 0,5 %  

11 000-24 999 kr  22 %  

25 000 -39999 kr 28 %  

40000-49000 kr eller mer 27 %  

Förtroendeindex 4,3                               1,8 

Politiskt intresse 0/1 59 %  

 

Logistiska regressioner 

Tabell 4 visar den logistiska regressionen med ”Sveriges kulturliv undergrävs av invandring” 

som beroende variabel. I modell 1 där utbildningsvariablerna, kön och ålder kontrolleras för 

finner vi ett samband mellan utbildning och den beroende variabeln. De tre högsta 

utbildningsnivåerna är signifikanta. Samtliga utbildningsvariabler har ett negativt samband 

med den beroende variabeln och oddskvoterna för samtliga utbildningsvariabler är under 0. 

Detta innebär att det är mer sannolikt att respondenter med högre utbildning inte håller med 

om att Sveriges kulturliv undergrävs av invandring jämfört med respondenter med oavslutad 

eller avslutad grundskola, konstanhållet för övriga variabler. Detta går i linje med hypotes 1 
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”Högre utbildade individer har mer positiva attityder mot invandrare jämfört med lägre 

utbildade individer”. Pseudo-R
2
 i modell 1

 
är 0,073. Detta innebär att 7,3 procent av 

variationen i den beroende variabeln Sveriges kultur undergrävs av invandring kan förklaras 

av de oberoende variablerna. 

I modell 2 kontrolleras det för arbetssituation, kön och ålder. Ingen av 

arbetssituationsvariablerna är signifikanta i modellen, vilket innebär att vi kan förkasta 

hypotes 2 då det inte finns något samband mellan sysselsatta och arbetslösa. Arbete har dock 

en negativ riktning och oddskvoten är under 1 och detta indikerar ett negativt samband mellan 

Arbete och den beroende variabeln. R
2
- värdet i modell 1

 
är 0,014, vilket innebär att 1,4 

procent av variationen i den beroende variabeln ”Sveriges kultur undergrävs av invandring” 

kan förklaras av de oberoende variablerna. Även kön är signifikant och har en positiv 

riktning, män anser mer sannolikt att Sveriges kultur undergrävs av invandring jämfört med 

kvinnor, konstanhållet för övriga variabler.      

I modell 3 inkluderas utbildningsvariablerna, arbetssituationsvariablerna, kön och ålder. De 

tre högsta utbildningsnivåerna är signifikanta och samtliga arbetssituationsvariabler är icke-

signifikanta. När arbetssituationsvariablerna inkluderas gör det att oddskvoten för samtliga 

utbildningsvariabler minskar i modell 3 från modell 1 och detta innebär att oddset sjunker för 

att högre utbildade ska anse att Sveriges kultur undergrävs av invandring. 

Utbildningsvariablerna gör att oddskvoterna för Arbete ökar i modell 3 från modell 2. 

Utbildningsvariablerna gör att variabeln för Arbete ändrar riktning och oddskvoten är över 1, 

detta indikerar ett positivt samband mellan Arbete och den beroende variabeln vilket innebär 

att respondenter som arbetar mer sannolikt håller med om att Sveriges kultur undergrävs av 

invandring jämfört med arbetslösa, konstanthållet för övriga variabler.  

I modell fyra inkluderas föräldrars utbildning. De tre högsta utbildningsnivåerna är 

signifikanta och arbetssituationsvariablerna är icke-signifikanta. Vi kan se att föräldrars 

utbildning för flertalet av utbildningsvariablerna och för Arbete gör att oddset sjunker för att 

anse att Sveriges kultur undergrävs av invandring. För 3 eller 4 årig, studieförberedande 

gymnasielinje, Högskola/universitet 3 år eller mer och variabeln för Arbete är oddskvoten 

som lägst i modell 4. Föräldrars utbildning gör att oddskvoten för yrkesinriktad eller 2 årig 

gymnasielinje och Högskola/universitet 2 år eller eftergymnasial utbildning ökar.      

I modell 5 inkluderas även hushållsinkomst. De tre högsta utbildningsnivåerna är signifikanta 

och samtliga arbetssituationsvariabler är icke-signifikanta. Oddskvoten för 
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högskola/universitet 2 år eller eftergymnasial utbildning minskar i modell 5 från modell 4 och 

för övriga utbildningsvariabler ökar oddskvoterna när inkomst inkluderas i modellen. 

Koefficienterna behåller dock samma riktning. Även oddskvoten för Arbete ökar när inkomst 

inkluderas i modellen, oddset höjs därmed för att respondenter med arbete ska anse att 

Sveriges kultur undergrävs av invandring.  

I modell 6 inkluderas förtroendeindexet och variabeln för politiskt intresse. De tre högsta 

utbildningsnivåerna är signifikanta och variabeln för Arbete är fortsatt icke-signifikant. 

Politiskt intresse har en positiv riktning och förtroende för institutioner har en negativ riktning 

och båda är signifikanta. När de inkluderas gör det att oddset höjs för samtliga utbildnings- 

och arbetssituationsvariabler för att anse att Sveriges kultur undergrävs av invandring. För 

utbildningsvariablerna yrkesinriktad eller 2 årig gymnasielinje, Högskola/universitet 2 år eller 

eftergymnasial utbildning, Högskola/universitet 3 år eller mer och för Arbete, Pensionär, 

Hemarbete samt Annat är oddskvoten som högst i modell 6. Samtliga utbildningsvariabler har 

en negativ riktning och oddskvoterna för samtliga utbildningsvariabler är under 0 vilket 

innebär att det är mer sannolikt att respondenter med högre utbildning inte håller med om att 

Sveriges kulturliv undergrävs av invandring, jämfört med respondenter med oavslutad eller 

avslutad grundskola. Oddskvoten för Arbete är 1,457, vilket innebär att oddset är 1,457 

gånger eller 46 procent större att respondenter med Arbete håller med om att Sveriges kultur 

undergrävs av invandring jämfört med arbetslösa, konstanthållet för övriga variabler. Även 

kön blir signifikant och har en positiv riktning, vilket innebär att män sannolikt håller med om 

att Sveriges kultur undergrävs av invandring jämfört med kvinnor, konstanthållet för övriga 

variabler. R
2
- värdet i modell 6

 
är 0,159 vilket innebär att 15,9 procent av variationen i den 

beroende variabeln ”Sveriges kultur undergrävs av invandring” kan förklaras av de oberoende 

variablerna. 

Oddskvoterna för samtliga utbildningsvariabler i alla modeller är alltid under 1 vilket 

indikerar att negativt samband, där högre utbildade respondenter sannolikt inte anser att 

Sveriges kultur undergrävs av invandring jämfört med respondenter med oavslutad eller 

avslutad grundskola, konstanthållet för övriga variabler. Detta går i linje med hypotes 1 

”Högre utbildade individer har mer positiva attityder mot invandrare jämfört med lägre 

utbildade individer”.  Oddskvoterna för Arbete är i tre modeller är över 1, vilket indikerar ett 

positivt samband där sysselsatta respondenter mer sannolikt anser att Sveriges kultur 

undergrävs av invandring jämfört med respondenter som är arbetslösa, konstanthållet för 

övriga variabler. Arbete är icke-signifikant i samtliga modeller vilket innebär att den andra 
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hypotesen ” Sysselsatta individer har mer positiva attityder mot invandrare jämfört med 

arbetslösa individer” kan förkastas.   
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Tabell 4. Logistisk regression med Sveriges kultur undergrävs av invandring som 

beroende variabel  

Oberoende variabler  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

 
      Utbildning (ref. grundskola) 

       
Yrkesinriktad el. 2 årig gymnasielinje -0,242 

 
-0,274 -0,196 -0,192 -0,161 

3 eller 4 årig gymn, studieförberedande -1,016*** 
 

-1,028*** -1,429*** -1,42*** -1,400*** 

Högskola/univ. 2 år eller eftergymn. utb. -0,913*** 
 

-0,932*** -0,897** -0,91** -0,590* 

Högskola/universitet 3 år eller mer -1,734*** 
 

-1,759*** -1,95*** -1,86*** -1,513*** 

Arbetssituationsvariabler (ref= arbetslös)  
     

Arbete  -0,114 0,144 -0,122 0,015 0,376 

Studerande   0,212 0,003 -0,530 -0,434 0,018 

Sjuk  0,387 0,310 -0,575 -0,588 -0,323 

Pensionär  0,237 0,332 0,198 0,276 0,585 

Hemarbete   -0,792 -0,702 -1,173 -1,036 -0,675 

Annat   -0,432 -0,237 -0,418 -0,253 0,168 

Man (ref = kvinna) 0,242 0,303* 0,236 0,256 0,295 0,403* 

Ålder (ref. 65-96 år)     
  

15-30 år -0,015 0,020 0,272 0,255 0,281 0,030 

31-45 år 0,132 0,011 0,353 0,363 0,470 0,335 

46-64 år  -0,120 -0,059 0,069 0,045 0,173 0,005 

Moders utbildning (ref. Grundskola)    
   

Yrkesinriktad el. 2 årig gymnasielinje    -0,039 -0,026 -0,019 

3 eller 4 årig gymn, studieförberedande    0,631 0,640 0,468 

Högskola/univ. 2 år eller eftergymn. utb..     -0,234 -0,203 -0,353 

Högskola/universitet 3 år eller mer    0,361 0,400 0,477 

Faders utbildning (ref. Grundskola)    
   

Yrkesinriktad el. 2 årig gymnasielinje    -0,077 -0,068 0,126 

3 eller 4 årig gymn, studieförberedande    0,357 0,444 0,529 

Högskola/univ. 2 år eller eftergymn. utb.    0,376 0,365 0,500 

Högskola/universitet 3 år eller mer    0,274 0,272 0,453 

Hushållsinkomst (ref. 0-10999 kr/mån )    
   

11 000-24 999 kr/mån    
 

0,142 0,146 

25 000-39999 kr/mån    
 

-0,242 -0,132 
40000-49000 eller mer kr/mån  

    
 

-0,545* -0,400 

Förtroendeindex    
  

0,268*** 

Politiskt intresse 1/0    
  

-0,456** 

Nagelkerkes R2 

0,073 0,014 0,075 0,099 0,109 0,159 

n 1771 1771 1771 1771 1771 1771 

* p < 0,05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
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Tabell 5 visar den logistiska regressionen med ”Tillåta få eller inga invandrare med annan 

hudfärg eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning” som beroende 

variabel. I modell 1 där utbildningsvariablerna, kön och ålder kontrolleras för finner vi ett 

samband mellan utbildning och den beroende variabeln. Respondenter som har 

högskola/universitet 2 år eller eftergymnasial utbildning samt högskola/universitet 3 år eller 

mer, är signifikanta medan de andra två utbildningsvariablerna är icke-signifikanta. De tre 

högsta utbildningsnivåerna har ett negativt samband med den beroende variabeln och 

oddskvoterna för dessa utbildningsvariabler är under 0 vilket innebär att det är mer sannolikt 

att respondenter med högre utbildning inte håller med om att tillåta få eller inga invandrare 

med annan hudfärg eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning, jämfört 

med respondenter med oavslutad eller avslutad grundskola, konstanhållet för övriga variabler. 

Detta går i linje med hypotes 1, ”Högre utbildade individer har mer positiva attityder mot 

invandrare jämfört med lägre utbildade individer”. Gällande Yrkesinriktad eller 2 årig 

gymnasielinje så har en positiv riktning och en oddskvot på 1, det är alltså sannolikt ingen 

skillnad mellan dessa respondenter och respondenter med oavslutad eller avslutad grundskola, 

konstanhållet för övriga variabler. R
2
- värdet i modell 1

 
är 0,055 och det innebära att 5,5 

procent av variationen i den beroende variabeln ”Tillåta få eller inga invandrare med annan 

hudfärg eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning” kan förklaras av de 

oberoende variablerna. 

I modell 2 kontrolleras det för arbetssituationsvariablerna, kön och ålder. Ingen av 

arbetssituationsvariablerna är signifikanta, förutom kategorin sjuk. Detta innebär att vi kan 

förkasta hypotes 2 då det inte finns något signifikant samband mellan sysselsatta och 

arbetslösa. Variabeln för Arbete har en negativ riktning och oddskvoterna är under 1 vilket 

indikerar ett negativt samband med den beroende variabeln. Detta innebär att respondenter 

som arbetar sannolikt håller med om att tillåta få eller inga invandrare med annan hudfärg 

eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning, jämfört med arbetslösa, 

konstanhållet för övriga variabler.  R
2
- värdet i modell 2

 
är 0,030, vilket innebär att 3 procent 

av variationen i den beroende variabeln ”Tillåta få eller inga invandrare med annan hudfärg 

eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning” kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Kön är signifikant och av åldersvariablerna är det endast variabeln 31-

45 år som är signifikant.  

 

I modell 3 är utbildningsvariablerna, arbetssituationsvariablerna, kön och ålder inkluderade.  
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De två högsta utbildningsnivåerna är signifikanta och Arbete är icke-signifikant. 

Utbildningsvariablerna gör att oddskvoterna för Arbete ökar i modell 3 från modell 2. 

Arbetssituationsvariablerna gör att samtliga oddskvoter för utbildningsvariablerna ökar. Detta 

innebär att oddset höjs för att respondenter med högre utbildning sannolikt ska hålla med om 

att tillåta få eller inga invandrare med annan hudfärg eller etnisk tillhörighet som majoriteten 

av Sveriges befolkning jämfört med respondenter med oavslutad eller avslutad grundskola, 

konstanthållet för övriga variabler.      

 

I modell 4 inkluderas även föräldrars utbildning utöver de andra variablerna. De två högsta 

utbildningsnivåerna är signifikanta och variabeln för Arbete är icke-signifikant men har en 

negativ riktning. Föräldrars utbildning gör att oddskvoterna för 3 eller 4 årig, 

studieförberedande gymnasielinje samt Högskola/universitet 3 år eller mer minskar i modell 4 

från modell 3. Oddskvoterna för de andra två utbildningsvariablerna ökar i modell 4 från 

modell 3. Oddskvoten för Arbete minskar. För 3 eller 4 årig, studieförberedande 

gymnasielinje, Högskola/universitet 3 år eller mer och Arbete är oddskvoten som minst i 

modell 4. 

 

I modell 5 inkluderas hushållsinkomstvariablerna. De två högsta utbildningsnivåerna 

signifikanta och variabeln för Arbete är icke-signifikant. Inkomstvariablerna gör att 

oddskvoten för samtliga utbildningsvariabler och variabeln för arbete ökar men 

koefficienterna behåller dock samma riktning. 

 

I modell 6 inkluderas förtroendeindexet och variabeln för politiskt intresse. Det är endast 

variabeln högskola/universitet 3 år eller mer av utbildningsvariablerna som är signifikant och 

gällande arbetssituationsvariablerna är det endast pensionär som är signifikant. 

Utbildningsvariablerna och Arbete behåller samma riktning när förtroendeindexet och 

variabeln för politiskt intresse inkluderas. Oddskvoterna för samtliga utbildningsvariabler och 

för variabeln Arbete ökar när förtroendeindexet och variabeln för politiskt intresse inkluderas. 

Oddskvoten för Högskola/universitet 3 år eller mer är 0,326 vilket innebär att oddset att en 

respondent med högskola/universitet 3 år eller mer vill tillåta få eller inga invandrare med 

annan hudfärg eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning är en tredjedel 

jämfört med grundskola. För yrkesinriktad eller 2 årig gymnasielinje, Högskola/universitet 2 

år eller eftergymnasial utbildning, Högskola/universitet 3 år eller mer samt Arbete är 

oddskvoten som högst i modell 6. Samtliga åldersvariabler är signifikanta och har en positiv 
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riktning. Den högsta inkomstvariabeln är signifikant och har en negativ riktning. R
2
-värdet i 

modell 6 är 0,137. Detta innebär att 13,7 % av variationen i den beroende variabeln ”Tillåta få 

eller inga invandrare med annan hudfärg eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges 

befolkning” kan förklaras av de oberoende variablerna.   

 

Oddskvoterna för utbildningsvariablerna är i alla modeller är alltid under 1, förutom för 

Yrkesinriktad eller 2 årig gymnasielinje där oddskvoten i alla modeller är 1 eller över 1. Detta 

indikerar ett negativt samband där högre utbildade sannolikt inte håller med om att tillåta få 

eller inga invandrare med annan hudfärg eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Sveriges 

befolkning jämfört med respondenter med oavslutad eller avslutad grundskola, konstanthållet 

för övriga variabler. Oddskvoterna för Arbete är i samtliga modeller under 1 och detta 

indikerar ett negativt samband, vilket innebär att respondenter som arbetar sannolikt inte 

håller med om att Tillåta få eller inga invandrare med annan hudfärg eller etnisk tillhörighet 

som majoriteten av Sveriges befolkning jämfört med arbetslösa, konstanthållet för övriga 

variabler.    
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Tabell 5. Logistisk regression med Tillåta få eller inga invandrare med annan hudfärg eller etnisk 

tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning  

Oberoende variabler  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

 
      Utbildning (ref. grundskola) 

       
Yrkesinriktad el. 2 årig gymnasielinje 0,000 

 
0,007 0,163 0,182 0,248 

3 eller 4 årig gymn, studieförberedande -0,144 
 

-0,096 -0,191 -0,161 -0,117 

Högskola/univ. 2 år eller eftergymn. utb. -0,780** 
 

-0,729** -0,684* -0,672* -0,442 

Högskola/universitet 3 år eller mer   -1,26*** 
 

-1,201*** -1,38*** -1,25*** -1,120*** 

Arbetssituationsvariabler (ref= arbetslös)  
     

Arbete  -0,231 -0,046 -0,301 -0,149 -0,029 

Studerande   -0,046 -0,142 -0,697 -0,622 -0,419 

Sjuk  0,876* 0,840 0,756 0,763 0,899 

Pensionär  0,952 1,085* 1,594** 1,712** 1,993** 

Hemarbete   -0,020 0,023 0,645 0,887 1,069 

Annat   -1,270 -1,117 -1,141 -0,973 -0,740 

Man (ref = kvinna) 0,187 0,282* 0,216 0,242 0,298 0,379* 

Ålder (ref. 65-96 år)     
  

15-30 år -0,451* 0,599 0,661 1,443** 1,497** 1,529** 

31-45 år 0,039 0,883* 1,062* 1,654** 1,800** 1,901*** 

46-64 år  -0,382* 0,460 0,536 1,158*** 1,318** 1,381** 

Moders utbildning (ref. Grundskola)    
   

Yrkesinriktad el. 2 årig gymnasielinje    0,085 0,090 0,105 

3 eller 4 årig gymn, studieförberedande    -0,341 -0,324 -0,522 

Högskola/univ. 2 år eller eftergymn. utb..     -0,319 -0,289 -0,248 

Högskola/universitet 3 år eller mer    0,032 0,052 0,130 

Faders utbildning (ref. Grundskola)    
   

Yrkesinriktad el. 2 årig gymnasielinje    -0,210 -0,207 -0,070 

3 eller 4 årig gymn, studieförberedande    0,571 0,665 0,756 

Högskola/univ. 2 år eller eftergymn. utb.    0,066 0,051 0,130 

Högskola/universitet 3 år eller mer    0,435 0,433 0,524 

Hushållsinkomst (ref. 0-10999 kr/mån )    
   

11 000-24 999 kr/mån    
 

-0,034 0,026 

25 000-39999 kr/mån    
 

-0,329 -0,258 
40000-49000 eller mer kr/mån  

    
 

-0,698** -0,588* 

Förtroendeindex    
  

0,142** 

Politiskt intresse 1/0    
  

-0,456** 

Nagelkerkes R2 0,055 0,030 0,069 
0,099 0,110 0,137 

n 1771 1771 1771 1771 1771 1771 

 
(* p < 0,05; ** p < 0.01; *** p < 0.001) 
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida utbildningsnivå och arbetssituation har ett 

samband med attityder till invandring och invandrare. Den första hypotesen var ” Högre 

utbildade individer har mer positiva attityder mot invandrare jämfört med lägre utbildade 

individer”. Resultatet visar att det finns ett samband mellan utbildningsnivå och attityder mot 

invandring och invandrare som bekräftar hypotesen.  

Den andra hypotesen var ”Sysselsatta individer har mer positiva attityder mot invandrare 

jämfört med arbetslösa individer”. Ingen av de logistiska regressionerna (tabell 4 och 5) visar 

på att det finns ett samband mellan sysselsatta och mer positiva attityder mot invandrare och 

invandring och hypotesen kan därmed förkastas.   

Sambandet mellan utbildningsnivå och attityder mot invandring och invandrare stämmer 

överens med tidigare forskning som är gjort på området (se exempelvis Hainmueller, Hiscox 

2007 s. 399 eller Mayda 2006). Vad sambandet mellan utbildningsnivå och attityder mot 

invandring beror på är svårt att säga, det kan vara så att som Hernes och Knudsen (1992 s. 

125-126) menar att mer utbildning främjar öppenhet och att högre utbildade individer genom 

utbildningen fått andra normer och värderingar som ger ökad tolerans jämfört med lägre 

utbildade. Sambandet mellan utbildningsnivå och attityder till invandring skulle även kunna 

förklaras som Hainmueller och Hiscox (2007 s. 437-438) menar att det handlar om en 

kulturell klyfta mellan respondenter med negativa attityder och respondenter med mer 

positiva attityder mot invandrare och invandring, inte om utbildningen i sig. Individer väljer 

att skaffa sig högre utbildning och det är på grund av den kulturella klyftan såsom attityder 

mot invandare och invandring.  

Uppsatsens resultat visar att individer med politiskt intresse sannolikt har mindre negativa 

attityder mot invandrare och invandring då koefficienten i båda regressionerna har en negativ 

riktning. Föräldrars utbildning gör att oddset för flertalet av utbildningsvariablerna i båda 

regressionerna sjunker. Förklaringen till detta kan vara som Pedersen (1996 s.275) menar, att 

individens politiska, kulturella och sociala bakgrund har en inverkan på individens attityder 

mot invandring och invandrare. Om en individ kommer från en bakgrund med föräldrar med 

lågt politiskt intresse och låg utbildning väljer hen ofta en låg utbildning själv. Dessa individer 

har ofta negativa attityder om invandring och invandrare. Det kan då tänkas att en individ som 
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kommer från en bakgrund med högre utbildade föräldrar med politiskt intresse har mer 

positiva attityder om invandring och invandrare.  

Resultatet visar att det inte finns något samband mellan sysselsatta och mer positiva attityder 

mot invandring och invandrare, jämfört med arbetslösa. Detta resultat stämmer överens med 

tidigare forskning (se exempelvis Citrin, Green, Muste, Wong 1997) men stämmer inte 

överens med Lancee och Pardos-Prados (2013 s. 127) resultat som visar att alla individer som 

blir arbetslösa tenderar att få en ökad oro för invandringen. Att det inte finns något samband 

mellan sysselsatta och attityder mot invandring och invandare skulle det då tänkas att Quillian 

(1995) då menar att den dominerande gruppen inte upplever invandrare och invandring som 

konkurrenter om arbetstillfällen. Det är dock svårt att säga då alla respondenterna i materialet 

förmodligen inte tillhör den dominerande gruppen, det vill säga den etniska majoriteten i 

Sverige i det här fallet, den dominerande gruppen som är den som skulle se invandrare som 

konkurrenter. Det är viktigt att understryka att om den dominerande gruppen skulle uppleva 

invandrare som konkurrenter om arbetstillfällen innebär det att hela den dominerande gruppen 

skulle uttrycka negativa attityder, oberoende av arbetssituation. Bonacich (1972 s. 553-554) 

menar att det bara är arbetarklassen som konkurrerar med invandrare om arbeten. Detta är 

inget vi kan se i analysen då det inte finns någon klassvariabel som kan visa på ett sådant 

samband. I variabeln Arbete ingår alla yrkesgrupper och om det hade funnits olika 

yrkesgrupper hade det gått att se om det finnas ett samband mellan arbetarklassen och 

negativa attityder till invandrare.  

Slutsats 

Det vi kan se av resultatet är att det finns ett samband mellan utbildningsnivå och attityder 

mot invandrare och invandring. Skillnaden mellan högre utbildade individers attityder mot 

invandrare och invandring och lägre utbildades attityder kan förmodligen inte bara förklaras 

av skillnaden i utbildningsnivå med tanke på de låga R
2
-värdena i de logistiska 

regressionerna. För att komma åt orsakerna till negativa attityder mot invandrare och 

invandring behövs flera faktorer inkluderas för att kunna förklara sambandet. Högre 

utbildning kan vara en delförklaring till attityder mot invandring och invandrare men 

förtroende för institutioner och politiker, politiskt intresse och föräldrars utbildning verkar 

också ha en viktig inverkan.  

För vidare forskning är det viktigt att ha ett bredare perspektiv. Utbildningsnivå är inte den 

enda orsaken till hur attityder till invandring och invandrare ser ut men det är intressant att 
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undersöka vad det är som gör att högre utbildade individer har mer positiva attityder mot 

invandrare och invandring. Är det den högre utbildningen som ger en ökad tolerans eller är 

det något annat? 
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