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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka vad svenskar har för attityd till immigrationens 

inverkan på Sveriges ekonomi. Vi tittar på hur attityden har förändrats mellan år 2002 och 2014 

samt vad det finns för skillnader i attityd mellan låg- och högutbildade svenskar. 

Frågan besvaras med hjälp av European Social Survey´s enkäter från år 2002 och år 2014 i 

Sverige och genom två teorier har valts ut. Den ena är Realistisk grupp konflikts teori vilken ger 

ett makroperspektiv och har valts för att kunna förklara hur den allmänna attityden skiljer sig i 

Sverige mellan år 2002 och år 2014. Teorin bygger på att negativ attityd uppstår när en grupp 

upplever konkurrens om de kollektiva resurserna från en annan grupp. Konkurrensen 

intensifieras då immigrantgruppen växer och landets ekonomiska förhållande försämras.  

Den andra teorin som används är Trade teorin och valdes för att kunna förstå hur svenskars 

attityder skiljer sig i olika utbildningsgrupper. Teorin bygger på en ekonomisk modell som 

förklarar att immigration leder till ökad konkurrens på arbetsmarknaden och de individer som 

upplever konkurrens från immigranter har en negativ attityd till immigration. Teorin 

kompletterar realistisk grupp konflikt teorin då den ger ett mer mikro perspektiv till hur attityd 

kan skilja sig inom olika grupper i populationen. Vidare gjordes en linjär regressionsanalys och 

ett medelvärde för båda åren samt för respektive utbildningsnivån. Resultatet visar på att 

attityden för svenskar har blivit mer positiv mellan år 2002 till år 2014 dock var förändringen 

inte stor. Det visade sig också att högutbildade individer hade positiv attityd år 2002 och blev 

mer positiva år 2014 och att lågutbildade individer var negativa år 2002 och blev mer negativa år 

2014 till immigranters inverkan på landets ekonomi. Att lågutbildade svenskar är mer negativa 

mot immigration är för att de måste konkurrera om jobben med immigranter i större utsträckning 

än högutbildade svenskar. Slutligen visar resultatet att svenskars medelvärde på attitydskalan 

ligger nära ett neutralt värde vilket kan tolkas som att svenskar har i allmänhet varken extremt 

positiv eller extremt negativ attityd till immigrationens inverkan på ekonomin.   

     Nyckelord: Attityd till immigration, svenskars utbildningsnivå, konkurrens på 

arbetsmarknaden, attityd över tid, immigranters utbildningsnivå, ekonomiskt perspektiv, 

okvalificerad och kvalificerad arbetskraft. 
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Inledning 
Sverige är ett land som är känt för att ha öppna gränser och har sedan andra världskriget tagit 

emot stora immigrationsgrupper. Sedan Statistiska centralbyrån började redovisa statistik över 

immigration år 1875 har immigrationen i Sverige ökat stadigt. Antalet utrikesfödda uppkom till 

drygt 1,6 miljoner individer år 2015 vilket är ca 17 % av befolkningen (SCB, 2015). 

      Enligt tidigare forskning är Sverige det landet i Europa som har lägst andel i befolkningen 

som förespråkar en restriktiv immigrations politik. Denna siffra uppgår i Sverige till 17,9 % och 

de länder med högst andel ligger på 86,1 % för Grekland respektive 87% för Ungern (Card m.fl., 

2005: 18). Samtidigt ser vi tendenser att allt fler svenskar faktiskt önskar hårdare regler för 

immigration, vilket bland annat ses på Sverigedemokraternas växande popularitet de senaste 

decennierna, vilka står för en restriktivare immigrations politik.  

     Immigrationen påverkar många aspekter i samhället som till exempel ekonomiska, politiska, 

sociala och den kulturella sfären och är en viktig och aktuell partipolitisk fråga. Att frågan är 

viktig kan bland annat ses på den senaste opinionsundersökningen gjord av SIFO, som visar att 

svenska folket anser att immigrationsfrågan ligger som nummer fyra i prioritet före bland annat 

frågor om äldreomsorg, miljön och ekonomin (SIFO, 2015). 

     Vad befolkningen i ett land har för attityd mot immigration är viktigt att undersöka eftersom 

Mayda (2006) hävdar att åsikterna speglar av sig på politiska beslut när det kommer till regler 

och lagar om till exempel hur enkelt det är att få uppehållstillstånd och visum. Vad ett land har 

för policys gällande immigration kommer i sin tur påverkar immigranters beslut att komma till 

ett land, vilket även i sin tur påverkar den internationella globaliseringen. 

     Att fokusera på den ekonomiska aspekten av attityder till immigration är relevant, eftersom 

att det är den frågan som enligt Mayda (2006) är den huvudsakliga faktorn som påverkar 

attityder mot immigration. Inom den ekonomiska aspekten så är oro på arbetsmarknaden och 

åsikten att immigration belastar välfärdssystemet de primära källorna till uppkomst av negativ 

attityd mot immigration (Mayda, 2006). Dock hävdar Card m.fl. att immigrationens påverkan på 

ekonomin är relativt liten (Card m.fl., 2012). Så vad kan förklara negativa attityder mot 

immigrationens påverkan på ekonomin?  
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     Att undersöka attityder och hur de har förändrats i Sverige är särskilt intressant eftersom 

Sverige är ett land som har varit i ledningen när det kommer till att ta emot flest immigranter i 

Europa (OECD, 2016) och det senaste decenniet har immigrationen till Sverige ökat drastiskt 

(SCB, 2016) vilket gör det viktig att undersöka allmänna attityder och hur dessa har förändrats 

utifrån detta.  

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskars attityd till immigrationens inverkan på 

Sveriges ekonomi på ett mikro- och makroplan. Mer specifikt kommer vi att undersöka hur 

Svenskars allmänna attityd till immigrationens inverkan på ekonomin skiljer sig från år 2002 till 

år 2014 då immigrationsflödet ökat drastiskt mellan dessa år. Detta är makroperspektivet till vår 

undersökning. Vidare är syftet med undersökningen att förklara hur denna attityd skiljer sig 

mellan låg- och högutbildade svenskar, vilket kommer att vara vårt mikroperspektiv i 

undersökningen.  

Frågeställning 

 

 Hur har svenskars attityd gentemot immigranters inverkan på ekonomin ändrats genom 

tiden, mer specifikt mellan år 2002 och år 2014? 

 

 Skiljer sig attityden till immigrationens inverkan på ekonomin åt mellan hög- och 

lågutbildade svenskar? 

 

Avgränsing 
Inom den tidigare forskningen (Card m.fl., 2012) om attityder mot immigration finns två 

huvudfaktorer. Det ena är kulturella aspekter som tradition, språk och normer och den andra är 

ekonomiska aspekter där löner, arbetsmarknad och välfärden och andra ekonomiska aspekter står 

i fokus (Card m.fl., 2012). Att förklara individers attityd till immigration i sin helhet är komplext 

då det är flera aspekter som samspelar. I denna undersökning kommer enbart det ekonomiska 
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perspektivet behandlas. Detta dels på grund av tidsbrist men också på grund av att Mayda (2006) 

hävdar att ekonomin är den viktigaste variabeln för att förklara attityd gentemot immigration.        

     Databasen European Social Survey (ESS) har endast data för år 2002 och år 2014 för temat på 

vår undersökning och kommer därför att avgränsas till dessa årtal. 

      I denna uppsats är begreppet immigration brett då det finns flera olika typer som till exempel 

arbetskraftsinvandring, studenter, anhörighetsinvandring, samt flyktingar. För att simplifiera 

analysprocessen kommer vi inte att göra några skillnader mellan olika typer av immigranter utan 

använder immigration som ett samlingsnamn för alla individer utan svenskt medborgarskap 

bosatta i Sverige. En viktig avgränsning i denna undersökning är att utbildningsnivåerna kommer 

att kategoriseras till låg-, medel- och högutbildade. Dock kommer det enbart att göras en 

jämförelse mellan hög- och lågutbildade individer då dessa kommer demonstrera en tydligare 

skillnad då båda har störst motpol till varandra. Ett annat viktigt begrepp är också att vi i denna 

uppsats likställer högutbildade individer med kvalificerad arbetskraft och lågutbildade individer 

med okvalificerad arbetskraft.  

 

Disposition  

Först kommer två teorier att presenteras, den ena är Realistisk gruppkonflikt teori som syftar till 

att presentera ett makroperspektiv till hur attityd formas till immigration och den andra är Trade 

teori som ger ett mikroperspektiv till hur attityd formas till immigration. Utifrån dessa teorier 

kommer det att presenteras två hypoteser. Vidare kommer tidigare forskning att börja med en 

introduktion gällande svenskars allmänna attityd gentemot immigration och i stora drag jämföra 

det till hur det ser ut i resterande Europa. Därefter kommer tidigare forskning att ta upp 

sociodemografiska orsaker till attityder, varav ämnet utbildning kommer att dominera temat. Vi 

kommer därefter att lyfta fram förändringar i attityd över tid och vilka orsaker som har påverkat 

dessa förändringar. Vidare tilldelas en hel sektion till Sveriges strukturella karaktär för att kunna 

sätta teorierna och tidigare forskning i kontext till Sverige för att underlätta analysen. Därefter 

kommer metod och data där vikt kommer läggas på urval, viktiga begrepp och slutligen en 

genomförlig operationalisering av varje variabel. En detaljerad presentation av medelvärdet och 

den linjära regressionsanalysen kommer att presenteras och slutligen kommer diskussionen 
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besvara hypoteserna och huvudfrågorna av undersökningen. Det hela avslutas med en diskussion 

av studiens validitet och reliabilitet och slutligen förslag på fortsatt forskning.   

Teori 
I denna uppsats använder vi två teorier som kompletterar varandra på en mikro- och makronivå. 

Realistisk gruppkonflikt teori valdes för att kunna förklara hur attityd skiljer sig över tid mellan 

år 2002 och år 2014 i Sverige och Trade teori valdes för att kunna besvara frågan om skillnader i 

svenskars attityder mellan olika utbildningsnivåer. Realistisk gruppkonflikt teori ger en 

förklaring till den allmänna populationens attityd på en makronivå medan Trade teori används 

för att analysera på en mikronivå om vad som sker inom olika grupper attityder inom 

populationen. 

Realistisk gruppkonflikt teori 
Realistisk gruppkonflikt teori är en av den mest använda teorin som används i studier som 

undersöker attityder mot immigration (Meuleman m.fl., 2009). Teorin syftar till att ge en 

förklaring till uppkomsten av negativa attityder gentemot immigration genom att använda 

konkurrens och hot som förklaringsinstrument.  

     Enligt Quillian (1995) bygger teorins grundläggande antaganden på att konflikter mellan 

grupper skapas av föreställningen att de kollektiva resurserna i samhället är hotade av en eller 

flera utanförgrupper. Dessa kollektiva resurser kan innefatta bostäder, jobb, sociala bidrag och 

ekonomiskt välbefinnande men även mer abstrakta tillgångar som makt, status, och politisk 

mobilitet. När medlemmarna av den inhemska gruppen upplever att det konkurrerar om dessa 

resurser upplever det hot gentemot utanförgruppen. Desto högre upplevd konkurrens mellan 

grupperna desto mer ökar konflikten. Som en reaktion på den upplevda konkurrensen uppstår ett 

hot och ur detta formas negativa känslor och attityder gentemot utanförgruppen. Dock är det 

viktigt att poängtera att det nödvändigtvis inte behöver finnas en verklig konkurrens om de 

kollektiva resurserna, och kan istället vara en subjektivt upplevd konkurrens som leder till 

fientlighet och konflikter mellan grupper (Quillian, 1995).  
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     Enligt Quillian (1995) framhäver teorin två primära faktorer som påverkar nivån på den 

upplevda konkurrensen och hotet, det ena är utanförgruppens storlek och det andra är den 

ekonomiska kontexten. Storleken på utanförgruppen är en viktig faktor för att förklara det 

upplevda hotet eftersom en större minoritets grupp leder till en intensifierad kamp om de 

kollektiva resurserna då det innebär ett större antal individer som är med och konkurrerar samt 

att större minoritetsgrupper leder till ett starkare upplevt hot eftersom de får ökad politisk 

mobilitet och kan på så sätt få mer makt. Den andra faktorn som påverkar nivån av den upplevda 

konkurrensen är den ekonomiska kontexten i landet, om det ekonomiska förhållandet i landet är 

dåligt blir de kollektiva resurserna färre, vilket leder till en mer intensiverad kamp, å andra sidan, 

i mer välmående tider, blir konkurrens mindre intensifierad mellan den inhemska gruppen och 

utanförgruppen, och de negativa attityderna minskar. En annan aspekt som kan ge en förklaring 

till uppkomst av negativ attityd är att den inhemska gruppen i sämre ekonomiska tider beskyller 

utanförgruppen att vara en belastning på ekonomin (Quillian, 1995).       

     Realistisk gruppkonflikt teori kan i denna undersökning hjälpa till att förstå mönster i 

attitydförändring mellan år 2002 och år 2014 och hur förändringar i attityd har påverkats av den 

ökade immigrationen och den ekonomiska kontexten. Grovt sett ser vi på immigrationen som en 

grupp i samhället och den inhemska befolkningen som en annan grupp vilka konkurrerar om de 

kollektiva resurserna. Då immigrantgruppen blivit mycket större i Sverige år 2014 jämfört med 

år 2002 (SCB, 2014) bör det enligt teorin ha bidragit till att den inhemska befolkningen känner 

ett större hot och ökad konkurrens år 2014 jämfört med år 2002. Teorin hävdar att attityd också 

påverkas av den ekonomiska kontexten (Quillian, 1995) och eftersom att Sveriges ekonomi har 

blivit starkare år 2014 (OECD, 2016) går det att anta att de kollektiva resurserna blivit fler och 

konkurrensen mindre intensiv, vilket bidragit till att det upplevda hotet inte är lika starkt. 

Trade teori 
För att komplettera Realistisk gruppkonflikts teori används Trade teorin för att undersöka 

uppsatsen frågeställning på ett mikroplan för att förklara hur svenskars attityd till immigrationens 

inverkan på landets ekonomi skiljer sig inom olika utbildningsnivåer.  
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     Enligt Borjas är en viktig grundsten till varför individer i ett land har negativ attityd till 

immigration är för att immigration leder till ett större utbud av tillgänglig arbetskraft, vilket i sin 

tur leder till en ökad konkurrens mellan jobben (Borjas, 2003). Zimmermann utvecklar det vidare 

med att säga att ökad konkurrens mellan jobben kan i sin tur leda till sänkta löner då utbudet av 

arbertskraft ökar. Vidare är immigranter i större utsträckning beredda att ta samma jobb fast för 

mindre ersättning då immigranter som kommer till ett rikt land oftast har migrerat från fattigare 

länder (Zimmermann, 1995: 53). Enligt O’Rourke  och Sinnot (2006) säger teorin att individer 

motsätter sig immigration med liknande kvalificeringsnivå som de själva, eftersom att individer 

med samma kvalificeringsnivå kommer att konkurrera om samma jobb. De individer av den 

inhemska befolkningen som kommer ha negativ attityd till immigration är de som kommer att 

konkurrera med immigranterna på arbetsmarknaden. Trade teori som bygger på Heckscher- 

Ohlin handelsmodell om utbud och efterfrågan är ett teoretiskt ramverk (O’Rourke and Sinnott, 

2006) som kan hjälpa till att besvara uppsatsens frågeställning på ett mikroplan om skillnader i 

attityd till immigrationen mellan låg-och högutbildade svenskar. 

     I tidigare forskning används Trade teori i kontext till attityd gentemot immigranter utifrån 

inhemska individers kvalifikationer (O’Rourke och Sinnott, 2006), vi kommer därför att använda 

teorin likadant genom att anta att högutbildade är desamma som kvalificerad arbetskraft och 

lågutbildade är desamma som okvalificerad arbetskraft.  

     Enligt O’Rourke  och Sinnott (2006) beror attityd till immigration på om inhemska individer 

är kvalificerade eller okvalificerad och vilken typ av immigration som konkurrerar på 

arbetsmarknaden. Ett land kan bedömas om det är rikt genom att mäta landets BNP per capita 

detta för att avgöra vilken typ av immigration landet har. Modellen antar att länder med högt 

BNP främst utgörs av okvalificerade immigranter eftersom dessa dras till rikare länder för högre 

löner (O’Rourke och Sinnott, 2006). Då Sverige har ett högt BNP (OECD, 2016) kan vi därför 

kategorisera det som ett rikt land och utifrån teorin anta att immigrationen består främst av 

okvalificerad arbetskraft i Sverige. O’Rourke och Sinnott (2006) förklarar utifrån modellen att i 

rika länder kommer kvalificerade inhemska individer ha en mer positiv attityd gentemot 

immigranter än de inhemska individer som är okvalificerade, detta eftersom den okvalificerade 

immigrationen ökar konkurrensen på arbetsmarknaden för okvalificerade jobb och som en 
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konsekvens av ökat utbud på arbetsmarknaden sänks lönerna för den okvalificerade 

arbetskraften. 

     Eftersom tidigare forskning kommit fram till att högutbildade immigranter får i högre 

utsträckning okvalificerade arbeten i Sverige (Rooth och Ekberg, 2006), kan vi anta att 

högutbildade svenskar inte behöver konkurrera med högutbildade immigranter trots att teorin 

påstår det. Då vi undersöker skillnaden i attityd för hög- och lågutbildade är det rimligt att anta 

att högutbildade individer korrelerar med kvalificerad arbetskraft och låg utbildade individer 

korrelerar med okvalificerad arbetskraft. Vi hävdar därför att kvalifikationen är lika med 

utbildningsnivån av en individ för att teorin ska passa in i undersökningen. 

 

Hypoteser 
För att förklara studiens huvudfrågor formuleras två hypoteser utifrån våra teorier. Hypotes ett 

bygger på Realistisk gruppkonflikt teori som på ett makroplan kan förklara hur attityd formas i 

den allmänna populationen: 

H1: Svenskars attityd till immigrationens inverkan på landets ekonomi har blivit mer negativa år 

2014 jämfört med 2002 på grund av den ökade immigrationen. 

 

Hypotes 2 bygger på Trade teori som förklarar hur attityd på ett mikroplan formas inom 

populationen som i vårt fall är olika utbildningsgrupper:  

H2: Högutbildade svenskar har en allmänt mer positiv attityd till immigranters inverkan på 

ekonomin än låg utbildade svenskar. 

 

Tidigare forskning 
Detta avsnitt kommer först att ta upp den internationella forskningen gällande allmänna attityder 

gentemot immigration utifrån ekonomiska och sociodemografiska faktorer samt attityd över tid i 

relation till immigrationsflöden. Därefter kommer siffror och statistik att presenteras som syftar 

till att ge en bild av Sveriges strukturella karaktär för år 2002 och år 2014 när det kommer till 
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antal immigranter, immigranters och svenskars utbildningsnivå, förändringar i arbetslösheten och 

förändringar i Sveriges BNP. Detta för att undersöka om det finns något samband mellan den 

rådande ekonomiska kontexten, immigrationsflödet och attitydförändringar.  

 

Allmänna attityder i Sverige och Europa 
En studie som är gjord av Mella (2011) på Sociologiska Institutionen i Uppsala mäter attityder i 

Sverige för åren 2005-2011 visar att Sveriges befolkning tenderar att vara positiv samt mycket 

positiv till immigration och denna trend har varit stabil under den årsperiod studien syftar till att 

undersöka. Sveriges allmänna attityd till immigration är enligt flera undersökningar den mest 

positiva i hela Europa. Även fast majoriteten av Sveriges befolkning har en positiv attityd till 

immigration så är det ca 5 % av befolkningen som har extremt negativa attityder till immigration 

(Mella, 2011: 47). I övriga Europa har tendensen varit att de negativa attityderna har ökat, och 

enligt Mella (2011) är det på grund av försämrade ekonomiska förhållanden i Europa. Vilket går 

i linje med forskningen av Card m.fl (2012) som fann tendenser att länder som var rikare hade en 

mer positiv attityd till immigration. De länder där befolkningen har mest negativa attityder är 

Ungern, Grekland och Portugal och de länder som låg i topp med att ha störst andel positiv 

attityd var Luxemburg och Sverige (Card m.fl., 2012: 85).  

 

Sociodemografiska faktorer 
Tidigare forskning som har undersökt vilka individuella attribut som påverkar attityder mot 

immigrationens inverkan på ekonomin fann att äldre individer har mer restriktiva attityder mot 

immigration eftersom att de är av uppfattningen att immigration sänker lönerna och att detta 

kommer att påverka deras pensionsförmåner (O’Rourke and Sinnott, 2006).  

     Vidare visar annan forskning att individer som bor på landsbygden och i mindre städer har en 

mer negativ attityd mot immigration, därför att de befinner sig i omgivningar där de inte kommer 

i kontakt med immigranter i lika stor utsträckning som individer som bor i större städer (Mayda, 

2006: 515). Andra kännetecken för individer som uttrycker negativ attityd mot immigrationens 

inverkan på ekonomin är de som befinner sig i en sårbar situation som till exempel arbetslösa, 

eller de från de lägre socioekonomiska klasser, eftersom att det befinner sig i samma 
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samhällsgrupp som immigranter och kommer därför riskera att konkurrera om liknande jobb 

(Mayda, 2006). Även Mau och Veghte (2007: 220) undersökte detta samband och menar att 

personer som är i en sårbar situation drivs i större grad av egenintressen och upplever en ökad 

konkurrens om ekonomiska fördelar och därför har en mer negativ attityd mot immigrationen. 

 

Utbildningsnivå 
Det har dock visat sig inom den tidigare forskningen att det starkaste sambandet till attityd mot 

immigration har funnits i utbildningsnivå (Mau och Veghte, 2007: 220). Ju högre utbildning en 

individ har desto större är sannolikheten att han eller hon har en positiv attityd mot immigration. 

(Mau och Veghte, 2007; Mayda, 2006; Mella, 2011; Rustenbach, 2010). Således finns det två 

huvudsakliga förklaringar till varför detta samband finns. En förklaring är att utbildade individer 

inte känner någon konkurrens av immigrationen på arbetsmarknaden dels för att de känner sig 

säkrare på arbetsmarknaden då de genom sin utbildning har kvalifikationer som gör dem 

konkurrenskraftiga och dels för att individer som har immigrerat till länder i västvärlden i större 

utsträckning är lågutbildade och inte kommer konkurrera om jobben med högutbildade individer 

(Mayda, 2006).   

     Den andra förklaringen till varför högutbildade individer är mer positiva till immigration kan 

ses i att högre utbildning ger tillgång till ett bredare perspektiv och förståelse för bakomliggande 

orsaker till immigration i ett internationellt sammanhang (Hainmueller och Hiscox, 2007; Mella, 

2011). Hainmueller and Hiscox´s (2007) studie syftade till att undersöka sambandet mellan 

attityder gentemot immigration och utbildningsnivå i 24 länder i Europa med hjälp av ESS data 

från år 2003. Resultatet visade på att högutbildade individer var öppna till all typ av immigration. 

Om en förklaring till att negativa attityder mot immigration uppkommer som ett resultat av 

konkurrens på arbetsmarknaden så borde högutbildade individer inte vilja ha högutbildade 

immigranter, eftersom det skulle resultera i mer konkurrens. Hainmuller och Hiscox menar 

istället att förklaringen till varför högutbildade individer har en öppnare attityd gentemot 

immigration i jämförelse med lågutbildade är för att utbildning bidrar till en förmåga att 

reflektera om fördelar och nackdelar av immigration på ett mer abstrakt plan  (Hainmueller och 

Hiscox, 2007). 
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Attityd över tid 
En studie av Meuleman m.fl. (2009) undersöker förändringar i attityd över tid och har studerat 

trender i attityder mot immigration i 17 länder i Europa och hur dessa har förändrats mellan år 

2002 och år 2007. De undersöker om förändringar i attityder går att förklara med förändringar i 

storleken på immigrationsflödet. Allmänt kunde förändringar i attityd utläsas i tio av länderna 

under denna fem års period, dock skiljde sig förändringarna åt mycket och hade olika riktningar, 

därför kunde ingen entydig slutsats påvisas. Exempelvis i Skandinavien fann forskarna en liten 

minskning av negativa attityder i Finland, Danmark och Sverige medan i Norge hade den 

negativa attityden ökat. Vidare fann forskarna ett positivt samband mellan immigrantgruppens 

storlek och förändringar i attityden och i länder med höga nivåer av immigration som till 

exempel Spanien och Österrike, hade attityden blivit mer negativ. Tvärt om så uppvisade länder 

som tagit emot minst antal immigranter de starkaste trenderna i öppnare attityd (Meuleman m,fl., 

2009). 

     Sambandet mellan förändringar i ekonomiska förhållanden och attitydförändring är blandat då 

det inte hittades några samband mellan förändringar i BNP och förändring i attityd till 

immigration. Däremot kunde forskarna koppla arbetslöshetsnivån till förändringar i attityd och i 

länder där arbetslöshetsnivån inte stigit visade det sig att en ökning av öppnare attityder mot 

immigration hade skett. Denna studie undersökte hur attityden i Europa förändrades mellan år 

2002 och år 2007 och fann små förändringar i attityden i olika länder (Meuleman m.fl., 2009).  

     Då vår studie sträcker sig till och med år 2014 kan vi anta att förändringar i attityden kommer 

vara större då immigrationen fortsatt att öka markant efter år 2007 samt att det politiska och den 

mediala fokusen har vuxit på immigrationsfrågan. 

     Semyonov m.fl. (2006) har undersökt förändringar i attityd mot immigration och vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar förändringarna. Fokus ligger på att undersöka om 

storleken och förändringar i immigrationsflödet påverkar attityden och om den ekonomiska 

makrostrukturen påverkar attityden. Studien innefattar 12 länder i Europa och data har använts 

för år 1988 till år 2000. Forskarna testade ländernas strukturella karaktär (BNP, antalet 

immigranter, högerpartiers utbredning) och individuella variabler (kön, ålder, socioekonomiska 

förhållanden, utbildning). Studien visade på det stora hela att de negativa attityderna hade ökat i 
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alla länder under tidsintervallet för studien. Ökningen var som störst i början av tidsperioden 

(1988-1994) vilket förklarades med att immigrationsflödet var som störst under denna period 

vilket i sin tur bidrog till att människor upplevde ett större hot och rädsla under denna tid. Men 

då immigrationen stannat upp och gruppen integrerats i samhället minskade den negativa 

attityden (Semyonov m.fl., 2006). Det är intressant att den negativa attityden ökade då 

immigrationsflödet var som störst och kan relateras till vår studie eftersom vi undersöker 

förändringar i attityd över tid och det kan tänkas att dessa förändringar har ett samband med den 

ökande immigrationen till Sverige.  

Sveriges strukturella karaktär 
Sveriges strukturella karaktär är en viktig del av denna undersökning för att kunna sätta teorierna 

i kontext till undersökningen och för att underlätta analysen av svenskars attityd till 

immigrationens inverkan på ekonomin. 

 

Immigration i Sverige 

Realistisk gruppkonflikt teori förklarar att när den konkurrerande gruppen ökar, som i vårt fall är 

immigrationen i Sverige, leder detta till ökad konkurrens om resurserna och mer negativ attityd 

då den inhemska gruppen upplever ett större hot. Eftersom syftet är att undersöka 

attitydförändring över tid görs en granskning av hur Sveriges immigration har ökat sedan år 2002 

till år 2014 som figur 1 visar nedan. 

 Figur 1: Utländska medborgare i Sverige år 2002-2015 enligt CSB. 
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Figur 1 visar data från Statistiska Centralbyrån att utländska medborgare i Sverige stadigt har 

ökat sedan år 2002 och trenden ser ut att fortsätta i denna riktning. År 2002 var det totalt 474 099 

utländska medborgare i Sverige under år 2014 har antalet nästan fördubblats då den låg på 739 

435 utländska medborgare i Sverige (SCB, 2016). Utifrån Realistisk gruppkonflikt teori kan det 

förväntas att allt eftersom immigrationen ökar i Sverige kommer det att leda till en ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden och i sin tur leda till att svenska befolkningen kommer att ha en 

mer negativ attityd år 2014 då storleken av immigration var betydligt mindre år 2002. 

 

Hög- och lågutbildade immigranter i Sverige 

Enligt Trade teorin konkurrerar högutbildade inhemska individer med högutbildade immigranter 

och lågutbildade inhemska individer med lågutbildade immigranter. Dock hävdar Rooth och 

Ekberg (2006) att högutbildade immigranter i Sverige får främst okvalificerade arbeten eftersom 

immigranters humankapital inte alltid är överförbart till Sverige, av anledningar som exempelvis 

borttappade dokument, icke kompatibla utbildningar och språkbarriärer. Vidare hävdar forskarna 

att beroende på hur mycket ett humankapital är överförbart på den internationella 

arbetsmarknaden kommer detta att determinera om en individ får ett kompatibelt arbete till dess 

utbildningsnivå i ett annat land och om humankapitalet inte är överförbart på en internationell 

nivå leder detta till att individen får ett lägre kvalificerad jobb trots hög utbildning. Författarna 

förklarar vidare att trots överförbart humankapital blir immigranter diskriminerade på 

arbetsmarknaden vilket bidrar till att högutbildade immigranter får okvalificerade arbeten (Rooth 

och Ekberg, 2006).  

     Utifrån detta kan vi anta att högutbildade svenskar inte känner någon betydlig konkurrens till 

immigranter överlag på arbetsmarknaden och därför kommer denna undersökning inte att 

fördjupa sig i immigranters utbildningsnivå i Sverige. Detta eftersom att vi antar att högutbildade 

immigranter konkurrerar med lågutbildade svenskar och immigranter på Sveriges arbetsmarknad 

och kan därför förväntas att lågutbildade svenskar kommer ha negativ attityd till immigrationens 

inverkan på landets ekonomi medan högutbildade svenskar har en mer positiv attityd gentemot 

immigranter. 
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Svenskars utbildningsnivå 

För att bättre kunna tolka resultatet av det totala medelvärdet av högst uppnådd utbildningsnivå i 

attityd till immigrationens inverkan på landets ekonomi görs en kort redogörelse av svenskars 

allmänna utbildningsnivå. 

     Enligt Utbildningsstatistisk årsbok 2014 från SCB är Sveriges utbildningsnivå hög då fyra av 

tio svenskar mellan 25-64 år har en eftergymnasial utbildning och att det senaste åren har 

utbildningsnivån fortsatt att stiga då allt fler svenskar väljer att genomföra högre studier. Det har 

också visat sig att kvinnor utgör en högre andel med eftergymnasial utbildning än män (SCB, 

2014: 11). Detta kan ge en fingervisning till att det totala medelvärdet av attityd gentemot 

immigration förmodligen skulle visa positiv attityd då SCB hävdar att Sveriges utbildningsnivå 

är hög (SCB, 2014) och tidigare forskning tyder på att högutbildade individer har i genomsnitt en 

mer positiv attityd till immigranter (Hainmueller och Hiscox, 2007; Mayda, 2006; O’Rourke och 

Sinnott, 2006). 

 

Den ekonomiska kontexten 

Då denna undersökning syftar till att undersöka svenskars attityd gentemot immigrationens 

påverkan på ekonomin är det relevant att titta på hur den ekonomiska kontexten såg ut under de 

åren studien syftar till att undersöka. Enligt Quillian förklarar Realistisk gruppkonflikt teori att 

den inhemska befolkningens attityd påverkas av den ekonomiska kontexten (Quillian, 1995). 

Därför presenteras statistik över Sveriges BNP och arbetslöshetsnivå för att ge en indikation på 

hur den ekonomiska kontexten har sett ut år 2002 och år 2014. 

     Sveriges BNP för år 2002 låg på 30 790 USD/capita och år 2014 hade den stigit till 45 298 

USD/capita (OECD, 2016). Detta resultat visar att Sveriges ekonomiska tillväxt har ökat kraftigt. 

Enligt Arbetsförmedlingen har Sveriges arbetslöshetsnivå totalt sett ökat från 5,1 % år 2002 och 

till 6,3 % år 2014 (Arbetsförmedlingen, 2016).  

     Då den svenska ekonomin fått en betydande tillväxt kan vi utifrån Realistisk gruppkonflikt 

teori anta att detta kommer påverka attityden positivt eftersom teorin hävdar att den ekonomiska 

kontexten har en väsentlig påverkan. Dock har arbetslösheten ökat vilket enligt teorin borde 

innebära att konkurrensen ökat och därmed den negativa attityden. Då vi diskuterar 
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arbetslöshetsnivån i relation till Trade teorin, kan vi anta att ökad arbetslöshet innebär ökad 

konkurrens mellan jobben. 

Metod och Data 
Denna del kommer att fokusera på de selekterade variablerna från ESS datamaterial. Början 

innehåller en redogörelse för vår empiri och till hur variablerna valts, manipulerats och tolkats 

och slutligen kommer resultatet att presenteras i en analys. 

Empiri  
Det insamlade datamaterialet består av data hämtat från databasen European Social Survey 

(ESS). ESS ger gratis tillgång till enkäterna och kan laddas ner i en SPSS fil för att bearbeta 

datamaterialet. ESS hemsida beskriver att deras enkäter är till för att mäta populationers attityder, 

tro och beteende mönster runt om i Europa och att varje två år görs intervjuer ”face-to-face” med 

nya selekterade stickprov (ESS, 2016). 

     Det datamaterial som används i denna undersökning kommer från ESS enkäter gjorda år 2002 

och år 2014 i Sverige och består av variablerna Immigration bra eller dåligt för landets ekonomi, 

Högst uppnådd utbildningsnivå, Ålder, Kön, Bor i ett tättbebyggt område, Varit arbetslös och 

sökt jobb i 3 månader eller mer.  

Urval och avgränsning 

Det är utifrån ett deduktivt förhållningsätt som variablerna har valts då det har valts utifrån 

teorierna. Undersökningen grundar sig i svenskars attityder och därför avgränsas urvalet till 

respondenter med svenskt medborgarskap. Urvalet har även kontrollerats för partiskhet genom 

att titta på föräldrarnas bakgrund. Bakgrunden av respondenternas föräldrar skulle kunna påverka 

respondenternas uppfattning av immigranter om föräldrarna var födda utomlands eller i Sverige. 

Om dessa skulle överrepresenteras i urvalet är risken att det finns en partisk påverkan i attityden 

gentemot immigranters inverkan på landets ekonomi.  
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   Av respondenterna i urvalet för år 2002 hade 1 701 en svenskfödd fader, 294 en utlandsfödd 

fader, 1 698 hade en svenskfödd moder och 296 hade en utlandsfödd moder. Respondenterna i 

urvalet för år 2014 hade 1 489 en svenskfödd fader, 355 hade en utlandsfödd fader, 1 490 

svenskfödd moder och 357 hade en utlandsfödd moder.  

     Respondenter med svenskfödda föräldrar är överrepresenterade i urvalet för båda åren och det 

kan därför antas att urvalet är av relevans och skulle representera låg partiskhet om det skulle ha 

funnits någon. Det skulle också kunna bidra till ett säkrare resultat då minoriteten har utländska 

föräldrar vilket speglar hur det svenska samhället är idag då den består av etniskmångfald. 

     Variabeln Högst uppnådd utbildningsnivå valdes som oberoendevariabel för att kunna 

analysera utifrån Trade teori. Denna teori tyder på att inhemska individer med låg utbildning 

upplever konkurrens med lågutbildade immigranter och högutbildade inhemska individer 

konkurrerar med högutbildade immigranter. Dock har Rooth och Ekberg visat att högutbildade 

immigranter i Sverige får oftast de okvalificerade jobben (Rooth och Ekberg, 2006) denna 

undersökning utesluter därför att högutbildade svenskar konkurrerar med högutbildade 

immigranter. Därför är det förväntade resultatet att högutbildade svenskar har en mer positiv 

attityd gentemot immigranter då dessa konkurrerar i mindre utsträckning med immigranter och 

låg utbildad svenskar förväntas att ha en mer negativ attityd gentemot immigranter då de antas 

konkurrera med både hög- och lågutbildade immigranter. 

     Den andra teorin, Realistisk gruppkonflikts teori hävdar att en ökning av immigranter leder 

till att den inhemska gruppen får en mer negativ attityd gentemot immigranter. Då CSB statistik 

visar att immigrationsökning är stor mellan år 2002 till år 2014 i Sverige (SCB, 2016) valdes 

beroendevariabeln Immigranter bra eller dåligt för landets ekonomi från enkäten år 2002 och år 

2014 i syfte att se om attityden blivit mer negativ genom tiden då immigranternas gruppstorlek 

har ökat. En annan orsak till varför beroendevariabeln valdes är att Mayda hävdar att ekonomin 

är den viktigaste orsaken som förklarar attityd till immigration (Mayda, 2006). Denna variabel 

kommer därför att kunna ge en överblick över skillnader i attityd mellan olika utbildningsnivåer 

och förändringar i attityd över tid i en ekonomisk kontext. 
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Begrepp  

Som en del av avgränsningen behöver vissa begrepp preciseras för att kunna förstå ramarna och 

avgränsningen i denna uppsats. 

Immigration/Immigranter: Gällande termen ”Immigration/Immigranter” gör ESS inte någon 

skillnad mellan olika typer av immigration i deras enkäter. Alltså kommer undersökningen inte 

gå in på olika typer av immigranter och vad syftet med att bosätta sig i Sverige. Termen 

immigration i denna uppsats är i sin renaste form: Människor utan svenskt medborgarskap som 

bosätter sig i Sverige. 

Landets ekonomi: Då mätningen bygger på attityd för hur svenskar upplever immigranters 

inverkan på landets ekonomi måste termen ekonomi definieras. Utifrån ESS enkäten är det en 

öppen tolkning för termen ekonomin och kan därför ha olika betydelse för olika individer. Det 

kan vara allt ifrån arbetsmarknadens efterfråga, Sveriges BNP, sociala bidrag och till individens 

ekonomiska situation. Tolkningarna inom termen ekonomi är därför i denna uppsats en variation 

av subjektiva tolkningar av vad ett lands ekonomi är. 

Högutbildade och Lågutbildade: Då uppsatsen utför en jämförelse mellan högutbildade 

individer och lågutbildade individer behöver termen definieras. I denna uppsats är högutbildade 

individer de individer med universitet eller högskola eller någon annan form av eftergymnasial 

utbildning som högst uppnådd utbildningsnivå. Lågutbildade anses vara individer med 

grundskola som högst uppnådd utbildningsnivå. En medelutbildningsnivå anses vara individer 

med gymnasium som högst uppnådd utbildningsnivå dock är fokus enbart på låg- och 

högutbildningsnivå eftersom de har störst motpol till varandra och kommer därför visa de 

viktigaste skillnaderna.  

Positiv och negativ attityd: I denna uppsats används attityd som positiv attityd eller negativ 

attityd till immigranters inverkan på landets ekonomi. Detta utgår från beroendevariabelns 

Immigration bra eller dålig för landets ekonomi skala 0-10. Individer som ligger under skalan 

fem anses ha en negativ attityd på immigrationens inverkan på landets ekonomi och individer 

som ligger över skalan fem anses ha en positiv attityd till immigrationens inverkan på landets 

ekonomi. Individer som ligger precis på skalan fem tolkas som neutral attityd till immigranters 

inverkan på landets ekonomi. Vidare kommer uppsatsen att nämna ”mer positiv attityd” eller 
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“mindre positiv attityd” och bör tolkas som att det har ökat eller minskat på skalan för positiv 

attityd som ligger mellan skalanivån 5-10, desto närmare tio desto mer positiv attityd till 

immigrationen. Likaså för ”mer negativ attityd” eller ”mindre negativ attityd ” vilket innebär att 

det har ökat eller minskat på skalan för negativ attityd vilket är skalan 0-5, desto närmare noll 

desto mer negativ attityd till immigration. Det är alltså viktigt att komma ihåg att desto längre 

bort från siffran fem på skalan desto starkare är en negativ eller positiv attityd.  

 

Bortfall 

Individer med icke svensk nationalitet togs bort från datamaterialet och då återstod det ett urval 

av totalt 1 941 svenska respondenter för år 2002 och 1 794 svenska respondenter för år 2014 men 

för att få det kompatibelt till regressionsanalysen blev stickprovets population 1880 individer år 

2002 och 1782 individer år 2014. Uppsatsen avgränsar sig till en beroendevariabel Immigration 

bra eller dålig för landets ekonomi och en oberoendevariabel Högst uppnådd utbildningsnivå 

samt med kontrollvariablerna Ålder, Kön, Varit arbetslös och sökt jobb i 3 månader eller mer 

och Bor i tättbebyggt område. Bortfallen av variablerna presenteras i Tabell 1 nedan.   

 

Tabell 1: Bortfall av urvalsvariabler från ESS data. 

År 2002 N Högst 

uppnådd 

utbildnings-

nivå 

Kön Bor i 

tättbebyggt 

område  

Ålder  Varit arbetslös 

och sökt jobb i 

3 månader 

eller mer 

Giltig 1937 1938 1937 1938 1991 

Bortfall 4 3 4 3 8 

År 2014 N      

Giltig 1785 1794 1603 1792 1844 

Bortfall 9 0 191 2 3 

 

Som Tabell 1 visar oss är bortfallen för alla variabler för båda åren inte stora nog för att det ska 

kunna ha någon stor påverkan på datamaterialet dock blev det ett bortfall på 191 individer för år 

2014 för variabeln bor i tättbebyggt område vilket är ett stort bortfall i jämförelse med de andra 

variablernas bortfall. 
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Operationalisering 

Beroende variabel 

Immigranter bra eller dåligt för landets ekonomi: Som beroendevariabel valdes Immigranter 

bra eller dåligt för landets ekonomi eftersom undersökningens syfte är att se svenskars attityd till 

immigrationens inverkan på Sveriges ekonomi. Variabeln ger en skalnivå från noll 

(dålig/negativ) till tio (bra/positiv)för attityden och består i sin naturliga form då den ej har 

manipulerats. Resultatet kommer vidare tolkas som negativ attityd om den ligger under skalan 

fem och positiv attityd om den ligger över fem på skalan. Individer som ligger precis på skalan 

fem tolkas som neutral attityd. 

Oberoende Variabel 

Högst uppnådd utbildningsnivå: Som oberoendevariabel används Högst uppnådd 

utbildningsnivå för respondenter för båda åren. Detta eftersom att undersökningen bygger på hur 

låg- och högutbildade svenskar skiljer sig i attityd gentemot immigranters inverkan på ekonomin 

och för att tidigare forskning som exempelvis Rustenback hävdar att individers utbildningsnivå 

har ett starkt samband till attityd till immigrationen och att högutbildade individer har en mer 

positiv attityd till immigration än lågutbildade individer (Rustenbach, 2010). Variabeln Högst 

uppnådd utbildningsnivå omkodas till dummyvariabler varav 1= Grundskola, 0= gymnasium och 

2= Universitet/ högskola. Respondenter som hade grundskola som högst uppnådd 

utbildningsnivå kodades till 0 och blir referenskategori, respondenter med gymnasium som högst 

uppnådd utbildningsnivå kodades till 1 och respondenter med universitet/högskola som högst 

uppnådd utbildningsnivå kodades om till 2. I denna undersökning tolkas grundskolenivå som 

lågutbildade individer och individer som har en avslutad utbildning med universitet/högskolenivå 

som högutbildade individer. Gymnasienivå tolkas som medelutbildade individer. 

Kontrollvariabler 

Ålder: Som kontrollvariabel har vi valt Ålder eftersom O’Rourke och Sinnott förklarar att äldre 

individer har i genomsnitt en mer negativ attityd till immigranters inverkan på ekonomin 

(O’Rourke och Sinnott, 2006) och skulle kunna vara ännu en bakomliggande orsak till attityd 
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gentemot immigration.  För att variabeln ålder ska vara lättare att tolka grupperas den till tre 

mindre kategorier: Ung, Medelålder och Gammal. Genom att använda referenskategorin 

medelålder kan fokus läggas på unga och gamla individers attityd till immigrations inverkan på 

landets ekonomi då det kan antas visa de tydligaste skillnaderna. För att förenkla variabeln Ålder 

omkodas den till en dummyvariabel som är kategoriseras till tre grupper. Dessa kategoriseras till 

1= Ung, 0= Medelålder och 2= Gammal. De individer i åldrarna 15 till 30 kodades till 1, i 

åldrarna 31 till 60 kodades till 0 och i åldrarna 61 till 96 kodades till 2 med referenskategorin 

medelålder. 

Kön: Eftersom tidigare forskning tyder på att kvinnor har en mer positiv attityd gentemot 

immigranter (O’Rourke och Sinnott, 2006) skulle det också kunna vara ett sken samband då 

kvinnor utbildar sig i högre utsträckning än män (SCB, 2014). Kön sätts därför in som 

kontrollvariabel eftersom detta kan förklara varför individer med högre utbildning har en mer 

positiv attityd gentemot immigranter. Variabeln Kön har omkodats till dummyvariabeln Man=1 

och Kvinna=0 som referenskategori. 

Bor i tättbebyggt område: Tidigare forskning visar att individer som bor i ett tättbebyggt område 

har mer positiv attityd till immigration än individer som inte bor i tättbebyggt områden (Mayda, 

2006). Detta skulle också kunna förklara varför högutbildade individer har en mer positiv attityd 

till immigration då vi antar att de oftast bor i tättbebyggda områden då de flesta jobben som är 

adekvata till en högre utbildning finns där samt att de flesta universiteten och högskolor är 

belägna tättbebyggda områden. Variabelns naturliga form bestod av fem svarsalternativ som 

omkodades till dummyvariablerna Bor i tättbebyggt område =0 och Bor ej i tättbebyggt område 

=1. De fem svarsalternativen A big city, Suburbs or outskirts of big city och Town or small city 

kodades till 0 medan Country village och Farm or home in countryside kodades till 1. 

Varit arbetslös och sökt jobb i tre månader eller mer: Tidigare forskning visar att individer som  

befinner sig i en sårbarsituation har ett positivt samband med negativ attityd gentemot 

immigration (Mayda, 2006). Därför kontrolleras variabeln Varit arbetslös och sökt arbete i tre 

månader eller mer då detta kan antas vara en sårbarsituation. Variabeln har omkodats till en 

dummyvariabel varav 1= Varit arbetslös och sökt arbete i tre månader eller mer och 0= Ej varit 

arbetslös och sökt arbete i tre månader eller mer. 
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Metod för analys och diagnosticering 

Syftet med vår data är att tolka och jämföra det totala medelvärdet av variabeln Högst uppnådd 

utbildningsnivå för båda åren samt verifiera om det finns några skillnader i medelvärdet för 

attityd mellan hög- och lågutbildade svenskar. För att kontrollera effekten och sambanden av 

oberoendevariabeln Högst uppnådd utbildningsnivå på beroendevariabeln Immigranter bra eller 

dåligt för landets ekonomi görs en linjär regressionsanalys eftersom den oberoendevariabeln har 

testats för icke-linjära samband och heteroskedasticitet genom plottning till beroendevariabeln 

visade det inga tecken på att detta fanns. Vidare gjordes regressionsanalysen separat för år 2002 

och 2014 i SPSS inom två modeller. Modell 1 är en enkel regression där Högst uppnådd 

utbildningsnivån enbart testas och modell 2 är en multipel regression där alla valda 

kontrolvariabler lagts till. Nedan demonstreras formlerna för Modell 1 och Modell 2 (Djurfeldt 

m. fl., 2010: 157). Varav: 𝐴 = 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑑𝑦𝑑, 𝛾 = Å𝑟, 𝑎 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 

 

Modell 1: 𝐴𝛾 =  𝛽𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑎 
 

Modell 2: 𝐴𝛾 = 𝛽𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝛽𝑘ö𝑛 + 𝛽å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 + 𝛽𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠 + 𝑎  
 

Resultat  
I denna del presenteras deskriptiv statistik för urvalets svarsfrekvens i Tabell 2.1 och 

medelvärdet av attityd till immigrationen inverkan på landets ekonomi för alla variabler i Tabell 

2.2, därefter presenteras resultatet av regressionsanalysen i Tabell 2.3 och avslutas med en analys 

av dem viktigaste delarna i resultaten. 

Deskriptiv statistik 
Nedan presenteras Tabell 2 som demonstrerar urvalets svarsfrekvens och kommer att kort 

analyseras: 
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 Tabell 2: Svarsfrekvens för urvalsvariabler från ESS data. 

 2002 2014    

Högst uppnådd 

utbildningsnivå N (%) 

     

Universitet/högskola 591 (30,4) 704 (39,2)    

Gymnasium 682 (35,1) 672 (37,5)    

Grundskola 664 (34,2) 409 (22,8)    

Totalt 1937 (99,8) 1785 (99,5)    

Kön N (%)      

Kvinna 953 (49,1) 877 (48,9)    

Man 985 (50,7) 917 (51,1)    

Totalt 1938 (99,8) 1794 (100,0)    

Bor i tättbebyggt 

Område N (%) 

     

Tättbebyggt 1326 (68,3) 713 (39,7)    

Ej tättbebyggt 611 (31,5) 890 (49,6)    

Totalt 1937 (99,8) 1603 (89,4)    

Ålder N (%)      

Gammal 450 (23,2) 563 (31,4)    

Medelålder 1042 (53,7) 811 (45,2)    

Ung 446 (23,0) 417 (23,2)    

Totalt 1938 (88,8) 1792 (99,9)    

Varit arbetslös och 

sökt jobb i 3 månader 

eller mer N (%) 

     

Varit arbetslös 484 (24,2) 465 (25,2)    

Ej varit arbetslös 1507 (75,4) 1379 (74,7)    

Totalt 1991 (99,6) 1844 (99,8)    

 

Tabell 2 visar att variabeln Högst uppnådd utbildningsnivå har en jämn fördelning i 

svarsfrekvensen mellan de olika utbildningsnivåerna samt mellan åren vilket gör att urvalet är 

stadigt och möjliggör säkra komparationer. Variabeln Bor i tättbebyggt område för år 2002 visar 
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en svarsfrekvens på 68 % och 30 % för respondenter som inte bor i tättbebyggt område vilket gör 

komparationen svårare. Därefter visar år 2014 en jämnare fördelning av svarsfrekvensen vilket 

tyder på en mer stabil jämförelse inom populationen. Variabeln Varit arbetslös och sökt jobb i 3 

månader eller mer har en liten svarsfrekvens för individer varit arbetslös för båda åren varav 

nästan 75 % svarsfrekvens för respondenter som aldrig varit arbetslös. Det blir ingen stabil 

jämförelse inom population men ger indikationer på att väldig få respondenter har varit i denna 

situation. De övriga tabellerna Kön och Ålder är relativa stabila och går att jämföra för 

urvalsbefolkningen då de är så pass jämnfördelade mellan åren och kategorierna. 

 

Medelvärdet av skalan 

Nedan presenterar Tabell 3 medelvärdet av varje variabel i relation till den beroendevariabeln 

Immigration bra eller dåligt för landets ekonomi från skala 0-10 (0 = Dåligt, 10 = Bra). 

 

Tabell 3: Medelvärdet på skalan 0-10  från ESS data.  

 2002 2014    

Högst uppnådd 

utbildningsnivå  

     

Universitet/högskola 6,11 6,23    

Gymnasium 5,34 5,37    

Grundskola 4,93 4,86    

Totalt 5,45 5,59    

Kön      

Kvinna 5,43 5,56    

Man 5,46 5,62    

Totalt 5,45 5,59    

Bor i tättbebyggt 

Område  

     

Tättbebyggt 5,57 5,83    

Ej tättbebyggt 5,18 5,42    

Totalt 5,45 5,60    

Ålder      
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Tabell 3 visar att det totala medelvärdet för år 2002 och alla variabler ligger på positiv attityd på 

skalan samt har alla variablers totala medelvärde ökat år 2014. Variabeln Högst uppnådd 

utbildningsnivå är den enda som har en kategori med ett medelvärde som ligger på en negativ 

attityd på skalnivån, denna kategori är Grundskola med medelvärdet 4,93 för år 2002 och sedan 

minskar det till 4,86 för år 2014 alltså till 0,07 mindre på skalan. Kategorin Universitet/högskola 

samt Gymnasium ligger på ett positivt värde på skalan år 2002 och har ökat på skalan år 2014 till 

mer positiv attityd. Kategorin Universitet/högskola har ökat med 0,12 mer på skalan år 2014 

jämfört med år 2002, denna kategori skiljer sig också med 1,18 mer i dess medelvärde på skalan 

till kategorin Grundskola år 2002 och år 2014 skiljer den sig med ännu mer då den skiljs med 

1,37. Skillnaderna har alltså blivit större mellan dessa två kategorier år 2014. Kategorin 

grundskola har minskat på skalan år 2014 från 2002 med 0,07 på skalnivån. 

Förändringarna är inte stora mellan åren och alla resultat ligger nära skalan fem vilket tyder på 

att respondenterna har en ganska neutral attityd överlag när vi tittar för alla variablerna. De 

övriga tabellerna för kontrollvariablerna visar inga större förändringar mellan åren förutom en 

liten ökning på skalan för år 2014, alltså en mer positiv attityd och medelvärdet skiljer sig väldig 

lite mellan kategorierna. 

 

 

 

Gammal 5,20 5,35    

Medelålder 5,60 5,73    

Ung 5,30 5,67    

Totalt 5,45 5,60    

Varit arbetslös och sökt 

jobb i 3 månader eller 

mer 

     

Varit arbetslös 5,34 5,41    

Ej varit arbetslös 5,50 5,66    

Totalt 5,46 5,59    
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Regressionsanalys 
Tabell 4 nedan visar regressionsanalys för år 2002 och år 2014 gällande skalan för 

beroendevariabeln Immigration bra eller dåligt får landets ekonomi.  Regressionsanalysen 

innehåller två modeller. Modell 1 är en enkelregression och Modell 2 är en multipelregression. 

 

Tabell 4: Regressionsanalys för år 2002 och 2014 från ESS data.  

Oberoendevariabel Modell 1 

År 2002 

Modell 1 

År 2014 

Modell 2 

År 2002 

Modell 2 

År 2014 

Högst uppnådd 

utbildningsnivå 

    

Universitet/högskola  1,190 

(0,000)* 

1,463 

(0,000)* 

1,125 

(0,000)* 

1,462 

(0,000)* 

Gymnasium  0,399 

(0,001)* 

0,530 

(0,000)* 

0,395 

(0,003)* 

0,511 

(0,001)* 

Kön     

Man   0,061 

(0,548) 

0,136 

(0,213) 

Bor i tättbebyggt 

område 

    

Bor ej i tättbebyggt 

område 

  -0,260 

(0,018)* 

-0,189 

(0,090) 

Ålder     

Gammal   -0,105 

(0,451) 

-0,096 

(0,484) 

Ung   -0,212 

(0,095) 

-0,209 

(0,143) 

Varit arbetslös och 

sökt jobb i 3 månader 

eller mer 

    

Ej varit arbetslös    0,164 

(0,172) 
 

0,295 

(0,020)* 
 

Intercept 4,947** 4,813** 4,966** 4,612** 

R2 

N 

0,047 

 

1880 

0,069 

 

1782 

0,052 

 

1880 

0,078 

 

1782 
p≤0,050*, Intercept=** 
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Modell 1 år 2002 

Intercept: En individ med grundskola som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i genomsnitt på 

4,947 på skalan om immigranter är bra eller dåligt för landets ekonomi.  

R2: De oberoendevariablerna förklarar 4,7 procent av den beroendevariabeln. 

Universitet: Individer som har universitet/högskola som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i 

genomsnitt 1,190 högre på skalan än individer med grundskola som högst uppnådd utbildningsnivå, 

konstanthållet för övriga variabler. P-värdet är signifikant. 

Gymnasium: Individer med gymnasium som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i genomsnitt 

0,399 mer på skalan än individer som har grundskola som högst utbildningsnivå, konstanthållet för 

övriga variabler. P-värdet är signifikant. 

 

Modell 1 år 2014 

Intercept: En individ med grundskola som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i genomsnitt på 

4,813 på skalan om immigranter är bra eller dåligt för landets ekonomi.  

R2: De oberoendevariablerna förklarar 6,9 procent av den beroendevariabeln. 

Universitet: Individer med universitet/högskola som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i 

genomsnitt på skalan 1,463 högre än de respondenter som har grundskola som högst utbildningsnivå, 

konstanthållet för övriga variabler. P-värdet är signifikant. 

Gymnasium: Individer med gymnasium som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i genomsnitt 

0,530 mer än individer som har grundskola som högst utbildningsnivå konstanthållet för övriga 

variabler. P-värdet är signifikant. 

Modell  2 år 2002 

Intercept: En individ med grundskola som högst uppnådd utbildningsnivå bor i ett tättbebyggt 

område, är en kvinna i medelåldern och har ej varit arbetslös och sökt jobb i 3 månader eller mer, 

ligger i genomsnitt på 4,966 på skalan om immigranter är bra eller dåligt för landets ekonomi.  

R2: De oberoendevariablerna förklarar 5,2 procent av den beroendevariabeln. 

Universitet: Individer som har universitet/högskola som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i 

genomsnitt 1,125 högre på skalan än individer med grundskola som högst uppnådd utbildningsnivå, 

konstanthållet för övriga variabler. P-värdet är signifikant. 
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Gymnasium: Individer med gymnasium som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i genomsnitt 

0,395 mer på skalan än individer som har grundskola som högst utbildningsnivå, konstanthållet för 

övriga variabler. P-värdet är signifikant. 

Bor ej i tättbebyggt område: Individer som bor ej i tättbebyggt område ligger i genomsnitt 0,260 

mindre på skalan än i än individer som bor i tättbebyggt område, konstanthållet för övriga variabler. 

P-värdet är signifikant.  

Övrigt: Kön, Ålder, varit arbetslös är ett icke signifikant p-värdet och tolkas därmed ej. 

 

Modell 2 år 2014 

Intercept: En individ med grundskola som högst uppnådd utbildningsnivå bor i ett tättbebyggt 

område, är en kvinna i medelåldern och har ej varit arbetslös och sökt jobb i 3 månader eller mer 

ligger i genomsnitt på 4,612 på skalan om immigranter är bra eller dåligt för landets ekonomi.  

R2: De oberoendevariablerna förklarar 7,8 procent av den beroendevariabeln. 

Universitet: Individer med universitet/högskola som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i 

genomsnitt på skalan 1,462 högre än de respondenter som har grundskola som högst utbildningsnivå, 

konstanthållet för övriga variabler. P-värdet är signifikant. 

Gymnasium: Individer med gymnasium som högst uppnådd utbildningsnivå ligger i genomsnitt 

0,511 mer än individer som har grundskola som högst utbildningsnivå konstanthållet för övriga 

variabler. P-värdet är signifikant. 

Ej varit arbetslös och sökt jobb i 3 månader eller mer: Individer som ej varit arbetslös och sökt 

jobb i 3 månader eller mer ligger i genomsnitt 0,295 högre på skalan än individer som har varit 

arbetslös och sökt arbeten i 3 månader eller mer, konstanthållet för övriga variabler. P-värdet är 

signifikant.  

Övrigt: Kön, Ålder, Bor ej i tättbebyggt område är ett icke signifikant p-värdet och tolkas därmed 

ej. 

Analys av Resultat 
Det totala medelvärdet av utbildningsnivåerna för år 2002 och år 2014 visar på en allmänt positiv 

attityd till immigranters inverkan på landets ekonomi. Samt så har det totala medelvärdet ökat till 
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en mer positiv attityd på skalan år 2014 dock var det inte en stor förändring. Det intressanta är att 

det totala medelvärdet ligger närmare fem än tio på skalan vilket kan tolkas som att svenskar har 

en relativ neutral attityd till immigranters inverkan på landets ekonomi. En annan intressant 

punkt är att högutbildade respondenter har ett medelvärde på skalan som visar en positiv attityd 

medan lågutbildade respondenter har ett medelvärde på skalan som visar en negativ attityd för år 

2002. År 2014 ökade medelvärde för högutbildade respondenter till mer positiv attityd och det 

motsatta för lågutbildade då medelvärde minskade på skalanivån vilket betyder att attityden blev 

allt mer negativ.  

     Eftersom Modell 2 hade en större förklaringsgrad än Modell 1 kommer den att tolkas. Modell 

2 för år 2002 och år 2014, demonstrerar att en individ med universitet som högst uppnådd 

utbildningsnivå ligger högre på skalan i jämförelse med individer som har grundskola som högst 

uppnådd utbildningsnivå. År 2014 visade det sig att gapet hade vuxit mellan 

Universitet/högskola och grundskola som högst uppnådd utbildningsnivå. Kontrollvariablerna 

testades i Modell 2 men visade enbart signifikans för variabeln Bor ej i tättbebyggt område år 

2002 och blev icke signifikant år 2014 och istället blev kontrolvariabeln Varit arbetslös 

signifikant istället. De övriga kontrollvariabler som fick icke signifikans kan därför tolkas som 

att det inte är några huvudförklaringar till svenskars attityd till om immigranter är bra eller dåligt 

för landets ekonomi men att utbildningsnivå är en viktig förklaring. 

     Sammanfattningsvis är gapet på skalan stort mellan hög- och lågutbildade svenskar och har 

blivit en aning större år 2014 dock var förändringarna inte stora samt visade det sig att alla 

utbildningsnivåerna hade en relativt neutral attityd till immigranters inverkan på landets 

ekonomi. Det visade sig också  att utbildningsnivån och området individen bor på förklarade 6,9 

% år 2002 och år 2014 har utbildningsnivå och om individen varit arbetslös förklarat 7,8 % till 

den beroendevariabeln. 

Diskussion  
Vårt resultat visar på att svenskars allmänna attityd till immigration gått från att vara positiv år 

2002 till att bli mer positiv år 2014. Om vi tittar på de två utbildningsgrupperna kan vi se att 
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högutbildade individer var positiva 2002 och blev mer positiva år 2014 och lågutbildade var 

negativa år 2002 och blev mer negativa år 2014. Samtidigt är det viktigt att poängtera att även 

fast vi har funnit förändringar i attityden mellan åren är dessa relativt små och skillnader i attityd 

mellan de två utbildningsgrupperna är också relativt små. Att svenskar i allmänt är positiva till 

immigration går i linje med Mellas tidigare forskning som har påvisat att svenskar i allmänhet 

har en positiv attityd till immigrationen och att denna trend har varit stabil det senaste decenniet 

(Mella, 2011). 

     Realistisk gruppkonflikt teoris grundläggande byggstenar säger att negativ attityd ökar då 

immigrationen ökar eftersom att det uppstår konkurrens om de kollektiva resurserna mellan den 

inhemska befolkningen och immigranterna, vilket i sin tur bidrar till att den inhemska 

befolkningen upplever ett hot som ger uppkomst till negativ attityd. Utifrån detta formulerades 

Hypotes ett som säger att svenskars attityd mot immigration kommer att bli mer negativ 2014 

jämfört med 2002 eftersom att immigrationen ökat. Hypotes ett förkastas då vårt resultat visade 

att svenskars allmänna attityd till immigrationens inverkan på ekonomin blivit mer positiv 

mellan år 2002 och år 2014 trots den ökade immigrationen, detta kan ha flera förklaringar. Dels 

så kan det bero på att Sveriges ekonomi ökat kraftigt (OECD, 2016) vilket resulterat i att 

invånare i Sverige i allmänhet har fått det relativt bra ställt ekonomiskt och därför inte upplevt att 

immigranter skulle tynga ner Sveriges ekonomi. Denna förklaring kan också styrkas med 

Realistisk gruppkonflikt teori som hävdar att då landets ekonomiska kontext är bra och de 

kollektiva resurserna ökar minskar konkurrensen och därmed även den negativa attityden. En 

annan förklaring till att svenskars attityd inte blivit mer negativ skulle kunna vara att Sverige 

länge har tagit emot stora immigrationsflöden vilket bidrar till att svenskar i allmänhet är vana 

vid att ta emot immigranter, vilket gör att den negativa attityden inte har ökat genom åren trots 

att immigration ökat. Denna förklaring grundar vi på Semyonov m. fl. (2006) forskning som har 

visat att när ett land har tagit emot stora immigrationsflöden växer den negativa attityden till en 

början men då immigranterna integrerat sig i samhället minskar den. 

En annan bidragande förklaring till varför svenskars attityd blivit allmänt mer positiv mellan år 

2002 och år 2014 kan vara att Sveriges befolkning till stor del består av högutbildade individer 

samt att antalet svenskar som genomgått högre utbildning har ökat från år 2002 till år 2014 
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(SCB, 2014). Då Mayda (2006) hävdar att högutbildade i allmänhet har mer positiv attityd skulle 

detta kunna förklara varför det totala medelvärdet ökat på attitydskalan.  

   Att lågutbildade individer har fått en mer negativ attityd kan bero på att arbetslösheten har ökat 

mellan år 2002 och år 2014 (Arbetsförmedlingen, 2016) samt att immigranter i större 

utsträckning tar okvalificerade arbeten i Sverige (Rooth och Ekberg, 2006), vilket bidrar till ökad 

konkurrens om dessa jobb. Modell 2  visar oss att år 2014 har individer som varit arbetslösa i 3 

månader eller mer en mer negativ attityd än individer som inte varit arbetslös i tre månader eller 

mer, då Modell 2 för år 2002 inte har signifikans för arbetslöshetsvariabeln kan detta ge en 

fingervisning till att arbetslöshetens ökning år 2014 hade en påverkan på attityd till immigranter. 

Detta resultat går även i linje med Realistisk gruppkonflikt teori då den hävdar att färre 

kollektiva resurser, som jobb leder till ökad upplevd konkurrens vilket i sin tur leder till en 

ökning av negativ attityd.  

     För år 2002 visar modell 2 att individer som ej bor i tättbebyggt område var något mer 

negativa till immigrationens inverkan på ekonomin. Detta kan förklaras med Maydas (2006) 

undersökning som kom fram till att individer som bor på landsbygden hade en mer negativ 

attityd till immigration eftersom de i mindre utsträckning kommer i kontakt med immigranter 

(Mayda, 2006). En annan förklaring till vårt resultat kan vara att individer som inte bor i 

tättbebyggda områden inte har högre avslutade studier eftersom de flesta universitet och 

högskolor finns i större städer.  

     Vår andra hypotes som säger att högutbildade svenskar har en allmänt mer positiv attityd till 

immigranters inverkan på ekonomin jämfört med lågutbildade svenskar får stöd av vårt resultat.  

Trade teorin som användes hävdar att individer från samma kvalificeringsnivå kommer att ha 

negativ attityd till immigranter med samma kvalificeringsnivå eftersom att de kommer att 

konkurrera om liknande jobb. En förklaring till att högutbildade svenskar inte känner någon 

konkurrens från högutbildade immigranter kan finnas i den tidigare forskningen gjord av Rooth 

and Ekberg som säger att högutbildade immigranter i allmänhet får okvalificerade jobb på grund 

av icke överförbart humankapital och diskriminering och därför kommer att behöva ta jobb på 

den okvalificerade arbetsmarknaden (Rooth and Ekberg, 2006). Detta leder till att svenskar som 

är lågutbildade måste konkurrera med immigranter som är både hög- och lågutbildade om de 

okvalificerade jobben. Slutsatsen är att lågutbildade svenskar känner av konkurrensen på 
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arbetsmarknaden vilket leder till en negativ attityd gentemot immigranters inverkan på 

ekonomin. Trade teori kan ge en förklaring till varför lågutbildade individer har mer negativ 

attityd, dock så brister den i detta fall att förklara varför högutbildade individer har en mer 

positiv attityd då den inte tar med aspekter som att immigranter som är högutbildade inte i lika 

stor utstreckning får jobb som de är kvalificerade till på grund av oöverförbart humankapital och 

diskriminering.  

     En annan bidragande förklaring till varför högutbildade individer är mer positiva till 

immigrationens inverkan på ekonomin är för att västerländska lärosätten bidrar till en förmåga 

att tänka mer kritiskt, analysera komplexa sammanhang, samt förstå orsaker bakom immigration 

och globaliseringen i stort (Hainmueller och Hiscox, 2007). Vi antar att denna förklaring kan 

leda till att högutbildade individer får en ökad förståelse och kunskap över immigrationens 

långsiktiga inverkan på ekonomin. 

     De kontrollvariabler som användes i Modell 2 (Kön, ålder, boendeområde och arbetslöshet) 

visar på en liten effekt på förklaringsgraden och därmed kan vi dra slutsatsen att det är vår 

huvudvariabel, utbildning som har störst effekt på attityden, vilket även styrks av tidigare 

forskning. Slutligen kan vi genom vårt resultat avläsa att medelvärdet på attitydskalan visar att 

svenskar i inte har någon extremt negativ eller extremt positiv attityd vilket kan tolkas som att 

svenskar är relativt neutralt inställda till immigrationens inverkan på ekonomin dock fortfarande 

positiva. Våra huvudfrågor besvaras genom hypoteserna då svenskars attityd har ändrats mellan 

år 2002 och år 2014 samt att det finns skillnader i attityd till immigrationens inverkan på 

ekonomin mellan de olika utbildningsnivåerna.  

Validitet och reliabilitet 
ESS datamaterial ger tillgång till data som görs genom enkäter varje två år från och med 2002 

ända fram till 2014 (ESS, 2016). Då denna undersökning bygger på attitydförändring över tid 

krävs det att det skiljer sig minst ett par år mellan de observerade åren för att de observerade åren 

inte ligger för tätt inpå varandra. Detta för att minimera risken att inte fånga upp några tydliga 

förändringar över tid då attitydförändring är en process. För att styrka validiteten valdes därför 

de åren med störst motpol från varandra. Förändringsprocessen kunde inte undersökas 
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noggrannare på grund av materialbrist i ESS databas då temat immigration inte finns tillgänglig 

mellan år 2002 och år 2014. Undersökningen kunde därför inte upptäcka några repetitiva 

mönster och konsista resultat för att testa reliabilitet av undersökningen. Undersökningen hade 

också varit mer aktuell med senare data men existerade inte i ESS databasen då det senaste data 

var för år 2014.  

     En annan typ av problem som bör ha i åtanke är att typen av immigration som kommer till 

Sverige kan påverka hur svenskar upplever immigrationen. Detta leder till att validiteten kan 

brista i undersökningen då svenskars attityd kan variera mellan olika typer av immigranter samt 

att typen av immigrationen år 2002 kanske inte var desamma som år 2014.  

     En annan brist som kan debatteras är att ESS gör sina enkäter genom intervjuer ansikte mot 

ansikte. Detta skulle potentiellt kunna bidra till att vid känsliga frågor väljer individer att inte 

besvara eller uppger felaktiga svar. Potentiella känsliga frågor skulle kunna vara 

beroendevariabeln Immigranter bra eller dåligt för landets ekonomi och kontrollvariabeln Varit 

arbetslös och sökt arbete i 3 månader eller mer och kan därför brista i reliabiliteten.  

De övriga oberoendevariabler hör till icke-känsliga frågor och kan därför antas att deltagarna 

svarat sant. Allt detta bör tas i hänsyn men kan även argumenteras att materialet är mer seriöst 

införskaffat då det kan minska missförstånd av deltagarna när frågorna ställ och oseriösa 

respondenter kan lättare upptäckas. 

     Undersökningen har grundat sig på att mätta attityd vilket är ett mått som inte kan mätas 

perfekt och skulle kunna argumenteras som problematiskt att mäta. Dock att mäta attityd genom 

skalnivåer är ett mätningssätt som gjorts i ledande tidigare forskning som Hainmueller och 

Hiscox forskning och är därför acceptabelt som mätningsverktyg av attityd i en c-uppsats. 

     Resultatet av denna undersökning kan ge en förståelse för trenden till attitydförändringar 

genom tiden samt att attityden till immigrationens inverkan på Sveriges ekonomi skiljer sig 

signifikant mellan utbildningsnivåer.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
Hur attityd formas till immigration har självklart flera aspekter än just ekonomiska. Att 

undersöka hur attityd uppstår utifrån kulturella och sociala förklaringar så som språk, traditioner 
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och normer och skulle ge ett bredare perspektiv över hur attityd till immigration formas.  Ett till 

förslag är att dela upp olika typer av immigranter utifrån vad de har för syfte, som till exempel 

asylsökande, arbetskraftsinvandring, immigranter från rika länder, immigranter från fattiga 

länder då det går att anta att svenskars attityd varierar beroende på vad det är för typ av 

immigration det frågas om. Vidare skulle ett kvalitativt fokus också vara intressant eftersom att 

det skulle leda till en djupare förståelse av orsakerna till hur attityden formas hos enskilda 

individer.  

   Som ett resultat av den stora gruppen asylsökande som flydde från kriget i Syrien omkring 

2014 ökade immigrationsflödet markant i Sverige. Det ökade immigrationsflödet har bidragit till 

att debatten om immigration fått en hårdare jargong i medierna och Sverige gick under 2016 från 

att vara det land med den mest generösa asyllagstiftningen till att gå till EUs minimumnivå 

(Migrationsverket, 2016). Samtidigt har Sverigedemokraterna vuxit och fått ett starkare fotfäste 

inom den svenska politiken, vilket kan ses som ett bevis på att svenskar börjar önska en 

restriktivare migrationspolitik. Med bakgrund till detta finns det många aspekter av svenskars 

attityd till immigration som är relevanta att undersöka. Att göra en likande studie som vår fast 

undersöka förändringar i attityd till och med år 2015 skulle troligtvis ge ett annorlunda resultat. 

Det går även att anta att Realistisk gruppkonflikts teori hade passat bättre på denna kontext då 

utanförgruppen (Immigranterna) utgör en större andel av befolkning vilket bidrar till att den 

upplevda konkurrensen ökar. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur svenskars attityd 

formas av den restriktiva lagstiftningen som infördes under 2016 då det går att anta att politiska 

beslut speglar av sig på befolkningens attityd.  
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