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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera uppfattningar om invandring och skapandet av vi och 

dem genom att problematisera kvantitativ forskning. Vi har använt oss av kvalitativ metod i 

form av semistrukturerade intervjuer. Forskning visar att klasstillhörighet påverkar människors 

attityder. Vårt urval i studien är högutbildade med minst kandidatexamen, urvalet motiveras 

genom att högutbildade generellt har en mer tolerant attityd till invandring. Analys av den 

insamlade empirin gjordes genom att hitta de bärande teman genom kodning som resulterade i 

de teoretiska begreppen: etnicitet, vi och dem och klass. Resultatet i studien visar att genom att 

fördjupa den kvantitativa undersökningen finns fler variabler att ta hänsyn till. I resultatet finns 

en problematisering kring kultur och religion som både visade att respondenterna ser Sverige 

som ett mångkulturellt samhälle men även att det finns en oförståelse för andra kulturer och 

religioner. Resultatet i studien visar att bilden av invandrare kan vara föränderlig samt att 

boendesegregation och ojämlika villkor på arbetsmarknaden, skapar en diskriminering i 

samhället. 
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1. Inledning 

“Invandrarna som kommer hit har svårt att integrera sig. De håller sig mest för sig själva, 

har sina egna föreningar, en annorlunda matkultur, läser tidningar från hemlandet, och 

lär sig inte språket ordentligt. Denna isolering från det omgivande samhället ger näring 

åt fördomar och leder stundtals till öppna konflikter med de infödda. Bråk mellan 

invandrade och infödda ungdomar förekommer allt som oftast.” 

(SR 2010)  

 

I referatet görs tolkningar av invandrare och hur invandraren upplevs i det aktuella samhället. 

Att anpassa sig till ett nytt land kan ses som något självklart men i verkligheten kan det vara 

svårare att lämna hemlandets kultur och värden för att integreras i det nya samhället. Det kan 

uppstå konflikter mellan invandrare och de infödda ungdomarna, detta på grund av att 

kulturerna blandas. Invandraren lever i ett nytt land men lär sig inte språket riktigt och har eget 

socialt umgänge. Detta skapar en uppfattning av vilka som innefattas i vi och vilka som 

innefattas av de och hur de behöver integrera sig. Invandringen påverkar den lokala kulturen 

när de nya invandrarna flyttar in i samhället och de kulturerna blandas. Bilden speglar hur de 

infödda i Costa del Sol, Spanien uppfattar svenskar som invandrat till Spanien. Detta är ett 

referat från dokumentären ”Jävla vitskallar!” av Daniel Velasco som sändes i Sverige Radio P1 

den 17:e juli 2010.  

 

Med denna inledning vill vi belysa att även en svensk kan innefattas i begreppet invandrare 

och tendenserna att hålla kvar den egna kulturen och sedvänjor från sitt hemland tycktes viktig 

bland invandrarna i Spanien. Genom denna förståelse kan nya tankemönster kring invandrare 

skapas och ge nya perspektiv på en problematik som kan belysas från flera håll.  

 

Under de senaste 10 åren har in- och utvandringen till Sverige varit högre än vid någon annan 

tidpunkt. Det finns många skäl till att människor in- och utvandrar mer nu än tidigare, det rör 

sig om arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, flyktinginvandring, återinvandring och 

återutvandring som har varit orsakerna till att antalet ökat under det senaste seklet (SCB, 2013). 

Från 2014 och framåt har flyktingar varit ett begrepp som debatterats både på samhällsnivå, i 

institutioner såväl som i vardagen. Under 2015 sökte ungefär 163 000 människor asyl i Sverige. 

Av dessa människor var 51 388 ifrån Syrien. Den andra största gruppen bland asylsökande var 

ifrån Afghanistan, där var antalet asylsökande 41 564 personer. (SCB 2016) De senaste åren 
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från 2014 har invandringen ökat till rekordhöga siffror, detta mycket beroende det pågående 

kriget i Syrien (SCB 2015).  

 

Våra attityder är en viktig del av oss, vår identitet och visar på en medvetenhet. Attityder kan 

exempelvis gynna oss på kort eller lång sikt och skapas utefter skilda klassintressen. Attityder 

finns överallt i vårt samhälle. En bristande integrering kan leda till diskriminering och därmed 

ett utanförskap (Svallfors 2004, 34-35). Frågor rörande invandring debatteras ofta, både i 

media, inom politiken och inom andra delar av samhället. I debatter formas en bild av vi är det 

normala och de som behöver integreras för att bli som oss (SOU 2006:21, 3-4).  

 

I dagstidningar rapporteras med jämna mellanrum, rubriker likt denna: ”Storbråk på 

flyktingboende – 60 personer inblandade” denna rubrik publicerade Aftonbladet i april. (Aftonbladet 

2016). Dessa rubriker kan skapa en uppfattning hos människor men ger sällan några bakomliggande faktorer 

som orsak. Just medias rapportering som idag har blivit en stor del i människors liv, då personer kan följa 

nyhetsuppdateringar dygnet runt. Media har en viktig roll i speglingen av vilka grupper som främst 

lyfts fram i debatter, detta tillsammans med andra viktiga samhällssystem som exempelvis 

politik. 

 

I vår studie har vi använt oss av SOM-institutets undersökningar vid Göteborgs universitet. Det 

är en oberoende organisation som tillsammans med forskare försöker de se mönster i hur 

människor i Sverige ser på frågor kring samhället, politik och medier. Genom 

undersökningarna mäts vilka åsikter, attityder och värderingar människor har kring olika frågor 

kopplade till samhället (SOM 2010). I studien vill vi undersöka vilka uppfattningar och åsikter 

personer har gällande invandring. Vårt intresse var att problematisera frågor från en kvantitativ 

SOM-undersökning där högutbildade generellt har en mer tolerant attityd till frågor om 

invandring. Vi vill med denna studie se hur vi och dem, etnicitet och klass uppfattas hos 

respondenterna. De personer som ingår i studien har även fått svara på de påståenden som finns 

i den kvantitativa undersökningen, detta gjordes efter intervjuerna genomförts. Vi ville med 

detta veta hur deras attityder kunde relateras till de aktuella påståendena, för att kunna se hur 

de skulle ha svarat i en kvantitativ undersökning.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera uppfattningar om invandring och skapandet av vi och 

dem genom att problematisera en kvantitativ forskning.   

 

Centrala frågeställningar för studien är:  

 

Vilka problematiseringar finns kring uppfattningar om kultur och religion? 

 

Hur skapas vi och dem i samhället enligt respondenterna? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer bakgrund och tidigare forskning presenteras. De centrala teoretiska 

begreppen; etnicitet, vi och dem, och klass samt definitioner redogöras.  

 

2.1 Bakgrund 

SOM-institutet är en oberoende organisation vid Göteborgs universitet, som mäter hur individer 

i Sverige ser på frågor om samhället, politik och medier. (SOM 2010). Vid 2011 års SOM-

undersökning gjordes undersökningar om attityder till invandring. Det visar att det är färre 

svenskar än i tidigare undersökningar som inte ser invandring som ett hot, men visar även att 

många inte tror att bilden media visar är sanningsenligt gällande invandring. Resultat visar att 

de som tycker att invandringen utgör ett hot mot svensk kultur och svenska värden samt de som 

tycker att media undanhåller samhällsproblem kopplade till invandringen har ett samband med 

en negativ uppfattning av invandring. Det starkaste sambandet i frågan om invandringen utgör 

ett hot mot svensk kultur och svenska värden är utbildningsnivån. Bland de som tycker att 

invandringen utgör ett hot helt eller delvis är det 17 % bland de högutbildade, bland de som 

endast gått i grundskola är resultatet 62 %. Av personerna i undersökningen som svarat att 

media inte rapporterar om samhällsproblem kopplat till invandringen (64 %) är det 63 % som 

tycker att det är ett bra eller ganska bra alternativ att minska invandringen. Detta sett ur ett 

genomsnittligt svar på frågan om att minska invandringen var 41 %. I Demkers studie visar 

resultatet att svenskar är mer positiva till religionsfrihet, 63 % instämmer helt eller delvis till 

invandrare bör få utöva religionsfrihet (Demker 2012, 100-102). 

 

Invandrare som begrepp definieras på olika sätt och används i såväl vardagen och i offentliga 

sammanhang. Ett sätt att beskriva invandrare är utifrån objektiva delar som till exempel, annat 

medborgarskap än svenskt, vilket land personen är född i, hur länge individen har vistats i 

Sverige, familjebildning eller vilket modersmål personen har. Begreppet kan även definieras 

utifrån subjektiva aspekter, hur väl personen talar svenska; med eller utan brytning (DS 2000, 

43) Ofta kan invandrare innefattas i olika attribut, som hud och hårfärg, vilket namn individen 

har, klädsel eller religion. Det handlar mindre om vad individen gjort (invandrat exempelvis) 

och mer om hur de förväntas vara (SOU 2005:69, 15). Synen på begreppet invandrare kan skilja 

sig åt mellan olika individer. Ibland kan individer som är födda utomlands ses som invandrare, 

vid andra tillfällen är det individer med utländskt medborgarskap. I andra situationer kan 

invandrare vara individer med både utländskt och svenskt medborgarskap. Individer som är 
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född och uppvuxen i Sverige men har någon förälder med utländskt ursprung kan även ses som 

invandrare (DS 2000, 43). Invandrare är individer som flyttat från ett land till ett annat, med 

detta är man utvandrare från det tidigare landet. Med människor som invandrat från hela världen 

kan man kritiskt granska vad dessa individer har gemensamt förutom att de invandrat till 

Sverige (SOU 2004:48, 9-10). 

 

Flyktingar innefattas av individer som har starka skäl att fly sitt hemland av rädsla för 

förföljelse på grund av: ras, nationalitet, religiösa/politiska uppfattningar, kön, sexuell läggning 

eller tillhörighet till en specifik samhällsgrupp. Övriga skyddsbehövande som kan erhålla 

flyktingstatus är människor som inte kan återvända till hemlandet beroende på väpnad konflikt 

eller motsättningar i landet, känner stor oro för att utsättas för farliga övergrepp och människor 

som inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrofer (Migrationsverket 2016). 

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi relevant tidigare forskning för vår studie. Den första delen ger en 

bild av invandringen ur ett brett perspektiv, detta för att få en helhetsbild av den problematik 

som finns på internationell och nationell nivå. I detta avsnitt presenteras internationell 

forskning som visar på betydelsen av attityder till invandring kopplat till socioekonomiska 

förhållanden. Därefter följer forskningsdelen som visar högutbildades attityder till invandring.  

  

2.2.1 Tidigare forskning om invandring på internationell och nationell nivå 

Maydas (2006, 500) forskning på internationell nivå visar utifrån ett ekonomiskt perspektiv att 

ju bättre ekonomi ett land har desto mer positiv är individer till invandring. Länder som har hög 

BNP per capita är mer positiv än länder som har låg BNP per capita. Detta samband finns kvar 

även om man sätter detta i korrelation med personers attityder till invandring, kriminalitet, 

kulturella aspekter och främlingsfientliga attityder. Hainmueller och Hiscox (2007, 400–401) 

menar att inom politiken har diskussioner om invandring blivit vanligare i Europa och 

Nordamerika. Invandringen kan vara en viktig del för att få kompetent arbetskraft till 

kvalificerade arbeten. Det kan även vara en risk att invandring leder till att arbeten tas från 

människorna som bor i landet. Invandring kan leda till att det tas mer ifrån välfärden än vad 

invandringen kan bidra med i skatter, det kan finnas en oro att landets kultur försvagas, att det 

leder till mer brott och kriminalitet. Oron har lett till att flertalet länder blivit mer restriktiv med 
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invandring, att partier med främlingsfientliga attityder fått mer fäste och att brott mot invandrare 

blivit vanligare.  

 

I Sverige beslutades under 1970-talet det att arbetskraftinvandring skulle behandlas jämlikt med 

infödda svenskar. En nationell reglerad arbetskraftinvandring blev resultatet. Det lagstiftades 

om att utländska medborgare skulle ha rösträtt, modersmåls- och svenskundervisning. Detta för 

att undanröja en mångkulturell integrationspolitik. 1974 fastställdes de invandrarpolitiska 

målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Invandringen till Sverige förändras sen från 

arbetskraft till flyktingar. Synen på invandrare kom att förändras i den svenska befolkningen, 

då integrationen inte var lika lätt som tidigare (Demker 2014, 82). Ett stort problem med 

integrationspolitiken är att det förutsätter ett vi som innefattas av svenskarna som är integrerade 

och ett dem som innefattas av invandrarna som behöver förändras och integreras i det svenska 

samhället. Forskning belyser att fokus istället bör ligga på diskriminering på både strukturell 

och institutionell nivå, istället för att integrera dem.  Individer och grupper definieras och 

uppfattas främst utifrån de egenskaper som kan förknippas med tillhörigheten i någon av dessa 

grupper detta leder till att andra tillhörigheter, identiteter, egenskaper och erfarenheter ignoreras 

eller nedvärderas (SOU 2005:41, 7-10). Inom integrationspolitiken finns mål om att alla ska ha 

samma möjligheter oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, trots att integrationspolitiken i 

grunden förutsätter att det finns olikheter (SOU 2006:79, 42). 

 

För människor som har sitt ursprung utanför Europa är diskrimineringen permanent, det gäller 

oavsett om individen har hög utbildning, lång arbetslivserfarenhet, språkkunskaper eller hur 

länge individen bott i Sverige. Även barn och yngre människor som är födda och uppväxta i 

Sverige ses som främlingar, och invandringen är ofta kopplad till problem och något avvikande. 

(SOU 2006:79, 41). Personer med utländsk bakgrund har ofta svårare att få ett arbete. Det finns 

hinder som gör att det är svårare att komma in på arbetsmarknaden, även om individen kommer 

i arbete är det svårt att få en fast tjänst och bli etablerad. Dessa hinder kan vara är ett annorlunda 

namn, att inte kunna svenska språket perfekt eller att vara för överkvalificerad. Praktik eller 

kortare vikariat som inte leder vidare till någon fast tjänst är ofta tjänster som personer med 

utländsk bakgrund får (SOU 2005:69, 48-49). 

 

Intersektionalitet innebär att olika delar kan påverka som klass, kön, etnicitet, ålder, detta skapar 

en ojämlikhet. Att vara äldre och yngre ger olika möjligheter på arbetsmarknaden, att ses som 
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invandrare och tillhöra medelklassen ger inte samma möjligheter som att vara svensk. Detta 

skapar en maktrelation som är kopplad till intersektionalitet, vilket gör att förutsättningarna för 

individer ser olika ut (SOU 2006:79, 45-47). För att selektera och sortera intryck kategoriserar 

människor individer ofta utifrån regler och uppfattningar om hur någon är i förhållande till 

andra. Vi är delas in i olika grupper, informella eller formella, detta sker både i arbetslivet, 

skolan och i vår lediga tid. Rollerna som vi erhåller ger makt och status över andra eller i 

omvänd ordning hur andra får makt eller status (SOU 2004:48, 8). 

 

Inkomst är ofta kopplad till vart en individ bor. För många personer med invandrarbakgrund 

och deras barn är det inte säkert att de kan välja var och hur de vill bo. De med utländsk 

bakgrund bor ofta i områden där andra med utländsk bakgrund bor. Oftast har dessa personer 

inte själva valt att bo där, utan när de väl flyttat dit, finns flera hinder för att kunna flytta därifrån. 

Områdena där många personer med utländsk bakgrund bor har sämre service än andra områden 

detta skapar en känsla av att tillhöra andraskiktets medborgare. Marginaliserade 

bostadsområden ses ofta som ett område där de andra bor, segregerade, arbetslösa, de som har 

yrken med låg status, att det är personer som begår kriminalitet. Det har visat sig att vissa 

personer med utländsk bakgrund kan ha en rädsla för bli utsatta om de flyttar till områden där 

svenskar bor (SOU 2005:69, 53). Även Clark (1992, 451–452), visar genom amerikansk 

forskning att människor väljer att bo tillsammans med andra med samma etnicitet. Det finns 

områden runt större städer i USA där vissa grupper av nationaliteter bor. Detta leder till att 

interaktionen mellan olika nationaliteter blir liten.  

 

Inom samhällsvetenskapen har det länge studerats hur media speglar bilden av redan antagna 

normer och uppfattningar i samhället. I förskolan, skolan, samhället och genom politik 

socialiseras alla in i ett vi-och-dem tänkande. Detta används sedan av journalister när de skriver 

i media, det leder till återskapandet av redan antagna föreställningar av de andra. Det är inte 

enbart media som påverkar den negativa bilden av de andra, även samhälleliga system som 

skola och politik påverkar en bild av det eftersträvansvärda vi, och de som bör förändras för att 

bli som vi (SOU 2006:21, 3-4). Det är genom att belysa vi som en homogen grupp som agerar 

på likvärdigt sätt och de som en grupp som nyheter får ett värde. Media framställer symboliska 

produkter som är en viktig och ständigt närvarande del i samhället. Mycket av fakta och våra 

uppfattningar kommer ifrån medias framställning, på mer eller mindre direkta eller indirekta 

vis (SOU 2006:21, 9).  
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2.2.2 Tidigare forskning om högutbildades attityd till invandring 

Forskning i Nya Zeeland visar att klass är viktiga i attityder till invandring. Etnicitet och social 

klass är det som skiljer individer i hur de uppfattar invandringen. Det är hos personer i lägre 

samhällsklasser och den äldre generationen som visar på mindre tolerans mot invandring och 

de har oftare en starkare anknytning till den egna nationen. De som inte gynnas av samhällets 

ekonomiska förändringar tenderar att se invandringen som ett hot. Individer som tillhör en 

högre klass är mer benägna att vara tolerant mot invandring och har en mångkulturell och 

bredare uppfattning om vilka som innefattas i den nationella tillhörigheten (Grbic 2010, 143-

144). Stubagers forskning visar att utbildningen är viktig för personers attityd. Ju längre tid en 

person studerar, desto större är förutsättningarna för toleranta värderingar. Utbildning främjar 

en psykologisk trygghet. Människor som känner en trygghet är bättre på att hantera avvikelser 

i deras egna liv och blir mer toleranta mot minoriteter. En viktig del av dessa känslor är att 

känna att man har kontroll över sitt eget liv. När samhället genomgår förändringar förväntas 

högutbildade känna sig mindre hotad av en sådan utveckling än lågutbildade personer. 

Skillnaden kan vara att högutbildade personer har en starkare känsla av att bemästra sina liv 

inför sådana förändringar (Stubager, 2008, 330). Undersökningar om personers attityd till 

invandring är mer negativ bland människor som har arbeten som inte kräver så hög kompetens 

och som har låg utbildning, det är dem som upplever att de får konkurrens på arbetsmarknaden 

och ser mer risker med invandring. Undersökningar visar dock att i både Europa och USA har 

invandringen väldigt liten påverkan på arbetsmarknaden, gällande både löneutveckling och 

gällande arbetsmöjligheter. I European Social Survey 2003, där man mätt individer från hela 

Europa visar resultaten att människor med hög utbildning är mer positiv till invandring, detta 

resultat överensstämmer i alla 22 länder (Hainmueller och Hiscox 2007, 401). 

 

Individer som upplever invandring som ett hot är generellt lägre utbildade, de är mer utsatta på 

arbetsmarknaden. Det finns inget som tyder på att det är verkliga upplevelser och erfarenheter 

av att bli bortvald som är grunden till denna attityd. Misstänksamheten mot invandringen 

grundas istället på en känsla av att den egna statusen blir hotad. Det finns inga ekonomiska 

förklaringar till hotet som upplevs när det handlar om individuell nivå (Demker 2014, 106). 

Klassiska förklaringar till främlingsfientlighet är klass, utbildningsnivå och inriktning, kön 

samt ålder. Vart man bor, familjeförhållanden och livsstil har också ett starkt samband med 

attityder (Demker, 2014 108-109). Den starkaste förklaringen till individens uppfattning 

avseende invandring, flyktingpolitik och integration är utbildningsnivå. En högre utbildning 
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fostrar i regel studenter till ett kritiskt tänkande, självreflektion och demokratiska värderingar. 

Den utbildningsnivå som man har berättar något om vilken typ av framtid man tänker sig, hur 

den sociala identiteten formas, vilka man umgås med (Demker 2014, 115-116). Hjerm och 

Severin menar att ingen bör bli exkluderad på grund av sin etniska tillhörighet, kön, religion 

eller ålder. Exkluderingen har ett samband med intolerans, även om samhällets norm är att vara 

tolerant kvarstår problemet. Här beskrivs tre typer av främlingsfientlighet. I personlighetsteori 

kopplas främlingsfientlighet till stabila personlighetsegenskaper. Sådant som samvarierar med 

intolerans är en hög tilltro för auktoriteter. Teorier om socialt inlärande inriktar sig på att 

förklara intolerans genom attityder och beteenden som individen lär sig i yngre åldrar, det kan 

vara föräldrar, kompisar och attityder i det samhället man växer upp i. Bland dessa teorier 

används ofta symboliska teorier där främlingsfientlighet kan kopplas till hur andra grupper 

förväntas vara och bete sig (Hjerm och Severin 2015, 273-274). Gruppshotsteorin beskriver att 

upplevelsen av hot från en främmande grupp kan leda till främlingsfientlighet. Upplevs en 

konkurrens om till exempel arbete eller de sociala förmånerna som finns i samhället finns en 

tendens att vara mer främlingsfientlig. Forskningen om främlingsfientlighet är bred och har 

funnits länge. Ju högre utbildning, desto större är sannolikheten att man inte är 

främlingsfientlig. Den största påverkan är om man har en universitetsutbildning eller inte. 

Varför denna skillnad finns är inte helt klarlagd. Det finns fyra möjliga faktorer som påverkar 

denna skillnad: Självurval: personer som tar ut en universitetsexamen har redan innan en öppen 

attityd. Forskning idag visar att detta kan vara den starkaste faktorn i skillnaden mellan 

högutbildade och lågutbildade. Kognitiv utveckling: Universitetsstuderande utvecklar sättet att 

tänka och analysera kring omvärldsfrågor. Studenter kan därför ha en mindre tendens att förlita 

sig på stereotyper och enklare förklaringsmodeller. De kan därmed ha en mindre tendens att 

döma individer som inte tillhör samma grupp som dem själva. Socialisation: Utbildningen i 

skolan lär barnet till viss del om att skapa sociala värden; jämlika förhållanden, respektera andra 

etniciteter. Forskning har visat att mångkulturalism i utbildningen kan få barn att vara mer 

toleranta idag och i framtiden. Social responsivitet: Personer som har en universitetsutbildning 

behöver inte ha en mer tolerant attityd till invandring och social rättvisa, men har fått kunskap 

att man inte bör vara intolerant. I denna grupp fungerar social acceptans som en motivation för 

att inte uttrycka intolerans (Hjerm och Severin 2015, 275-277). 
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2.3 Teoretiska begrepp 

I denna studie kommer vi att ta upp de teorier som studien utgår ifrån. De centrala teorierna 

är etnicitet och begreppet vi och dem samt klass som ett undertema. Därefter presenteras 

definitioner och viktiga begrepp. 

 

2.3.1 Etnicitet 

Världen har blivit alltmer globaliserad och människor kan förflytta sig över världen på ett annat 

sätt än tidigare, därmed har ursprung och nationalitet blivit ett viktigare begrepp. Detta kan ses 

på två olika sätt: när världen blivit mer blandad har viljan att kategorisera ökat. Det handlar 

egentligen om inkludering och exkludering, vilka hör till en viss grupp och vilka gör det inte 

och på vilka premisser.  Behovet av kategorisering efter etnicitet behöver inte egentligen ha 

något med hur en individ är. Det kan istället handla om social inlärning och föreställningen om 

hur någon är. Etniska egenskaper skildras utifrån en person eller en grupps nationalitet på ett 

enkelt sätt ofta utan att de personerna det berör har något med saken att göra. Detta sätt att se 

på etnicitet blir kopplat till makt, vem som kan säga något om någon annan. Tre sätt att se på 

etnicitet är; när det framställs som egenskap, inlärt eller utifrån andras stereotypa bild 

(Wikström 2009, 8-10). Etnicitet kan förklaras utifrån kategorisering, tillhörighet och ursprung. 

Det kan exempelvis handla om vem som är svensk, indier eller muslim om man föds som 

svensk, indier eller muslim eller om man kan bli svensk, indier eller muslim. Hur detta kan ses 

beror på vilket perspektiv som man ser det ifrån (Wikström 2009, 12). 

 

Det essentialistiska synsättet ser tillhörighet och ursprung som något fast och bestående. 

Individen föds in i sin etnicitet, det förstås utifrån objektiva kännetecken som språk, tradition, 

religion, ibland vilket land individen är född i och ibland vilken släktband som finns (Wikström 

2009, 12). Enligt Wikström (2009, 33) är innebörden av essentialismen att den nationalitet en 

individ har bestämmer kulturen som i sin tur avgör etnicitet och därigenom avgörs den etniska 

tillhörigheten. Socialkonstruktionism ser etnicitet som något som skapas genom sociala 

processer. En individ är inte svensk, indier eller muslim utan blir det genom de sociala 

processerna. För att det ska ha något värde måste det sättas i relation till någon annan grupps 

etnicitet. I detta perspektiv är etnicitet något som skapas genom uppfattningar om individens 

tillhörighet och ursprung, den är varierande och konstrueras hela tiden (Wikström 2009, 12). 

Inom socialkonstruktionismen ses etnicitet och kultur som föränderliga och något som inte är 

något givet, när individer förflyttar sig mellan olika länder tar individen intryck och influenser 
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av olika kulturer (Wiktröm 2009, 34). Den postkoloniala teoribildningen ser på etnicitet genom 

att tillhörighet och ursprung är socialt och språkligt utformat. Genom denna teoribildning kan 

individen bli svensk, indier eller muslim genom sättet att agera. Språket är flexibelt därmed blir 

också identiteten ombytlig. En viktig aspekt utifrån detta är, vilka möjligheter har en person 

som invandrar; på arbetsmarknaden, socialt och i samhället om denne inte ingår i svenskheten 

(Wikström 2009, 13). I det postkoloniala ses kultur och etnicitet som skilda från varandra på 

samma sätt som inom socialkonstruktionismen.  Den postkoloniala teoribildningen ser kritiskt 

på begreppet etnicitet, som anser att etniska grupper är homogena och ser inte till 

heterogeniteten i grupperna (Wikström 2009, 37). 

 

När personer kategoriserar och delar upp människor på olika sätt efter nationalitet, utseende 

eller religion finns det en sannolikhet att individen eller samhället diskriminerar. Det har varit 

debatter om personer ska få bära religiösa symboler, detta handlar om samhällets värdegrund. 

Värdegrunden kan ibland ses som ett hot på grund utav “andra vanor”, ibland som en “berikande 

olikhet” bland olika individer. Samhället behöver därför anpassa sig till olika etniciteter och 

kulturer (Wikström 2009, 19-20). Kön, ålder, sexualitet och klass har även en innebörd i 

begreppet etnicitet: hur man talar till andra och hur den talar tillbaka. Med hybriditet menas 

“blandat ursprung” olika tillhörigheter, idag är världen så mångkulturell så det är svårt att säga 

att det finns monokulturer. Genom detta ser man på etnicitet och kultur som något som är alltid 

varit blandad. När man talar om hybriditet menar man att det inte finns några grupper eller 

kulturer som inte är påverkad av andra grupper och kulturer, trots att det pratas om etniska 

grupper och kulturer som homogena. Intersektionalitet innebär att det är många saker som 

påverkar människor i livet. I begreppet intersektionalitet menas att det inte är möjligt att se på 

etnicitet utan att betrakta kön, klass, sexualitet och andra delar som kan vara viktiga i den 

situationen och tillfället (Wikström 2009, 14-16).  

 

Sverige har under de senaste årtiondena delats in i ett vi och dem, detta är kopplat till svenskar 

och invandrare. Många av de som kallas invandrare är födda i Sverige, är svenska medborgare, 

de är svenskar men ses som invandrare. De är annorlunda än vi svenskar genom att de har 

anknytning till en annan etnicitet och/eller har föräldrar med en annan kultur än vi. Välutbildade 

människor med ursprung i till exempel USA eller Tyskland ses inte som invandrare, vilket har 

lett begreppet invandrare att visa något om ursprung och etnisk tillhörighet men också en 

antydan om social position eller klass. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle; i svenska 
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samhället finns olika kulturer bredvid varandra. I detta begrepp innefattas att människor 

respekterar den andres religion, kultur, språk och sätt att leva. Detta är något som är gynnsamt 

och berikande för både samhället och dess innevånare, men verkligheten visar att det inte alltid 

är något som uppfattas berikande av samhällets medborgare (Sernhede 2010, 74-75). 

 

2.3.2 Etablerade och outsiders 

Sammanhållning är grunden för att gruppers makt ska behållas. När det kommer nya människor 

skapas en upplevd oro för de redan etablerades normer, uppfattningar och sättet att leva. De 

etablerades sammanhållning som även är en maktposition, förstärks genom att inte inbjuda de 

nya till hela samhället som exempelvis i det sociala rummet. De redan etablerade i samhället 

har vanligtvis inga sociala kontakter med de nya förutom på arbetsplatsen. Grupper som har 

olika makt hamnar i en ojämlikhet, de med mer makt ser sig som bättre än de andra. Hos alla 

grupper finns en moralisk ordning, vissa uppträder mer moraliskt och riktigt än andra, de rättar 

sig efter regler och förordningar och följer kulturen och förväntningar. Gruppen som tillhör de 

etablerade ger outsidergruppen som en enhetlig grupp, dess minoritets sämsta egenskaper som 

en kategorisering av outsidergruppen (Elias och Scotson 1999, 10-11). Nästan alla mänskliga 

grupper verkar uppleva andra grupper som lägre värda än de själva. Det varierar hur 

människorna i outsidergruppen får veta att de är ovärdiga och inte har önskvärda egenskaper. 

Relationen mellan etablerade och outsiders är dock något gemensam över hela världen.  Det 

finns många exempel på gruppkonflikter: etniska konflikter, partkonflikter, konflikter mellan 

olika nationaliteter, konkurrens om ekonomisk makt är ofta orsaken (Elias och Scotson 1999, 

250-251).  

 

2.3.3 Baumans vi och dem 

Genom teorin förstås att människor har förmåga att göra skillnad på vi och dem. Vi är grupper 

vi tillhör och förstår, dem är de grupper som vi inte kan eller vill tillhöra. Vi tänker att de har 

samma misstankar om oss, vilket leder till att misstankarna förstärks. Inom sociologin kan 

skillnaden mellan vi och dem förklaras som en skillnad mellan ingrupp och utgrupp. Ena 

gruppen kan inte finnas till utan det andra. En ingrupp kan identifiera sig som motsatsen till en 

utgrupp, för att skapa en identitet, ha sammanhållning, trygghet och gemenskap med varandra 

inom gruppen. En ingrupp kan vara familjen, där livet inom präglas av gemensamma band, 

kärlek och hjälpsamhet. Vi behöver inte träffas fysiskt för att känna gemenskap (Bauman och 

May 2004, 47-49). 
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Verklighetsbilden inom ingruppen är svag, utgruppen ses som hotande. Ingruppen misstror att 

utgruppen kan ha goda egenskaper, utan förstärker den föreställda negativa bilden. Utgruppen 

döms hårdare även om brottet inte är så stort. Fördomar får människor att godkänna metoder 

som används för att stödja det som anses riktigt, dessa människor har svårt för förändringar och 

avvikelser från beteenderegler. De kan känna en otrygghet när samhället eller deras sätt att leva 

förändras. De tidigare sätten kan försvaras mot nykomlingarna som representerar det nya sätten. 

Vi är bara vi så länge de finns. De hör ihop genom en liknande personlighet och kan därför inte 

vara en av oss. Gränsen däremellan är viktig, för utan gräns kan vi inte se det som skiljer oss åt 

(Bauman och May 2004, 49-51, 53). 

 

2.3.3.1 Gränserna som skiljer vi från dem 

Utvecklingen leder till att de inte upprätthåller uppdelningarna, passerar de gränser och 

tydligheten i den sociala värld som vi lever i och därmed blir inte skillnaderna lika tydliga eller 

förändras. Vi märker att de tar plats i vår vardag, där de vill stanna. När de varken är nära eller 

långt borta, kan vi inte kategorisera dem riktigt och vi vet inte vad som förväntas av dem. När 

inte gränsen som avgör om någon hör till den ena eller andra gruppen finns, kan det upplevas 

hotande istället för en möjlighet att lära känna andra bättre, och öka kunskaperna om oss själva. 

Ordningen kan ha följder både för oss själva och för de människor som kommit oss nära. 

Gruppens gränser kan hotas både utifrån och inifrån. Att dessa människor har lämnat sina 

tidigare platser eller gränser, gör oss misstänksamma och otrygga i deras närvaro. De ställer 

frågor som vi inte vet hur vi ska svara på. Det tidigare trygga levnadssättet blir ifrågasatt, våra 

traditioner och handlingar måste vi förklara. Vår tillvaro blir inte lika självklar för oss. Den 

skapar en otrygghet som upplevs hotfull (Bauman och May 2004, 54-56). Våra handlingar är 

beroende av andra personers bedömningar. Andra har rätt att bestämma och sätta gränser för 

vår frihet, valfrihet garanterar det inte en frihet. Ekonomiska förutsättningar kan begränsa våra 

val, det krävs en god ekonomi för att till exempel kunna som att bo i ett visst område (Bauman 

och May 2004, 33-34). 

 

2.3.3.2 Hur vi förhåller oss till dem 

När man studerar processerna mellan gruppen De och Vi så kan man se att de efterliknar vårt 

sätt att leva, det är inte lätt och lyckas inte helt. Genom deras försök att vara lik oss finns saker 

som skiljer, genom de nya får vi granska oss själva, vilket enligt teorin får oss att vilja återgå 

till det som varit förut. Gränslinjerna behöver återinföras, för att slippa problemen som 
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uppkommit med otydligheten. “Främlingarna kan gott återvända dit varifrån de antas ha 

kommit även om en sådan plats inte existerar”(Bauman och May 2004, 57). Om de inte kan 

återvända görs istället livet komplicerat för dem, genom håna eller att inte ge samma rättigheter. 

På nationell nivå kan de utvisas, annars kan man göra tillvaron svår så det blir värre att stanna. 

De kan få bo i stadsdelar eller landsbygdsområden, där högre samhällsklasser inte vill bo. När 

människor inte möts, skapas både medvetna och omedvetna barriärer. Fördomarna som skapas, 

är många gånger det som bygger upp avståndet mellan oss. Vi förstår inte främlingarnas liv, det 

kan handla om sättet att tala, klä sig, traditioner, familjeliv, mat, oförmågan att integreras, att 

de inte tar ansvar för sina handlingar. Att det är samhället brister som försvårar för dem ser vi 

inte, det är främlingarnas eget fel (Bauman och May 2004, 57-58). Det blir vanligare att leva 

med främlingar, där vi själva är främlingar. Trots integrationen i storstäderna, så förekommer 

en viss typ av segregation av bostadsområden. Olika bostadsområde tenderar vara uppdelade 

efter social klass (Bauman och May 2004, 59-60).  

När det finns en närhet till den andre så uppstår ett moraliskt ansvar. Ansvar är närhet och 

närheten till den andre innebär ett ansvar. Det finns inget som säger att det ena är mer prioriterat 

än det andra, eftersom de verkar tillsammans. Om det moraliska ansvaret saknas skapas ett 

socialt avstånd. När det finns ett socialt avstånd kan främlingsfientlighet utvecklas. (Bauman 

1994, 251-252).  

 

2.3.3 Vad är klass? 

I samhället ser livsvillkoren och livet olika ut beroende på vilken individ det gäller, detta kan 

kopplas till klass och vilka tillgångar individen har. Inom samhällsvetenskapen menar man att 

klasstillhörighet har en betydelsefull roll, tillsammans med kön, ålder och etnicitet. Utbildning 

är en viktig faktor för hur långt man kan nå i sin klassposition, det som även påverkar är 

inkomst, klassbakgrund och vilken status man innehar (Bengtsson, Berglund och Oskarson 

2010, 7-8). Det finns tre olika begrepp som bör redas ut när det gäller klass; klassposition, social 

klass samt klassmedvetande. En persons klassposition kan definieras utifrån faktorer som 

personens yrke, hur kvalificerade uppgifter man har, samt om personen är i över- eller 

underordnad position (Bengtsson 2010, 13). Social klass beskrivs som ett tillstånd som bestäms 

av interaktionen mellan människor, två eller flera personer som har liknande vanor, värderingar 

och livsstilar. Det är en form av social gemenskap, där inte enbart de ekonomiska 

förutsättningarna styr klass (Bengtsson 2010, 16). Klassmedvetande innebär att personens 

klassposition påverkar individens attityder. Klassmedvetande kan i sin tur delas upp i en 
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hierarkisk struktur. På en grundläggande nivå finns klassidentiteten där en person känner sin 

egen klass och kan se skillnader mot andra klasser. Högre upp i hierarkin finns medvetenheten 

om att olika klasser i vissa fall är konkurrenter. Det ger även att klassidentifikationen påverkar 

personens politiska inställning (Bengtsson 2010, 19). 

 

Människor rangordnar och klassificerar exempelvis yrken efter vilket inflytande eller social 

ställning de uppfattas ha. Begreppet klass används också när vi ska beskriva materiella 

ojämlikhetsstrukturer. Detta visar sig genom att människor har olika ekonomiska tillgångar och 

makt. Klasser har också setts som falska eller möjliga sociala krafter, eller sociala aktörer som 

har förmågan att ordna om samhället. Särskilt underklassen har betraktats som ett hot för 

samhällets ordning (Crompton 2014, 33). Social rörlighet/social mobilitet är en viktig del i 

klassforskningen. Med social rörlighet/mobilitet menas att personer förflyttar sig i den sociala 

hierarkin, detta kan ske under en persons liv eller genom generationer. Mest påverkan av 

förflyttningar i den sociala rörligheten är högre utbildning och arbete, detta kan skapa en ny 

klassposition. Det kan ibland skapa förvirring för individen att förflytta sig mellan olika klasser. 

Att till exempel förflytta sig mellan arbetarklass och medelklass vara påfrestande, personen kan 

känna att denne behöver vara ombytlig för att anpassa sig i förflyttningen mellan olika 

klassidentiteter (Bengtsson och Berglund 2010, 30). Vid en klassanalys är det av stor vikt att 

inte bara fokus ligger på klassförhållanden. Faktorerna kön, livscykel och generation ska också 

belysas, dessa faktorer samvarierar med klass och kan kopplas till attityder. Klassförhållanden 

kommer dock vara av största vikt, medan andra faktorerna kan bidra till en spridning inom 

klassen. I sambandet mellan klassförhållanden och attityder kan klassberoende intressen och 

klasspecifika normer vara bidragande. En tydlig källa till variationer i attityder är de skilda 

klassintressena. Utefter klass formas våra attityder av vad som kan gynna oss själva i ett längre 

eller kortare perspektiv (Svallfors 2004, 34-35). 
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2.5 Definitioner och viktiga begrepp 

Med attityder menas i studien vilken uppfattning och inställning en person har om vissa saker. 

Det kan också innefatta en persons värderingar om hur något kan uppfattas vara. 

Med invandrare menas i denna studie ett samlat begrepp av personer som själva har utländsk 

bakgrund, eller genom föräldrar kan kopplas till begreppet invandrare.   

Med flyktingar menas i denna studie personer som tvingats fly från sitt hemland till Sverige för 

att söka skydd.  

Med högutbildade menas i studien personer med minst kandidatexamen. 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den kvalitativa metod som vi har använt oss av för att 

samla in materialet till vår studie. Vi kommer att redogöra för urval, etiskt ställningstagande, 

intervjuns förberedelse och genomförande, vår roll som forskare, transkribering samt studiens 

reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Val av metod 

Tidigare forskning med kvantitativt underlag från SOM-institutet visar att högutbildade har 

generellt en positivare attityd till invandring och är mindre främlingsfientliga. Detta skapade ett 

intresse hos oss, en vilja att problematisera SOM-undersökningens resultat för att få ett djupare 

perspektiv kring attityder och uppfattningar om invandring. I en intervju kan såväl information 

som känslor, erfarenheter, och normer komma fram och bidra till förståelse för målgruppen 

(Thurén 2007, 146). Vid intervjuer kan man på kort tid höra olika personers reflektioner kring 

ett samhällsfenomen ur personers egna perspektiv. (Ahrne, Svensson 2015, 53). I de kvalitativa 

intervjuerna kunde vi ta del av åsikter och värderingar som inte kvantitativa studier kan mäta. I 

studien ville vi få en djupare förståelse för högutbildades uppfattning och åsikter kring 

invandring, därmed motiveras vårt val av en kvalitativ metod med intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer är ofta upplagda som ett antal frågor som är öppna, intervjuaren kan ställa följdfrågor 

för att få en bredare bild av viktiga delar av intervjun. (Bryman 2013, 206). Vi valde att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer, för att hålla en god kvalitet planerade vi noga intervjuerna 

innan för att tillsammans se vilka följdfrågor som var aktuella. 

 

3.2 Urval 

Ett målinriktat urval innebar att deltagarna valdes ut medvetet, för de relevanta 

forskningsfrågorna kring invandring. I ett målinriktat urval skiljer sig deltagarna från varandra 

gällande egenskaper och kan därmed inte visa på en generalisering till en population (Bryman 

2013, 392). Personerna som ingick i studien var högutbildade med minst kandidatexamen. Via 

bekanta kunde vi skicka ut mail på arbetsplatser med många högutbildade, där vi gjorde 

förfrågningar om någon ville delta på en intervju. I mail och kontakter lyftes syfte med studien 

och att målgruppen var högutbildade, tre stycken tackade ja till en intervju på detta sätt. Övriga 

intervjupersoner kontaktades via vår bekantskapskrets. Intervjupersoner skulle vara lätta att få 
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tag på detta för att intervjuerna skulle gå smidigt att genomföra, vilket vi tyckte att vi lyckades 

med på det här sättet. 

 

3.3 Etiskt ställningstagande 

Informerat samtycke innebär att respondenterna får så mycket information som möjligt om 

studien, att de blir upplysta om intervjuns fördelar och risker. Det innefattas även av att 

intervjupersonerna har möjlighet att avbryta intervjun om så önskas, det ska finns möjlighet att 

få ta del och godkänna sin egen intervju (Kvale, Brinkmann 2014, 107). Studiens syfte och 

upplägg talas om, respondenterna fick information att de hade möjlighet att själva läsa intervjun 

i sin helhet.  

Konfidentialitet innebär att respondenterna deltar anonymiserat (Kvale, Brinkmann 2014, 109). 

Respondenterna fick information om att de deltog anonymiserat, vilket innebar att svaren 

avpersonifierades så deras åsikter och värderingar inte kunde kopplas till utomstående. 

Variablerna som de fick information skulle finnas med i studien var kön, ålder och utbildning. 

Vi valde efter studien att ytterligare förstärka respondenternas svar genom att ta bort variabeln 

utbildning i analys och resultat. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade personuppgifter för forskningsändamål inte får användas 

så det kan påverka enskilda intervjupersoner. De får inte användas för affärsmässigt syfte som 

till exempel reklam (Ahrne, Svensson 2015, 29). Våra inspelade intervjuer och utskrifterna 

förvarades så att ingen annan än vi hade tillgång till dem, efter godkänd uppsats skulle all data 

och inspelade filer kasseras. 

 

3.4 Intervjuns förberedelser och genomförande 

Intervjufrågorna utformades för att studera respondenternas uppfattningar om invandring. 

Några av intervjufrågorna skapades från tidigare kvantitativa studier från en SOM-

undersökning från Göteborgs universitet, detta för att det låg i studiens syfte att problematisera 

kvantitativa studier. 

En objektiv roll intogs vid intervjuerna för att inte leda intervjupersonerna till speciella svar 

som kunde vara önskvärda för studien (Ahrne och Svensson 2015, 48). Varje intervju tog 30-

60 minuter, dessa spelades in och anteckningar gjordes om tekniken inte skulle fungera. Om 

svaret inte kändes tillräckligt upprepades frågan, då omformulerad och med respondenterna 

egna ord. Intervjupersonens egna ord kan vara en bra teknik för att intervjupersonen ska känna 
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sig trygg och berätta mer (Ahrne och Svensson 2015, 45). Av praktiska skäl delades intervjuer 

och transkribering mellan oss, vilket sparade tid.  

 

3.5 Transkribering 

Efter första intervjun gjordes en första analys av materialet, genom transkriberingen lärde vi 

känna vårt material. På de fortsatta intervjuerna fokuserades det på specifika saker som var 

intressanta och vi ställde följdfrågor för att få djupare förståelse. Tolkningsarbetet startades 

redan under avlyssnandet och nedskrivandet. Ahrne och Svensson (2015, 51), menar att 

analysen och tolkningen kan få ett mer djup än om någon annan skulle göra det. I första steget 

av transkriberingen togs alltifrån skratt till tvekanden med, detta för att småord, pauser och 

tvekanden kan tyda på att intervjupersonen försöker säga något mellan raderna. I analys och 

resultat har vi valt att bara tolka det som respondenterna sagt, detta för att tystnader och 

tvekanden upplevdes svårt att tolka. Språket justerades för att bli läsvänligt så respondenterna 

framställdes rättvist. 

Med representativitet i kvalitativa intervjuer menas en mättnad, vilket upplevs när forskaren 

känner igen intervjupersonernas svarsmönster från flera intervjuer och när fler personer inte 

skulle tillföra mer kunskap. Man kan inte förutse hur många intervjuer som behövs för att uppnå 

en mättnad. Om man börjar med att göra några intervjuer som analyseras kan man sedan 

bestämma om fler intervjuer behövs (Ahrne och Svensson 2015, 42). Genom att varva intervju 

och analys kunde vi se att vi uppnått en mättnad.  

 

3.6 Analys av material 

I analysarbetet bearbetas materialet noggrant, det ingår i forskarens arbete att gå fram och 

tillbaka i det insamlade materialet för att finna de viktiga tematiseringarna (Braun och Clarke 

2006, 86). Arbetet med analysen var en viktig process. I en tidig fas av arbetet ansågs klass vara 

det bärande temat, då vår utgångspunkt var SOM-institutets forskning visar att högutbildade 

har en mer tolerant attityd till invandring. Efter ett första analysarbete av materialet visade det 

sig att temat klass inte var ett huvudtema för studien. Intervjumeningar kan passa in i flera 

kategorier och sedan delas in i olika delteman. Intervjuerna kan läsas om flera gånger för att 

vidare förstå materialet och kan sättas samman genom koder, för att hitta ett tema som passar 

för den specifika studien. För att sortera olika teman kan man sedan använda sig av 

huvudkategorier med underteman (Graneheim och Lundman 2004, 109). Vi bearbetade om 

materialet genom att koda materialet med olika färgteman för att hitta kategorier som kunde 
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visa på ett mönster.   Det är viktigt att hitta bärande teman för att uppnå en trovärdighet i studien 

(Graneheim och Lundman 2004, 110). Genom vår utgångspunkt i SOM-institutets forskning 

hittade vi dessa bärande teman: etnicitet, vi och dem samt klass. Vi anser att vi nått en 

trovärdighet genom denna analysprocess. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet visar resultatets tillförlitlighet och ses ofta tillsammans med frågan om ett resultat 

kan göras om vid ett annat tillfälle och av andra forskare. Det handlar om att intervjupersonerna 

kan ändra sin fråga under själva intervjun och om de skulle ge ett annat svar till en annan 

forskare vid ett annat tillfälle (Kvale och Brinkmann 2014, 295). För att uppnå reliabilitet har 

vi genom hela studien intagit en objektiv roll som forskare under intervjuerna och i analysen av 

materialet. I metodavsnittet har vi beskrivit hur vår studie gått tillväga för att andra forskare ska 

kunna genomföra studien vid ett annat tillfälle.   

Validitet ses som giltigheten till sanningen, inom samhällsvetenskapen menas att man 

undersöker det man avser att undersöka. En slutsats är godtagbar om den är härledd ifrån sina 

teorier.  Det har en övertygande grund om det är hållbart och trovärdigt (Kvale och Brinkmann 

2014, 296). För att uppnå validiteten har vi i analysen använt de valda teorierna för att förstå 

och tolka materialet. För att stärka detta har vi endast tolkat det som blivit sagt i intervjuerna 

och avstått från andra tolkningar som tystnader och tvekanden. Vi menar inte att vår studie är 

generaliserbar för alla högutbildade, utan vill med denna studie ge en rättvis bild av hur 

respondenterna i vår studie såg på frågor om invandring. 
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4. Analys och resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys efter tre valda teman som anses 

vara relevanta för studien. Vi skapade en tematik i form av kodning av materialet, de relevanta 

teorierna för analysen i studien är etnicitet, vi och dem och klass.  

 

De personer som ingår i studien: 

Respondent 1, Man, 49 år (R1) 

Respondent 2, Kvinna, 24 år (R2) 

Respondent 3, Kvinna, 58 år (R3) 

Respondent 4, Kvinna, 28 år (R4) 

Respondent 5, Kvinna, 30 år (R5) 

Respondent 6, Man, 44 år (R6)   

 

Alla respondenter i studien har högre utbildningar, minst kandidatexamen med olika 

inriktningar. Flertalet forskningar bland annat Demker (2014) visar att klasstillhörighet 

påverkar attityder kring invandring och genom universitetsutbildning är benägenheten att ha en 

mer tolerant attityd till invandring större. Respondenterna har kvalificerade yrken och är 

väletablerade på arbetsmarknaden. Flera av respondenterna kommer ifrån arbetarklassbakgrund 

och har genom sina universitetsstudier förändrat klassposition. Flertalet av respondenterna kan 

ses ha gjort en rörlighet/social mobilitet. Respondenterna i studien är uppvuxna i alltifrån 

landsbygd till centralt i medelstora eller små städer. Under uppväxten bodde de flesta i områden 

där det mest bodde svenskar. Respondenterna i studien bor idag centralt eller i utkanten av en 

mellanstor svensk stad, de flesta bor i områden där det mest bor svenskar.  

 

4.1 Frågeställningar SOM-undersökning 

Vi valde ut tre påståenden från 2014 års SOM-undersökning, genom dessa problematiserades 

underfrågor då ville vi veta hur respondenterna tolkade påståendena och hur deras uppfattningar 

var på ett djupare plan. Ett av påståendena som var negativt laddat detta ändrade vi till positivt 

laddat då vår studie inriktades på personer som generellt har en mer tolerant attityd till 

invandring. Vi ansåg att detta skulle vara mer relevant. Det påstående vi valde att ändra var från 

början: Invandringen utgör ett hot mot svensk kultur och svenska värden. Detta påstående 

ändrade vi till:  
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4.1.1 Invandringen har positiva effekter på svensk kultur och svenska värden  

I vår studie ansåg flera av respondenterna att det är viktigt att Sveriges befolkning har en 

förståelse för andra kulturer.  Flera av respondenterna tyckte att andra kulturer berikade det 

svenska samhället och att det gav allt från nya tankesätt, till nya matkulturer, nya musikstilar 

och andra saker som har positiva effekter på svenska samhället.  

 

Svensk kultur och svenska värden är i ständig förändring och på det sättet kan man säga 

att den har en positiv effekt. Svensk kultur är en produkt av många impulser från olika 

delar av världen. (R3) 

 

Jag är helt övertygad om att det har positiva effekter, att det kommer in en annan kultur, 

andra sätt att tänka. Vi ska också bevara vår egen kultur men det finns plats för både 

och. (R1) 

 

[…] Jag tycker att det är berikande att få in nya kulturer, till exempel nya tankesätt eller 

nya matkulturer. (R2) 

 

Citaten ovan tolkas som att respondenterna ser Sverige som ett mångkulturellt samhälle, där 

olika kulturer lever tillsammans och bör respekteras. Detta kan förstås genom Wikströms 

(2009) beskrivning av socialkonstruktionism där kultur och etnicitet ses som varierande, och 

att individer tar intryck av andra kulturer. Citaten tolkas som att respondenterna anser att 

Sveriges kultur är en del av socialkonstruktionism och att grunden i svensk kultur har influenser 

från andra länder. Som Wikström (2009) belyser att hybriditet som med detta menas att världen 

är så blandad så att det är komplicerat att tala om olika monokulturer. Genom dessa citat tolkas 

respondenterna se Sverige som en hybriditet där det finns olika kulturer vid sidan av varandra 

och att detta upplevdes ha positiv inverkan.  

 

Det fanns även en bild av att invandringen inte har positiva effekter på svensk kultur och 

svenska värden bland respondenterna. Det som låg till grund för dessa åsikter var att, andra 

kulturer ansågs vara för olik den svenska och respondenterna menade att det fanns 

föreställningar om hur invandrarna påverkar samhället. Några av respondenterna reflekterade 

kring att det egentligen är svårt att ta fram vad som är svensk kultur och svenska värden. 



 

 

 

23 

Respondenterna som reflekterade kring svensk kultur ansåg flera att det Sverige har som kultur 

och värden kommer ofta ifrån andra delar av världen.  

Jag tror att vi i Sverige inte vågar behålla vår egen tradition utan att bli kallade rasister. 

Det är ju nästan så att vi inte får ha skolavslutningar i kyrkan längre. Vi har kvar jul och 

midsommar men sen tappar vi nog litegrann […] Ja, vad är svenskt? Allt urholkas sakta 

men säkert. (R6) 

 

Då säger jag nog nej, men det kanske man inte kan säga. Svensk kultur integreras med 

andra kulturer så traditioner och det svenska samhället förstörs av andra kulturer om 

man låter invandringen eskalera. (R5) 

 

I detta tolkas utifrån det Wikström (2009) beskriver som det essentialistiska synsättet, där kultur 

och etnicitet ses som fast. Att respondenterna inte såg att invandring har positiva effekter på 

svensk kultur och svenska värden och mötte detta med en upplevd oro, detta tolkas som att det 

ses att den svenska kulturen bör vara essentialistisk enligt respondent (R6) och (R5) inte vara 

föränderlig. Detta kan sättas i samband med Wikström (2009)  som beskriver uppfattningen av 

ett hot på grund av “andra vanor”. Citaten ovan belyser att ”andra vanor” kan ses som 

främmande och upplevas som ett hot mot den svenska kulturen. Citaten ovan belyser att det 

fanns en oro för att invandringen skulle eskalera eller att den svenska kulturen urholkas. Detta 

tolkas genom att respondenterna upplevde en negativ bild av ”andra vanor”, vilket leder till 

förändringar i samhället och hur de skulle förhålla sig till andra kulturer. Respondent (R5) 

kopplar förändringen i samhället till invandringen, vilket skapar en rädsla hos denne kring andra 

kulturer ansågs bidra till en negativa effekter. Trots att respondent (R5), i citatet svarar att nej, 

så visar ändå personen en medvetenhet om att man inte ska tycka på det sättet. Denna 

medvetenhet menar Hjerm och Severin (2015), kan syfta på social responsitivitet. Med det 

menas att vår respondent (R5) inte behöver ha en mer tolerant attityd till invandring genom att 

vara högutbildad. Men genom högre studier kan man få kunskapen om att man bör ha ett mer 

öppet synsätt i dessa frågor och följa det som är normerande, vilket vår respondent (R5) skulle 

kunna ge uttryck för här. 
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4.1.2 Invandrare i Sverige ska fritt kunna utöva sin religion här  

Alla respondenter i studien ansåg att den lagstadgade religionsfriheten bör gälla. I detta 

påstående problematiserades vad religion innebär, som att bära religiösa symboler, att det finns 

andra religiösa byggnader. Nedan följer några citat från respondenterna: 

 

Är man i Sverige och vi är vana att ha skolavslutning i kyrkan, ja, då kanske vi kan göra 

någon kompromiss av något slag. Vi kan inte sluta med vår religion, men vi måste även 

vara öppen för andra religioner och kunna mötas och kompromissa. (R4) 

 

De måste ju få tro vad de vill, vara klädda som de vill och fira religiösa traditioner. (R3) 

 

Detta visar på en tolerant attityd gällande religionsfrihet, där demokratin ansågs viktig. Som 

Sernhede (2010) menar att individer tar hänsyn för andra religioner, kan detta tolkas som att 

respondenterna är medvetna om samhällets normer och värderingar gällande religionsfrihet. 

Som Bauman och May (2004) menar att det finns en oförståelse för saker som uppfattas som 

främmande, flera visade genom sina uttalanden att de accepterade religioner och religiösa 

symboler även om det fanns en oförståelse för religiösa symboler hos några av respondenterna, 

detta tolkas som en rädsla för det som är främmande. Genom Wikström (2009) kan religiösa 

symboler ses som ”andra vanor” och att det är något som samhället behöver anpassa sig till. 

Anpassningen tolkas genom (R4) citat som visar på att samhället behöver kompromissa för att 

hitta en bra balans i ett mångkulturellt Sverige.  

 

4.1.3 Svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med 

invandring 

Det fanns olika bilder på hur respondenterna ser på medias rapportering av samhällsproblem. 

Något som flera av de respondenterna belyste var att media borde förklara bakomliggande 

orsaker för att få en tydligare förklaringsbild. 

 Respondent (R4) upplever att media undanhåller sanningen och tycker att problem kopplade 

till invandrare och detta bör belysas mer, respondenten ansåg att det var större problem än den 

bilden som media visar upp. 

 

Det händer så mycket som svenska medier inte väljer att berätta. Jag menar om det är 

något som har hänt, alltså om invandrare gjort något. (R4) 
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Detta citat kan förstås genom Baumans och Mays (2004) beskrivning av utgruppen som 

respondenten menade var invandrare, ansåg att dessa borde granskas mer och att det skulle 

riktas mer fokus kring dem i medier. Ingruppen kan bara finnas i närvaro av utgruppen, utan ett 

vi finns inte dem. Flera av respondenterna beskrev att det är ofta en negativ bild som media 

belyser överlag då respondenterna anser att detta skapar rubriker.   

 

Det är väl så med nyheter i stort att det ofta är mer negativa händelser som de tar upp. 

Därför det kanske framstår som mer problematiskt än vad det är. (R2) 

 

Ja, jag vet inte hur de gör, men jag hoppas att de gör det. Att de berättar från båda hållen; 

om det finns problem likaväl som att de berättar det som är positivt (R1) 

 

I SOU (2006:21) förstås medias roll genom ett vi och dem, där vi ses som en gemensam grupp 

och genom att beskriva dem som nyheter får sitt värde. Tolkningen av detta utifrån 

respondenterna är att den bild som media förmedlar är också den bild som når ut i samhället, 

vilket alla gånger inte är den helt korrekta. Medias bild har en påverkan på kategoriseringar och 

hur individer framställs som grupper. Flera av respondenterna menade att det inte går att 

generalisera kring grupper exempelvis om någon begår ett brott och har utländsk bakgrund 

påpekade flera att det är individen som utför handlingen, därför bör inte en hel grupp belastas 

eller pekas ut.  Flera av respondenterna belyste även att det bara är en del av problematiken som 

media tar upp, inte de bakomliggande faktorerna, vilket kan förstärka skapandet av ett vi och 

dem.  

 

De tre påståenden som SOM-undersökningen 2014 skickade ut fick respondenterna svara på i 

ett mail cirka en månad efter att vi genomfört intervjuerna. Detta för att vi ville se hur 

respondenterna skulle svara på de aktuella påståendena som vi haft med i intervjuerna. Vi valde 

att behålla den ursprungliga frågan; Invandringen utgör ett hot mot svensk kultur och svenska 

värden, från SOM-undersökningen som vi tidigare ändrat i studien.  
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I debatten om flyktingar och invandring förekommer många olika åsikter. Vilken är din  

bedömning av följande påståenden?     

     

 Helt  Delvis  Delvis  Helt  

 riktigt riktigt felaktigt felaktigt 

Invandringen utgör ett hot mot    III   III 

svensk kultur och svenska värden          

Invandrare i Sverige ska fritt   II II II   

kunna utöva sin religion här          

Svenska medier berättar inte I I III I 

sanningen om samhällsproblem          

förknippade med invandring         

 

Vi ville genom detta se om respondenternas svar skulle överensstämma med tidigare forskning 

ifrån SOM-undersökningar som visar att högutbildade generellt har en mer tolerant attityd till 

invandring. Som Hjerm och Severin (2015) beskriver att ju högre utbildning desto mer troligt 

är det att individen är mindre främlingsfientlig. Vi ville även se om det fanns skillnader i hur 

man svarar på de tre påståenden i ett mail i förhållande till vilken väg intervjuerna tog.  

 

4.3 Samhällets vi och dem 

När respondenterna skulle definiera begreppet invandrare fanns det flera olika uppfattningar. 

Resultatet visar att flera kategoriserade invandrare i dagsläget som flyktingar från Syrien. 

Denna kategorisering innebär att flera av respondenterna i denna studie främst tänkte på 

flyktingar som invandrare. Genom att flera av respondenternas syn på att begreppet invandrare 

sattes i samband med flyktingar från Syrien kan därmed begreppet invandrare anses vara 

föränderlig. Om studien gjorts för några år sedan hade begreppet invandrare kunnat betyda 

andra nationaliteter. Att flyktingar från Syrien lyftes upp kring begreppet invandrare kopplades 

samman med att det anlänt flyktingar från Syrien till Europa och Sverige under de senaste åren, 

vilket har debatterats i olika medier. I SOU (2005:69) menar man att det ofta är till exempel 

utseende, vad man heter, vilka kläder man har eller vilken religion som individen tillhör som är 

kopplat till invandrare. Med nedanstående citat visas två alternativa sätt bland respondenterna, 

gällande begreppet invandrare. 

 

Jag tänker både på de som är nyblivna invandrare och även de som är barn till föräldrar 

med invandrarbakgrund (R1) 
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Jag tänker väl ganska brett, de kommer väl någonstans ifrån. Jag tänker att invandrare 

är ju också utvandrare. Man lämnar ju inte sitt hem utan grund. (R3) 

 

Dessa citat visar en annan bild på begreppet invandrare som innefattar människor som kommit 

till Sverige, men även barn som är födda i Sverige, dessa kan enligt respondent (R1) anses ha 

en invandrarbakgrund. I DS (2000) beskrivs att personer som har någon förälder med utländsk 

bakgrund kan ses som invandrare. Respondent (R3) reflekterade kring att invandrare även är 

utvandrare. Genom detta ses invandring i ett brett perspektiv, där anknytningen till det land som 

personen lämnat även finns i åtanke. De grupper av flyktingar som problematiserades i studien 

var: ensamkommande barn, ensamkommande män och familjer. Resultatet visar att flera av 

respondenterna inte valde att problematisera mycket utifrån dessa grupper. Även om 

respondenterna hade uppfattningar om olika grupper av flyktingar påpekade de flesta att det är 

svårt och inte rätt att innefatta alla i en grupp, vilket belyses i följande citat. 

 

Det är svårt att prata om ensamkommande barn tänker jag som en grupp, för vi pratar 

om barn som kommer från så olika länder och så många olika kulturer (R4) 

 

Respondentens (R4) uttalande visar på att det är viktigt att ha individfokus istället för att 

gruppera in människor, åsikten delades av andra respondenter. Detta uttalande kan förstås 

genom den postkoloniala teoribildningen som menar att människor kan förändra sin etnicitet 

genom att denna ses som socialt och format av språket. Om fokus ligger på individen kan denne 

förändra sin etnicitet. Grupperingar ansågs kunna skapa en bild av en homogen grupp, detta 

menade flera av respondenterna inte var verkligheten, om någon begår ett brott så ansågs 

individen skyldig till gärningen. Ett exempel kring de ovanstående grupperna som 

problematiserades i studien var ensamkommande män: 

 

Man pratar väl om att det kommer många unga män, och att det skulle kunna vara både 

det ena och det andra. Det kan också vara en mytbildning; de är arbetsföra, de är unga, 

de är handlingskraftiga. Det kan vara en positiv grupp som kommer.  (R3) 

 

Respondenten (R3) såg risker med att kategorisera flyktingar, då detta lätt kunde skapa 

generaliseringar, där det exempelvis bara fokuserades på det negativa. Respondenten belyser 

att det i sin tur kan leda till att vissa grupper i jämförelse med andra verkar mer problematiska 
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för samhället och enskilda individer får därmed en felaktig stämpel. Detta ansåg respondent 

(R3) kunde skapa fördomar mellan olika grupper och enskilda individer. 

 

I studien lyftes möjligheter och problem i samband med antalet flyktingar som anlänt till 

Sverige. Möjligheterna ansågs vara en viktig befolkningsökning och att det behövs arbetskraft 

i Sverige. Bland de problem som belystes fanns på samhällsnivå, ett behov av strukturering på 

bostadsmarknaden och en oro för sysselsättningen på arbetsmarknaden. Några av 

respondenterna menar att när flyktingar med olika upplevelser blir placerad på ett 

flyktingboende utan tillräckligt med stöd, kan konflikter och problem skapas. Konsekvenserna 

kan förklaras genom Bauman och May (2004) som blir är att vi upplever flyktingarna som 

annorlunda och som en större risk i samhället än oss. Respondenterna anser att det är viktigt att 

människor får en bra integration i samhället och att tiden på flyktingboenden inte blir 

långvariga.  

 

Jag vill ju att de personer som kommer hit ska man kunna hjälpa, så de inte blir fast på 

något flyktingboende, utan faktiskt får någon nystart på livet. (R2) 

 

Jag tycker inte att vi i Sverige tar ansvar för dem vi tar emot. (R4) 

 

Citaten ovan belyser att respondenterna samhället borde hjälpa de flyktingar som kommer till 

Sverige. Bland respondenterna fanns vilja att hjälpa flyktingarna som kommer hit, detta kan 

kopplas till det Bauman (1994) menar med moraliskt ansvar. Det moraliska ansvaret för någon 

annan uppstår när denna finns i ens närhet. Moraliskt ansvar och närhet är sammankopplade 

med varandra och kan bara uppstå i den andres närvaro. Genom att flyktingar finns i svenskars 

närhet kan ett moraliskt ansvar uppstå. Ingen av respondenterna hade berörts i vardagslivet av 

flyktingar och flera upplevde att det vore önskvärt att det skulle finnas mötesplatser att träffa 

flyktingar på ett enkelt sätt. 

 

Jag har ändå inte berörts av det här med flyktingar, jag har inte sett en flykting. Vart 

finns dom? Vart är dom? (R5) 

 

Även om man vill, så hur ska man komma någon nära? Det finns inte något naturligt 

sätt att skapa de här kontakterna. […] Jag har anmält mig till att bli språkvän. (R3) 
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Respondent (R3) ansåg att det skulle finnas platser att lättare möta flyktingar, vilket fler i 

studien belyste. Respondenterna har positiva erfarenheter av umgänge på till exempel 

arbetsplatser, respondent (R3) visar genom citatet att om de barriärer som finns i 

samhällsstrukturen som leder till att människor inte möts skulle nya kontakter lättare kunna 

skapas. Citat (R3) kan tolkas genom Bauman (1994) och det moraliska ansvaret, respondenten 

lyfter detta genom att själv anmäla sig till att bli språkvän. Att ta ett ansvar för en okänd individ 

som finns i dennes närhet visar på som ett moraliskt ansvar. Respondent (R5) tolkas genom 

Elias (1999), som menar att människor som redan är etablerade i samhället sällan umgås med 

de nya, med undantag för arbetsplatsen. Detta visade sig hos (R1) och (R3) genom att de inte 

möter flyktingar i den sociala gemenskapen och på fritidsaktiviteter, vilket förklaras med att 

människor med ojämlika villkor har svårt att integreras tillsammans. Enligt respondenterna var 

det inte en medveten handling. Genom den uteblivna kontakten leder det till att de etablerades 

makt ökar. Tillsammans med respondenternas uppfattningar och Elias (1999) förklaras den 

uteblivna sociala kontakten med omedvetna maktstrukturer. Flera av respondenterna varken 

bodde i samma område eller träffade invandrare utöver arbetsplatsen och några reflekterar över 

att de saknar kunskap om den verkliga situationen för invandrare och flyktingar.  

Respondenterna har positiva erfarenheter av personer med utländsk bakgrund, från 

arbetsplatsen, utbildningen, fritidsaktiviteter eller i barnens umgängeskrets.  

En respondent som varit god man berättade hur denne hjälpte ett ensamkommande flyktingbarn 

som ville studera på en friskola i en annan stad. Kommunen gav inget gehör för det krävdes 

ekonomiska resurser, förväntningen uppfattades vara att det räckte att läsa på gymnasienivå och 

få arbete efter detta. Respondenten upplevde att samhället begränsade möjligheter som svenskar 

har gällande utbildning. Våra handlingar är beroende av hur andra personer i omgivningen 

bedömer oss. Att komma från ett annat land kan uppfattas ge förväntningar på individen och 

hur denne skall agera.  Respondenten upplevde att det ensamkommande flyktingbarnet 

förväntades från samhällsnivå vara tillfreds med att hon kommit till Sverige och inte sträva efter 

en mer kvalificerad nivå. Inom ingruppen finns det förväntningar och normer som antas följas, 

det krävs en stor insats för att kunna stå emot de förväntningar som är riktade mot oss. Att 

tillhöra utgruppen, i detta fall flyktingar innebär att ses som främlingar som vi inte har höga 

förväntningar på.  Valfrihet ger inte frihet, alla människor har inte samma förutsättningar för 

studier, boende och samma möjligheter till arbete. Detta skapas genom en klasskillnad som 

finns på samhällets alla nivåer, valfriheten är begränsad av ekonomiska resurser och samhällets 
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förväntningar på individen. Förväntningarna är beroende av vart i samhällsskiktet individen 

befinner sig (Bauman och May 2004, 33-34).  

 

Flera av respondenterna reflekterade kring att det är viktigt att människor som kommer till 

Sverige bör få en bra integration i samhället. I studien belystes att det är viktigt att flyktingarna 

får komma in i samhället på samma förutsättningar som svenskar, både vad det gäller yrke, 

utbildning och boendesituation. Flera av respondenterna reflekterade att det är viktigt att 

samhället tar vara på kompetenser som kommer till Sverige.  

 

Man behöver åtgärda problemet på flera nivåer för att inte skapa en segregation så att 

de får låglöneyrken. Om det kommer en läkare från Iran och har alla meriter men inte 

får arbeta med det, utan måste jobba som taxichaufför, det tycker jag är bortkastat. (R6) 

 

Respondenten (R6) upplevde att det var viktigt att nya kompetenser i landet tas tillvara och att 

möjligheterna ofta inte är likvärdiga bland invandrare, då det kan förekomma språkhinder. 

Detta anser respondenten inte borde vara ett hinder på arbetsmarknaden och att språkbarriärer 

kan övervinnas genom exempelvis att en läkare från en annan nationalitet får gå tillsammans 

med en svensk läkare under en inlärningsperiod. Att alla inte har samma möjligheter på 

arbetsmarknaden kan förklaras med intersektionalitet. Begreppet visar att etnicitet har ett 

samband med klass, kön och ålder. Att ha en utländsk bakgrund och vara högutbildad ger inte 

samma möjligheter som de som ses som svenskar. Detta leder till en diskriminering i samhället 

som är bestående, detta kan ses ur det essentialistiska synsättet som beskriver etnicitet som fast 

och bestående. Om individen är fast i sin etnicitet tillsammans med klass, ålder och kön 

förstärks vi och dem-känslan. Oavsett vilken uppfattning respondenterna har till frågor om 

invandring och flyktingar är bilden att alla medborgare i svenska samhället ska ha samma 

villkor och möjligheter gemensam.  

 

Studien visade att respondenterna såg ett strukturellt problem i samhället gällande frågor om 

invandring. Dessa problem ansågs av respondenterna ofta vara sammankopplade med en 

boendesegregation och en segregering på arbetsmarknaden som leder till en diskriminering.  

I studien finns det uppfattningar om en segregation gällande boenden och områden i samhället. 

Många upplevde att det är problematiskt att det blir områden där personer med 

invandrarbakgrund bor. Dessa områden får en negativ bild i samhället och ses som 
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problemfyllda. Studien visar att samhället skapar en tydlig uppdelning, där vi skiljs från dem, 

avståndet som skapas leder till att människor inte möts naturligt. En respondent (R5) bodde 

under uppväxten i närheten av en gata där denne uppfattade att det bodde mest invandrare och 

låginkomsttagare. Denne upplevde att det var en gata som förknippades med konflikter, bråk 

och kriminalitet.  

 

Det var en gata som ingen tyckte om, där var man lite rädd att vara (R5) 

 

Fördomar som enligt respondenten (R5) kan etableras i samhället och skapa en negativ bild för 

ett visst område. Klassamhället reproduceras och grupper blir begränsade vilket leder till en 

tydlig uppdelning mellan vi och dem som i sin tur skapar en oförståelse.  

 

Som Sverige tar emot och hanterar invandringen så blir det ju bara i de sämsta 

regionerna, och då blir det ju bara en negativ spiral. (R6) 

 

Detta kan förstås genom Bauman och May (2004) som menar att segregeringen leder till att 

invandrare får bo i speciella områden eller stadsdelar som de med högre status inte vill bo i. 

Allt som sen förknippas med dem kan då ses som dåligt. Respondent (R6) uttalande tolkas 

genom Baumans uttalande som att denne är kritisk till att det skapas områden där invandrare 

bor. För att minska segregeringen menade respondent (R6) att samhället skulle kunna bygga 

billigare bostäder bredvid dyrare vilket skulle leda till att det blev mer blandade områden som 

fler skulle ha råd att bo i. Respondenten (R6), menar att det kan minska klasskillnaderna i 

samhället. Flera av respondenterna anser att bostadsområdet skapar klasskillnader. Bauman och 

May (2004), menar att när samhället gör uppdelningar mellan olika grupper som är kopplat till 

klasspositioner skapas ett vi och dem. I SOU (2005:69, 53) beskrivs att personer som bor i 

områden med sämre status och en negativ bild, kan få svårt att få arbeten som kan leda till att 

de har svårt att flytta från området när de ekonomiska förutsättningarna inte finns. Genom 

respondent (R6) tolkas detta som att denne anser att segregeringen leder till andra strukturer i 

samhället som ger ojämlika förhållanden, vilket förstärker bilden av ett vi och dem.  
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4.4 Klass 

Ett klassmedvetande påverkar individens attityder och värderingar. Vi ville genom studien veta 

hur respondenterna reflekterade kring hur deras andra och sina egna värderingar kan kopplas 

till attityder om invandring. Genom Stubager (2008) kan detta förstås genom att individer som 

har en högre utbildning har förväntningar på sig att ha en större trygghet och därmed inte känna 

någon större oro när det sker förändringar i samhället. Alla respondenter hade en högre 

utbildning och var väletablerad på arbetsmarknaden och borde därmed kunna känna sig säker 

på sin egen position i samhället. I intervjuerna pratade respondenterna aldrig om att de såg något 

hot mot deras egna positioner varken på arbetsmarknaden eller gällande boendesituation. Detta 

kan förstås genom Svallfors (2004) som menar att klassintressen skapas genom sådant som kan 

ge individen fördelar i en kortsiktig eller långsiktig aspekt. Att känna en trygghet tillsammans 

med att kunna se fördelar som en ökande befolkning, en berikning av landsbygden och ett 

tillskott på arbetsmarknaden fanns bland vissa av respondenterna i studien. I nedanstående citat 

vill vi belysa hur respondenterna uppfattar att andra personers, och deras egna värderingar kring 

invandring påverkas av deras klassposition. 

 

Jag tror att det kan vara vart man placerar sig, eller upplever sig befinna sig 

trygghetsmässigt. Jag menar jag kan kosta på mig att ha en ganska generös och öppen 

attityd och välkomnande, därför att det inte hotar mig. (R3) 

 

Jag skulle tro att det är lättare att vara negativt inställd till invandrare om man har en låg 

utbildning, för det finns ju bara ett begränsat antal jobb i Sverige. Kommer det in nya 

människor så kan man ju annars riskera att bli arbetslös. (R6) 

 

Respondenterna menade att en högre klassposition i samhället skapar en trygghet och säkerhet, 

detta menade de kan leda till att människor med högre klass kan ha en mer tolerant inställning 

till invandring. De menade att människor som befinner sig i en lägre klassposition är mer utsatta 

på arbetsmarknaden och kan känna sig hotad när invandringen i samhället ökar. Detta kan 

förstås genom (Bengtsson 2010) som menar att ett klassmedvetande påverkar personer 

attityder, klassidentiteten gör att individer vet sin egen klass genom att kunna se på andra 

klasser. Respondenterna visar genom sina citat att de har ett klassmedvetande genom att de kan 

relatera sig själva till andra klasser. Respondent (R6) bekräftar att detta genom sitt citat där 

denne kan relatera till människor med lägre utbildning och att de i dennes uppfattning har en 
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mer utsatt position på arbetsmarknaden.   Respondenterna anser att, det för personer med risk 

att förlora sitt arbete eller om individen är arbetssökande, kan en ökande konkurrens på 

arbetsmarknaden ses hotande. Respondent (R3) visade genom sitt citat ovan att attityden till 

flyktingar och invandrare kan ses mer öppet då det inte hotar denne. Detta kan förstås genom 

Bengtsson (2010) som beskriver vidare att klassmedvetande som skapar en maktordning i 

samhället. Genom att tillhöra en högre klass och vara väletablerad på arbetsmarknaden finns ett 

maktperspektiv som leder till en trygghet vad det gäller ekonomiska tillhörigheter.  
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5. Diskussion 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för uppfattningar om invandring och skapandet 

av vi och dem genom att problematisera kvantitativ forskning. Genom denna studie har vi gjort 

en problematisering av en SOM-undersökning från 2014. Intresset för detta fick vi i våra 

förberedelser inför uppsatsen, då vi hittade forskning som visade att högutbildade har en mindre 

benägenhet att vara främlingsfientliga och ha en mer tolerant attityd till frågor om invandring. 

Vi ville med studien se vilka uppfattningar respondenterna hade kring frågor om invandring 

och fördjupa oss i tre utvalda påståenden från en SOM-undersökning. Vi lät även 

respondenterna svara på de tre valda påståenden via mail för att se hur de hade svarat i en 

kvantitativ undersökning. Beroende på om respondenterna svarar på en kvantitativ 

undersökning så kan resultatet påverkas när det finns fler variabler som den kvalitativa studien 

ger. Tidigare undersökningar från SOM-institutet visade att de högutbildade gav svar som 

visade på en mer tolerant attityd, helt eller delvis. Genom intervjuerna kunde vi få en bredare 

och fördjupad bild av hur respondenterna såg på de valda påståendena och frågor om invandring 

och värderingar. Detta gav oss en förståelse att svaren kan genom problematiseringen ifrån den 

kvantitativa undersökningen öppna upp för en helhetsbild i relation till påståendena. Genom de 

fördjupade diskussionerna av de valda påståendena kunde vi se att det både fanns en förståelse 

som en oförståelse för religionsfrihet och andra kulturer, dessa redovisar vi nedan. 

 

6.1 Vilka problematiseringar finns kring uppfattningar om kultur och religion? 

Genom en problematisering av kultur fick vi ta del av respondenternas uppfattningar om 

”Invandringen har positiva effekter på svensk kultur.” Det fanns en bild bland flera av 

respondenterna att svensk kultur berikas genom invandringen, det handlade om att nya idéer 

och synsätt som kommer genom invandrare, även maträtter och en annan slags musik. Genom 

analysen kunde vi se att flera av respondenterna uppfattades se på Sverige som ett 

mångkulturellt samhälle. Det fanns bland respondenterna en öppenhet och en upplevd vilja att 

möta flyktingarna som kommit till Sverige. Detta kunde i analysen förstås genom ett moraliskt 

ansvar. Det moraliska ansvaret innebär att man känner ett ansvar till den andre. Det kan handla 

om någon som man inte känner, som ändå finns i ens närhet. Ett exempel på detta var respondent 

(R3) som hade anmält sig till att bli språkvän för flyktingar. Det fanns en förståelse för religiösa 

symboler och byggnader bland flera av respondenterna, dessa ansåg att det bör finnas en 

öppenhet för andra kulturer. Det fanns även en bild att invandringen inte har positiva effekter 

på svensk kultur. I analysen kunde vi bland dessa respondenter att det fanns en vilja att bevara 
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de svenska traditioner och hålla fast vid dem. Det fanns bland några av respondenterna en 

föreställd bild hur samhället kunde utvecklas på ett destruktivt sätt. I påståendet om att 

”Invandrare i Sverige ska fritt få utöva sin religion” ansåg alla respondenter att den lagstadgade 

religionsfriheten bör gälla. Det fanns bland vissa av respondenterna en oförståelse för religiösa 

symboler, detta kunde i analysen tolkas som en oförståelse för ”andra vanor”. Bland 

respondenterna som inte hade en förståelse för religiösa symboler och religiösa byggnader, 

fanns det bland annat en öppenhet för moskéer så länge det inte skulle finnas böneutrop. När 

inte närheten till invandrare finns naturligt kan det finnas en risk för en okunskap om ”andra 

vanor” som kan leda till fördomar. Fördomar som skapas, är många gånger det som starkast 

bygger upp avståndet mellan människor, det kan handla om sättet att tala, deras kläder till att 

de inte kan integreras i samhället.  

 

6.2 Hur skapas vi och dem i samhället enligt respondenterna? 

I analysen kunde vi se att respondenterna upplevde att samhället borde öka inkluderingen och 

minska exkluderingen genom att minska boendesegregationen och genom att skapa 

arbetstillfällen. När inte dessa finns skapas ett vi och dom, som finns både på arbetet och i 

området där dem bor. Invandrares kunskaper och kompetens anses av respondenterna inte tas 

tillvara. Detta ansåg en av respondenterna kunde uppnås genom att personer som inte kan 

svenska kan gå tillsammans med personer som kan språket och därmed öka inkluderingen i 

samhället. Att kunna svenska språket kan vara ett sätt komma in på arbetsmarknaden. Forskning 

SOU (2005:69) visar dock att diskrimineringen för invandrare kan förekomma i flera 

generationer. Speciellt diskriminerad är personer som kommer från ett utomeuropeiskt land, 

där är den bestående. När diskrimineringen är bestående påverkas individen på flera nivåer, det 

kan handla om arbetsmarknad, bostad och ekonomiska förutsättningar.  

 

Flera av respondenterna uppgav att de tänker kritiskt kring nyhetsrapportering och ifrågasätter 

den bild som skildras kring invandring och invandrare. De var även medvetna om att media 

ofta vinklade nyheter, ofta negativt. Den negativa rapporteringen från media skapar fördomar 

och vi och dom blir allt tydligare. Kriget i Syrien har skapat stor uppmärksamhet i 

nyhetsrapporteringar och till en viss del skapat bilden av vilka flyktingarna är bland flera av 

respondenterna. Som (SCB 2016) beskriver i deras redovisning var det 163 000 personer som 

sökte asyl i Sverige under 2015, antalet från Syrien som 2015 sökte asyl var 51 388 personer. 

Detta visar på att den upplevda bilden som flera av respondenterna hade kring att det var Syrien 
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de flesta kom ifrån stämmer, men det skiljer bara cirka 41564 personer till den andra största 

gruppen som var gruppen ifrån Afghanistan. Detta kan visa på att denna grupp från Afghanistan 

inte har rapporterats om lika mycket i media. Medias roll är en del av den strukturella 

diskrimineringen, även politik, utbildning och andra samhällssystem förstärker diskriminerar 

på både strukturell och institutionell nivå. Flera av respondenterna ansåg att media bara speglar 

en del av problematiken och inte helhetsbilden av problematiseringen. Med detta menade de att 

media ofta vinklar rapporteringen, de tyckte att det ofta visades en negativ bild kring invandring 

och flyktingar, vilket skapar ett vi och dem tänkande. 

 

Flera av respondenterna såg på invandrare som flyktingar från Syrien, detta visar att bilden av 

invandraren är skiftande, med detta menas att vid ett annat tillfälle kan någon annan grupp av 

flyktingar vara i fokus. Begreppet invandrare kan innefattas av många olika individer, det enda 

gemensamma de kan ha är att de invandrat, ibland kan en person ha föräldrar med utländsk 

bakgrund och därmed ses som en invandrare. Detta gör att exkluderingen i samhället ökar för 

gruppen som kan ses som invandrare. Genom analysen kunde vi se att grupperingar inte 

behöver handla om verkliga upplevelser hur någon är, det kan vara uppfattningar som leder till 

en kategorisering. Studien visade att flera av respondenterna anser att man bör se individen 

istället för grupper. Det fanns både mer eller mindre toleranta uppfattningar hos respondenterna 

gällande olika grupper av flyktingar som ensamkommande barn eller ensamkommande män. 

Några av respondenterna såg grupperna som positiva och produktiva, då det yngre människor 

som kan öka befolkningen och det kommer arbetskraft som kan tillföra bra saker för samhället.  

I studien kunde vi se att respondenterna inte själva möter eller påverkas själva av flyktingarna 

i vardagen. Detta att flera av respondenterna endast möter invandrare i arbetet.  

 

6.3 Avslutande diskussion 

Människors klassposition påverkar deras attityder kring olika saker. I studien lyftes ett 

perspektiv från några respondenter kring andras uppfattningar om invandring. Dessa 

respondenter menade att de med lägre utbildning kan vara mer intolerant mot invandring då de 

kan se konkurrens på arbetsmarknaden eller känna en mindre trygghet i sitt liv. En av 

respondenter såg inte sin position som hotad och menade att denne kunde ha en öppen och 

välkomnande attityd. Genom att känna sig säker i sin klassposition i samhället behöver inte 

individen reflektera kring frågor som rör exempelvis ekonomiska tillgångar, boende och 

position på arbetsmarknaden.  
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“Invandrare är också utvandrare”. Genom vår studie vill vi återknyta till vår inledning där vi 

vill bredda begreppet invandrare, som i andra länder kan vara vi som innefattas i svenskar. 

Genom denna förståelse kan integrering där de ska integreras för att bli som vi, vilket leder till 

en diskriminering ses ur ett annat perspektiv. Något som flertalet av respondenterna beskriver 

som viktigt i integreringen är att alla ska ha samma förutsättningar på arbetsmarknaden och 

gällande boendemöjligheter, vilket de ansåg kan minska diskrimineringen i samhället. I vår 

studie har vi breddat perspektiven både på begreppet invandrare men även problematiserat en 

kvantitativ undersökning. Vi har därigenom fått en förståelse för att även om en individ svarar 

på ett visst sätt på en kvantitativ undersökning så finns fler variabler att ta hänsyn till.  
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Appendix 
Intervjuguide 

 

1. Berätta om din uppväxt, föräldrars yrke och utbildning, bostadsområde 

- Din utbildning och ditt yrke, ditt bostadsområde idag? 

 

2. Varför valde du just den utbildningen? Hur länge har du arbetat med detta yrke?  

- Utvecklade din utbildning ditt sätt att tänka och analysera kring samhällsfrågor?  

 

3. Hur intresserad är du av omvärldsfrågor/nyheter?  

- Vilka sidor på internet söker du efter nyheter?  

- Vilket förtroende har du för dessa sidor?  

- Prenumererar du på någon dagstidning?  

 

4. Hur stort är ditt intresse för politik?  

- Vilket förtroende har du för politiska beslut? 

 

5. När du hör ordet invandrare vilka tänker du på främst? 

 

6. Hur tycker du att invandring/flyktingar och integration fungerar i Sverige idag?  

- Hur ser du på att det idag kommit många flyktingar till Sverige?  

- familjer, ensamkommande flyktingbarn, ensamkommande män? 

 

7. Hur ofta umgås du med personer från någon annan nationalitet?  

- vilken/vilka nationaliteter?  

 

8. Har du upplevt att invandringen har ökat i ditt område?   

-  På vilket sätt?  

- Är det någon speciell grupp som du tänker på? 

 

9. Här följer tre påståenden ifrån en kvantitativ SOM-undersökning som mäter svenskarnas 

attityder till invandrare och invandring, vad tänker du kring dem?  

 

Invandringen har positiva effekter på svensk kultur och svenska värden.  

- Är det någon speciell grupp som har mer eller mindre positiva effekter? 

- Vad är svensk kultur och värden? 

 

Invandrare i Sverige ska fritt kunna utöva sin religion här 

- Religiösa symboler som exempelvis slöja? Religiösa byggnader? Högtider? 

 

Svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring  

- På vilket sätt? 

- Är det någon av ovan nämna grupper, ensamkommande män/barn, familjer du tänker 

på? Någon annan grupp? 

 

10. Hur tror du att andra människors värderingar gällande invandring/flyktingar är påverkade 

av deras bakgrund/utbildning? 

 

11. Hur tror du att du dina värderingar är påverkade av din bakgrund/utbildning? 


