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Sammanfattning  
Tidigare studier visar att attityder till invandring kan förklaras genom individens materiella 

trygghet under uppväxten och genom individens egen materiella trygghet i vuxen ålder. Den 

här studien syftar till att undersöka vilket av dessa perspektiv som till största del kan förklara 

attityder gentemot invandring, alltså om individen har positiva eller negativa attityder. För att 

ta reda på detta används Ronald Ingleharts socialisationshypotes och knapphetshypotes. I 

korthet innebär dessa att attityder formas av den miljö individen växer upp i samt att attityder 

beror på vilka behov som individen redan tillgodosett. Genom att använda svensk data från 

European Social Surveys undersökning från 2018, konstrueras ett ”attityd gentemot 

invandring-index”. Indexet testas mot oberoende variabler som dels mäter föräldrarnas 

materiella trygghet och dels individens egen materiella trygghet. Den materiella tryggheten 

har begränsats till att endast utgöra den ekonomiska dimensionen av begreppet. Med hjälp av 

multipla regressionsanalyser av data visar resultatet i denna studie att individens materiella 

trygghet under uppväxten inte har någon statistisk signifikant betydelse för dennes attityder 

gentemot invandring. Däremot finner studien statistisk signifikanta resultat för delar av 

individens egen materiella trygghet, i form av utbildningsnivå och om individen studerar. 

Således kan denna studie visa att individens egen materiella trygghet i större utsträckning än 

materiell trygghet under uppväxten kan förklara attityder gentemot invandring. Med andra ord 

innebär detta att individens egna ekonomiska förhållanden i högre grad tycks förklara 

attityder gentemot invandring, än vad ekonomiska förhållanden under uppväxten gör. 

 

Nyckelord: Attityder, invandring, materiell trygghet 
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1.Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

Sju av tio svenskar anser att invandring berikar Sverige kulturellt genom ökad mångfald och 

kulturutbyten, samtidigt anser 80 procent av svenskarna att människor med utländsk bakgrund 

ska anpassa sig till den svenska kulturen enligt de senaste resultaten från 

mångfaldsbarometern (Ahmadi & Palm, 2020). De som hyser negativa attityder till 

invandring har en rädsla för att den svenska kulturen med dess tillhörande värderingar till 

följd av invandring riskerar att undergrävas. De negativa attityderna kan även härledas till 

ekonomiska konsekvenser, i synnerhet genom ökad konkurrens på arbetsmarknaden 

(Migrationsinfo, 2016). Samtidigt är en majoritet av svenskarna, 56 procent, positivt inställda 

till hur ekonomin berikas av invandring (Ahmadi & Palm, 2020). Attityder gentemot 

invandring visar sig således vara komplexa och vilka de bidragande orsakerna som tycks 

förklara de attityder människor har gentemot invandring är många. 

 

Vissa forskare menar att samhälleliga faktorer som politik, demografi och 

samhällsekonomiska förhållanden är sannolika att driva attitydförändringar till invandring 

(Bohman & Hjerm, 2016, s 14). Flyktingkrisen 2015 är ett exempel på en samhällelig kris 

som ledde till att svenskarnas attityder till mångfald försämrades och blev allt mer negativa 

(Ahmadi & Palm, 2020). Samtidigt hävdar andra att det snarare är förhållanden under 

uppväxten som tycks bidra med förklaring till vilka attityder individen har. Sociologiprofessor 

Mikael Hjerm har intervjuats i Forskning & Framsteg och beskriver att främlingsfientliga 

attityder formas under uppväxten för att sedan följa med individen livet ut (Höjer, 2020, 21 

februari). Dessa främlingsfientliga attityder kan således antas vara synonymt med negativa 

attityder till invandring. Forskning visar också att personer som växer upp i ett 

arbetarklasshem är mer troliga att inneha negativa attityder gentemot invandring (Ahmadi 

m.fl., 2007). Något som möjligen kan ha att göra med ekonomiska faktorer då tidigare studier 

visat att en osäker ekonomisk position leder till mer främlingsfientliga attityder (Strömbäck & 

Theorin, 2018).  

 

Förutom samhälleliga företeelser och förhållanden under uppväxten, förklaras attityder till 

invandring även genom faktorer som rör individens egen socioekonomiska situation. Var en 
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individ är bosatt kan ha en inverkan på vilka attityder hen har gentemot invandring. I sämre 

socioekonomiska områden, kan närvaron av invandrare bidra till mer negativa attityder, 

eftersom det blir en ökad konkurrens om knappa resurser (Hoxhaj & Zuccotti, 2020). Tidigare 

studier visar även att det föreligger samband mellan dels utbildningsnivå och dels 

arbetssituation och vilka attityder individen har till invandring (Strömbäck & Theorin, 2018). 

Något som likt villkoren under uppväxten, kan ha sin förklaring i de ekonomiska förhållanden 

som dessa i sin tur innebär. 

 

Frågan som väcks är vilka faktorer som egentligen kan sägas betyda mest för de attityder till 

invandring som individen skapar sig - är det individens bakgrund eller individens egen 

situation?  

 

Uppsatsen kommer utifrån Ingleharts teorier om attityder och värderingar, söka förståelse för 

individens attityder gentemot invandring. Avvisande av utomstående grupper och 

främlingsfientlighet, således negativa attityder gentemot invandring, betecknar Inglehart 

(2018, s 9) som materialistiska värderingar. Motsatsen till detta är postmaterialistiska 

värderingar, som innebär öppenhet och tolerans gentemot andra människor, således positiva 

attityder gentemot invandring. För att närmare undersöka huruvida en individ skapar sig 

negativa eller positiva attityder till invandring, kommer en avgränsning i denna studie att 

genomföras. Studien kommer endast att undersöka hur ekonomiska faktorer under uppväxten, 

definierade av föräldrarnas sysselsättningsstatus och utbildningsnivå, och individens egen 

ekonomiska situation vilka innebär sysselsättningsstatus, utbildningsnivå och inkomst kan 

förklara attityder gentemot invandring. Studien kommer att fokusera på hur materiell 

trygghet, med andra ord ekonomisk säkerhet, kan förklara vilka attityder gentemot invandring 

individen innehar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida materiell trygghet har samband med individens 

attityder till invandring. En jämförelse av ekonomiska förhållanden under uppväxten och 

individens egen ekonomiska situation kommer att genomföras, för att förhoppningsvis bidra 

med svar på vilket av perspektiven som kan sägas ha störst inverkan på individens attityder 

gentemot invandring. 
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Syftet preciseras med följande frågeställningar:   

1) Går det att finna samband mellan materiell trygghet under uppväxten och individens 

attityder gentemot invandring i vuxen ålder? 

2) Går det att finna samband mellan individens egen materiella trygghet och dennes 

attityder gentemot invandring? 

 

Genom att besvara frågeställningarna är målet således att få svar på om det är ekonomiska 

förhållanden under uppväxten eller individens egen ekonomiska situation som bidrar med 

störst förklaring till vilka attityder gentemot invandring individen har. Ambitionen är även att 

med studien bidra till den tidigare forskningen som behandlar faktorer som tycks spela roll för 

individens attityder till invandring. För att besvara frågeställningarna används kvantitativa 

data, eftersom det kommer att ge en mer övergripande och generell bild än vad en kvalitativ 

ansats skulle göra. 

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsen kommer att delas in i sju olika delar där inledningen utgör uppsatsens första 

kapitel. Därefter kommer en redogörelse för väsentliga begrepp som används och därmed bör 

definieras för att således öka förståelsen för dessa. Vidare kommer det teoretiska ramverk 

uppsatsen utgår från att presenteras, vilket innebär Ronald Ingleharts teori om 

värderingsförändringar. Efter att teorin har redogjorts för, kommer ett urval av tidigare 

forskning som berör attityder till invandring att beskrivas. Därefter presenteras den metod 

som uppsatsen grundar sig i, för att sedan följas av resultatdelen. I denna del kommer studiens 

resultat att redogöras för i tabellform för att sedan analyseras utifrån teori och uppsatsens 

frågeställningar. Slutligen kommer uppsatsen landa i en diskussion där resultatet diskuteras i 

relation till den tidigare forskningen, teori och val av metod för att till sist landa i de slutsatser 

som kan dras från studien samt hur denna bidrar till vidare forskning.  

2. Begreppsbestämning  
 

I denna uppsats används ett flertal begrepp som används och tolkas på olika sätt av 

människor, därför är en definition av begreppen nödvändig för att öka läsarens förståelse. 
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Attityder  
 
Attityder kan förklaras genom att de riktas mot konkreta sociala objekt, i jämförelse med 

värderingar som snarare handlar om ideal (Hitlin & Piliavin, 2004, s 361). Det är lättare att 

förändra sina attityder än vad det är att förändra värderingar vilka är mer varaktiga och utgör 

grunden i människans inre. När attityder ger uttryck för individens värderingar, skapas ett 

starkare band mellan attityder och värderingar. Hur en handlar överensstämmer alltså med hur 

en tänker och känner. Attityder kan också definieras som något som måste uttryckas, eller 

åtminstone kunna uttryckas (Allport, 1937, s 13). Det ska alltså gå att kommunicera sin 

ståndpunkt verbalt eller på annat sätt som visar hur en ställer sig i frågan. 

 

Värderingar  
 
Den generella skillnaden mellan attityder och värderingar är att värderingar värderas högre av 

individen än vad attityder gör (Hitlin & Piliavin, 2004). Värderingar anses således vara mer 

centrala i förhållande till individens personlighet än vad attityder är, och är mer bestående 

över tid under en persons livslängd.  

 

Invandrare  
 
Invandrare definieras som en person som är född i ett annat land än Sverige och som av olika 

anledningar flyttar till Sverige för att bosätta sig här (Hermansson, 2000). Begreppets 

definition överensstämmer med hur European Social Survey definierat begreppet i sin 

undersökning 2018 (European Social Survey, 2018). 

3. Teori  
 

I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som uppsatsen utgår från. Den teori som 

används är Ronald Ingleharts Den tysta revolutionen (1977), i vilken Inglehart ämnar förklara 

hur och varför värderingar förändras. Teorin är för uppsatsens syfte relevant, eftersom 

värderingar ligger till grund för vilka attityder individen skapar sig men också för att teorin 

innehåller “socialisationshypotesen” samt “knapphetshypotesen”, två hypoteser som denna 

uppsats syftar till att undersöka närmare.  
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3.1 Den tysta revolutionen  
 

Ronald Inglehart (2018) beskriver att värderingar i västerländska samhällen successivt har 

förändrats. Denna förändring innebär att materiella trygghetsvärden som anses vara 

nödvändiga för överlevnad, som exempelvis tillgång till mat och husrum, istället har ersatts 

av postmaterialistiska frihetsvärden i takt med den ekonomiska utvecklingen och framväxten 

av välfärdsstater (Inglehart, 2018, s 12). De materialistiska värdena karaktäriseras av en stark 

gruppsolidaritet, avvisande av utomstående grupper och främlingsfientlighet (Inglehart, 2018, 

s 9). De postmaterialistiska värdena å andra sidan innebär istället självförverkligande, 

självständighet och tolerans gentemot andra människor. Till de postmaterialistiska värdena 

hör också utbildning, eftersom utbildning är en indikator på i vilken utsträckning individen 

upplevt säkra förhållanden under de formbara åren (Inglehart, 2018, s 18). Förklaringen till 

det ligger i att barn från ekonomiskt säkra familjer i större utsträckning vidareutbildar sig. 

Inglehart påstår att ju högre utbildning individen har, desto troligare är det att 

postmaterialistiska värderingar internaliseras. Utbildning har med andra ord en negativ effekt 

på traditionella och materialistiska värden. 

 

De värderingar individen skapar sig, är tätt sammankopplat med det samhälle och den miljö 

som råder när individen växer upp (Inglehart, 2018, s 9). Inglehart förklarar att det beror på 

att individers värderingar formas av den säkerhet som under uppväxten upplevs, det vill säga i 

vilken utsträckning materiella trygghetsvärden är uppfyllda. Det här betyder att om en individ 

upplever osäkerhet under uppväxten, är sannolikheten stor för att individen utvecklar 

materialistiska värderingar. Om individen däremot upplever en hög nivå av säkerhet under 

uppväxten och får materiella trygghetsvärden uppfyllda, ökar sannolikheten för att individen 

istället kommer att utveckla postmaterialistiska värderingar.  

 

Huruvida individen tillägnar sig materialistiska eller postmaterialistiska värderingar, kan 

ytterligare förklaras genom två hypoteser: socialisationshypotesen och knapphetshypotesen.  

Socialisationshypotesen innebär att individens mest grundläggande värderingar formas under 

den kritiska perioden i ung ålder, eftersom det är under denna period som individen är som 

mest formbar (Inglehart, 1977, s 23). Den kritiska perioden pågår fram till att individen är 

vuxen och därefter kommer individens värderingar inte att förändras något nämnvärt. Det 

innebär att det samhälle och den miljö som råder under de formbara åren kommer att påverka 

vilka värderingar individen har i vuxen ålder. För en individ som växer upp med mindre 
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materiell trygghet kommer det således leda till att individen i första hand värdesätter 

materiella trygghetsvärden (Inglehart, 1977, s 22). För den individ som istället växer upp med 

en större materiell trygghet, är det mer sannolikt att postmaterialistiska värden värdesätts. 

 

Knapphetshypotesen i sin tur innebär att människor tenderar att prioritera de behov som anses 

vara bristfälliga innan andra högre behov kan prioriteras (Inglehart, 1977, s 22). Inglehart 

refererar till Abraham Maslows hierarkiska behovstrappa i beskrivningen av 

knapphetshypotesen, där det första trappsteget innefattar de grundläggande behoven för 

överlevnad, som exempelvis mat och värme. Vidare innebär det andra steget behovet av att 

känna sig fysiskt säker, det tredje är förenat med de sociala behoven. Det fjärde steget handlar 

om att känna respekt inför sig själv och slutligen det femte steget som innebär 

självförverkligande och att kunna känna sympati för sina medmänniskor. Inglehart menar att 

eftersom denna teori är utformad som en hierarkisk behovstrappa, förutsätter teorin att varje 

steg och behov ska vara uppfyllt i de tidigare trappstegen för att det ska vara möjligt att ta sig 

vidare till nästa trappsteg. Således innebär detta att grundläggande behov som mat, värme och 

att känna sig trygg, måste tillfredsställas innan det är möjligt att prioritera de sociala behoven, 

och ytterligare värden som självförverkligande och att kunna känna sympati samt öppenhet 

för sina medmänniskor.  

 

Den individ som växt upp i ett hem där osäkra ekonomiska förhållanden har varit rådande bör 

enligt socialisationshypotesen bära med sig materialistiska värderingar in i vuxenlivet. 

Individens attityder kommer således inte att innefatta öppenhet och tolerans gentemot 

invandring, eftersom sådana värderingar enligt Inglehart förknippas med ett 

postmaterialistiskt synsätt. Vidare enligt knapphetshypotesen är individens attityder 

påverkade av den socioekonomiska miljön som individen befinner sig i. Ifall individen inte 

har uppnått ekonomisk säkerhet, är det inte sannolikt att individen värdesätter behov som 

ställer sig över de ekonomiska behoven. Det innebär att den individ som lever i en osäker 

socioekonomisk miljö inte kommer att värdesätta tolerans gentemot invandring, eftersom 

sådana postmaterialistiska värderingar inte kan eftersträvas förrän individen har tillfredsställt 

de grundläggande behoven.  

  



 
 

11 

4. Tidigare forskning 
 

För insamlingen av tidigare forskning till denna studie har följande sökord använts: attityder, 

invandring, invandrare, Inglehart, postmaterialistiska värderingar, materialistiska värderingar, 

utbildning, Sverige, arbetslöshet, uppväxt. Främst har begreppens engelska motsvarigheter 

använts i sökningarna, eftersom det lett till ett större urval artiklar. Med följande kapitel är 

syftet att ge en sammanfattande redogörelse över hur forskning kring attityder gentemot 

invandring ser ut, således görs ingen ansats till att fullt ut kartlägga forskningsfältet. Därför 

kommer endast ett urval av all forskning som anses vara av relevans för vår studie att 

redogöras för.  

 

Kapitlet inleds med en presentation av forskningen som undersöker samband mellan 

individens materiella trygghetsvärden under uppväxten och hur dennes attityder gentemot 

invandring ser ut. Detta eftersom dessa bakgrundsfaktorer lägger grunden för hur attityder och 

värderingar formas och kan påverka individens vuxna liv. Därefter presenteras forskning som 

ämnar förklara sambandet mellan individens egen och nuvarande livssituations inverkan på 

dennes attityder gentemot invandring, detta för att sätta individens bakgrund i perspektiv och 

visa på andra faktorer än bakgrunden som förklarar attityder gentemot invandring. Sedan 

följer ett avsnitt som avser redogöra för en del av den kritik som riktas mot 

socialisationshypotesen och knapphetshypotesen, för att synliggöra brister i teorin och hur 

dessa kan komma att påverka studiens resultat. Slutligen kommer kapitlet landa i hur vi med 

denna studie kan bidra till forskningsfältet.  

 

4.1 Hur kan materiella trygghetsvärden under 
uppväxten förklara attityder till invandring? 
 

Grunden för de värderingar och attityder som individen skapar sig tar sin början i uppväxten. 

Med följande underkapitel presenteras forskning som undersöker förhållandet mellan 

materiella trygghetsvärden under uppväxten och attityder till invandring.  

 

Huruvida materiella trygghetsvärden under uppväxten påverkar individens vuxna attityder 

studeras av Siedler (2011) som i sin studie undersökt sannolikheten att sympatisera med 

högerextrema partier i Tyskland om ett barn växt upp med arbetslösa föräldrar. Studien visade 
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att de som växt upp med en arbetslös förälder var 2–5 procentenheter mer benägna att 

sympatisera med ett högerextremt parti i jämförelse med de som inte växt upp med en 

arbetslös förälder. Framförallt var det erfarenheten av en arbetslös förälder under sen 

barndom snarare än tidig barndom som bidrog till benägenheten att sympatisera med 

högerextrema partier. Det menar Siedler kan bero på att individen är mer medveten om den 

låga materiella tryggheten i senare ålder än i yngre ålder. Inglehart och Norris (2017) finner 

liknande stöd för sambandet mellan låg materiell trygghet och negativa attityder till 

invandring i sin studie av vilka som sympatiserar med främlingsfientliga partier. I studien 

jämförs olika generationer med varandra med hjälp av data från år 1970 och framåt, för att se 

vilka som stödjer främlingsfientliga partier. Studien visade att en uppväxt som har präglats av 

ekonomisk osäkerhet tenderar att leda till utvecklandet av materialistiska värderingar som 

alltså karaktäriseras av en stark grupptillhörighet till den egna gruppen och således en 

avvisning mot andra grupper och minoriteter. I motsats till detta utvecklade de individer som 

växt upp med hög materiell trygghet postmaterialistiska värderingar som karaktäriseras av 

öppenhet och tolerans gentemot mångfald och minoriteter.  

 

Ovanstående studier skiljer sig från vad Duch och Taylor (1993) kommer fram till i sin 

undersökning. I studien testas huruvida Ingleharts teori om ekonomisk osäkerhet under 

uppväxten har en långlivad effekt på individens postmaterialistiska attityder i vuxenlivet. Data 

som studien baseras på är insamlad från åtta västeuropeiska länder över åren 1973–1984 och 

resultatet visar att de ekonomiska förhållandena under uppväxten inte hade någon effekt på 

hur respondenterna valde att besvara postmaterialistiska frågor. Snarare var det utbildning och 

nuvarande ekonomiska säkerhet som påverkade hur individerna svarade i frågor som rörde 

postmaterialistiska värderingar. 

 

Materiella trygghetsvärden under uppväxten och attityder till invandring har även studerats av 

Hello m.fl. (2004), där föräldrars utbildning och professionella status i förhållande till deras 

barns attityder till invandring studerades. I studien används tysk data från 201 unga vuxna och 

deras föräldrar. Studien visade att föräldrarnas sociala positioner var associerade med barnens 

utbildningsnivå, ju högre föräldrarnas yrkesstatus och utbildningsnivå var, desto högre var 

deras barns utbildningsnivå, vilket i sin tur var förknippat med positiva attityder till 

invandring. Resultatet visade att föräldrarnas utbildningsnivå och sociala status i samhället 

således hade en effekt på barnens attityder, men det var främst individens egen utbildning 

som i större utsträckning kunde förklara attityder till invandring. Då det är sannolikt att barn 
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genom socialisering anammar föräldrarnas attityder, undersöks föräldrarnas utbildningsnivå 

och barnens attityder till invandring av Hjerm (2005) i en svensk kontext. Undersökningen 

analyserar data från över 6000 ungdomar mellan 14–15 år. Resultaten från denna studie 

visade dock att endast faderns utbildningsnivå hade en effekt på främlingsfientliga attityder 

och att moderns utbildningsnivå inte hade en signifikant inverkan på vilka attityder individen 

hade.  

 

I en annan studie genomförd av Hjerm m.fl. (2018) testas sambandet mellan föräldrarnas 

utbildningsnivå och gymnasieelevers negativa attityder till invandring i Sverige. I denna 

studie skiljer sig resultaten från föregående studie, då det visade sig att föräldrarnas 

utbildningsnivå inte hade någon signifikant inverkan på negativa attityder till invandring. 

Snarare var det exponering av undervisning som innehåller kritisk tänkande och ämnen som 

berör mångkulturellt innehåll som var av betydelse för individernas attityder till invandring. 

Studien visade att de elever som hade haft mer undervisning kring kritisk tänkande uppvisade 

mindre negativa attityder till invandring, i jämförelse med de elever som hade haft mindre 

undervisning kring kritisk tänkande. Således hade individens egen utbildning en större 

förklaringskraft på dennes attityder till invandring, än vad föräldrarnas utbildning hade.  

 

4.2 Hur kan individens egen materiella trygghet 
förklara attityder gentemot invandring? 
 

Med följande underkapitel är syftet att röra sig bort från de förklaringar som bottnar i 

individens förutsättningar under uppväxten och istället fokusera på faktorer som rör 

individens egen situation i vuxen ålder och hur dessa i sin tur kan förklara attityder gentemot 

invandring. Faktorer som i denna del kommer att presenteras är sådana som kan härledas till 

materiella trygghetsvärden, med andra ord ekonomisk säkerhet. Förutsättningar under 

uppväxten kan vara nära sammankopplat med de val individen gör i vuxenlivet. En 

påminnelse om perspektivens nära släktskap är därmed av relevans för att sätta följande 

studier i en kontext av att allt hänger samman.  

 

Tidigare studier har visat att individens sysselsättningsstatus och dennes attityder till 

invandring är sammankopplade, något som Kunovich (2002) redogör för i sin studie av hur 

individers klassposition kan förklara fördomar gentemot invandrare. I studien jämförs länder i 

östra och västra Europa och genom regressionsanalys testas social klass-variabler mot den 
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beroende variabeln fördomar. Resultatet visar likheter mellan alla ingående länder i studien, 

arbetare, arbetslösa och andra ej sysselsatta individer är de som är mest fördomsfulla 

gentemot invandrare. Kunovich menar att förklaringen till detta ligger i att arbetare eller 

arbetslösa är mer troliga att konkurrera om arbete med invandrare, och därför blir mer 

fördomsfulla. Turner och Cross (2015) driver ett liknande resonemang i sin studie där 

resultatet visar att lågutbildad arbetskraft är mer troliga att inneha negativa attityder gentemot 

invandring, eftersom de besitter en rädsla för att invandrare ska konkurrera bort dem från sina 

jobb. I denna studie jämförs 12 europeiska länder där sambandet mellan samhälleliga kriser 

och vilken effekt dessa har på attityder gentemot invandring är föremål för undersökningen. 

Resultatet visar att i flera av länderna där perioder med ekonomisk osäkerhet och hög 

arbetslöshet existerat, har det varit en kraftig nedgång i andelen svarande för att tillåta nya 

invandrare till landet. Resultatet visade även att respondenternas positiva attityder till 

invandrares ekonomiska och sociala påverkan på samhället minskade. 

 

Demker (2014, s 113) menar att det ekonomiska egenintresset kan förklara negativa attityder 

gentemot invandring. Författaren beskriver att om landet tar emot fler invandrare leder det till 

att individen har en rädsla för att förlora arbetet eller få minskad inkomst till följd av ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden. Liknande antaganden görs av Hernes och Knudsen (1992) i 

sin studie av sambandet mellan utbildningsnivå och attityder gentemot invandring i Norge. 

Resultatet av studien visar att lågutbildade är mer utsatta främst i tider som präglas av en 

sämre samhällsekonomi och kan känna sig osäkra för att förlora arbetet vid ökad konkurrens 

på arbetsmarknaden till följd av invandring. Även Jaime-Castillo m.fl. (2015) drar liknande 

slutsatser där deras studie visar att i länder med höga sociala utgifter har socioekonomisk 

status större förklaringskraft på individers attityder till invandring, än i länder med lägre 

sociala utgifter. Författarna förklarar att det till följd av ökad invandring främst är 

låginkomsttagare som oroar sig över hur migrationen påverkar de sociala förmånerna i landet. 

Mayda (2006) finner liknande resultat i sin studie där flertalet länder jämförs för att se vilken 

effekt behovet på arbetsmarknaden har på individers attityder gentemot invandring. Studien 

visar att ländernas BNP per capita är en avgörande faktor som visar att högutbildad 

arbetskraft i länder med hög BNP per capita, generellt har mer positiva attityder till 

invandring än högutbildad arbetskraft i länder vars BNP per capita är låg. Studien visar också 

att i vissa mottagarländer tillhör invandrare sannolikt botten av inkomstfördelningen, vilket 

gör dem troliga förmånstagare av dyr välfärd, något som påverkar de inföddas fördelar från 

välfärdsstaten och därmed deras attityder till invandring. 
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Den materiella trygghet som individen upplever kan delvis förklaras genom socioekonomisk 

status och arbetssituation. Till skillnad från tidigare presenterade studier hävdar Demker att 

individens socioekonomiska status inte ensamt kan förklara attityder gentemot invandring 

utan att det måste kompletteras med individens utbildningsnivå, kön samt ålder (Demker, 

2014, s 113). Demker menar att lågutbildade män i medelåldern eller äldre är de som främst 

tenderar att sympatisera med auktoritära värden, medan de som främst sympatiserar med 

liberala värden är högskoleutbildade yngre kvinnor. Således kan inte endast individens 

socioekonomiska status förklara attityder gentemot invandring, utan för att förklara ett sådant 

omfattande fenomen, menar författaren, måste även andra förklaringsfaktorer inkluderas som 

exempelvis kön, utbildning och ålder. Författaren påstår att utbildning främjar individens 

kritiska tänkande och leder till att ens värderingar kan komma att förändras samt ger ett mer 

liberalt förhållningssätt till mångkultur. Demker skriver att “utbildningsnivå är den enskilt 

starkaste förklaringen till individens uppfattning avseende invandring, flyktingpolitik och 

integration” (Demker, 2014, s 115).  

 

Flera tidigare studier visar att individer med högre utbildning generellt tenderar att vara mer 

positivt inställda till invandrare än individer med lägre utbildning. Scheve och Slaughter 

(2001) har använt sig av data från National Election Studies (NES) i USA från åren 1992, 

1994 och 1996 och studerat hur respondenterna ställer sig till migrationspolitiken. Resultaten 

från studien visade att individer med låg kompetensnivå, mätt i antal utbildningsår, är mer 

troliga att föredra en hårdare flyktingpolitik än individer med högre kompetensnivå. Liknande 

resultat finner Hernes och Knudsen (1992) och menar att högutbildade tenderar att vara mer 

toleranta gentemot invandring eftersom de skyddas från konkurrens på arbetsmarknaden. 

Författarna menar dessutom att högre utbildning främjar öppenhet och tolerans, då 

utbildningsinstitutioner betraktas som demokratiska förespråkare och att högre utbildningar 

således leder till ett mer upplyst och bredare synsätt. Även Knutsen (1990) finner stöd för att 

högre utbildning leder till öppenhet och tolerans vid studerandet av materialistiska och 

postmaterialistiska värden i de nordiska länderna. Resultatet från studien visade att utbildning 

är den största faktorn för utveckling av postmaterialistiska värden.  
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4.3 Kritik av Ingleharts knapphetshypotes och 
socialisationshypotes 
 

Ingleharts socialisationshypotes och knapphetshypotes har kritiserats av andra forskare. 

Följande avsnitt kommer således att presentera ett urval av den kritik som riktas mot 

Ingleharts teorier, för att belysa de eventuella problem som kan uppstå vid användningen av 

dessa som teoretisk referensram.  

 

Kritiken som riktats mot socialisationshypotesen, kan sägas bestå av ett motsägelsefullt 

dilemma: Inglehart hävdar att samhällsförändringar leder till att den yngre generationen bildar 

nya värderingssystem som skiljer sig från föräldrarnas värderingar, samtidigt menar Inglehart 

att i enlighet med socialisationshypotesen bildas värderingar under barn- och ungdomen och 

stannar inom individerna resten av livet (Pettersson, 1988, s 44). Slutsatsen av detta, menar  

Pettersson, borde således innebära att värderingarna som individen skapar sig under de 

formbara åren, är de värderingar som föräldrarna har. För att ändå kunna använda sig av 

socialisationshypotesen, ska hypotesen inte likställas med ett socialisationsteoretiskt 

perspektiv, i vilken den primära och sekundära socialisationen står i fokus (Pettersson, 1988, s 

43–44). Genom den primära socialisation internaliserar barnet föräldrarnas och den närmaste 

familjens attityder och värderingar, för att vidare i den sekundära socialisationen frigöra sig 

från familjens attityder och värderingar och istället anamma de attityder och värderingarna 

som skolan och vännerna innehar och de attityder och värderingar som existerar i samhället. 

Således är det därmed svårt att använda sig av socialisationshypotesen om avsikten är att 

fånga hela effekten som socialisationen innebär, eftersom Inglehart främst använder sig av 

socialisationshypotesen i avseende att endast redogöra för familjens effekt och påverkan på 

barnet.   

 

Gällande knapphetshypotesen handlar kritiken främst om att det är omöjligt att avgöra 

huruvida behoven är tillräckligt tillfredsställda och hur ett behov som självförverkligande 

skulle kunna bli akut (Pettersson, 1988, s 25). Också Flanagan (1982) ansluter sig till kritiken 

av knapphetshypotesen och menar på att Ingleharts sätt att använda hypotesen inte stämmer 

överens med hur knapphetshypotesen är uppbyggd. Då knapphetshypotesen, som tidigare 

redogjorts för i teorikapitlet, har sin grund i Maslows behovstrappa, menar Flanagan att det 

därmed svårt att applicera denna på det sätt som Inglehart gör. Inglehart använder sig av 
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knapphetshypotesen för att förstå varför värderingar förändras i en samhällelig kontext, när 

Flanagan menar att hypotesen snarare är avsedd att användas på individnivå.  

 

Max Haller (2002) menar vidare på att Ingleharts sätt att använda kvantitativ metod för att 

mäta värderingar är godtycklig. Haller menar att Inglehart inte tar tillräcklig hänsyn till att 

värderingar inom ett samhälle är komplexa och därför inte kan översättas till mätbara 

analysenheter. Kritiken är linje med Duch och Taylors (1993) studie, som redogjorts för 

tidigare i kapitlet, vilka menar att Ingleharts argumentation innehåller brister eftersom studien 

inte finner samband mellan materiell trygghet under uppväxten och nuvarande 

postmaterialistiska attityder. Dessa brister ligger i hur Inglehart definierar ekonomisk 

osäkerhet, som enligt Duch och Taylor kan existera trots att landet i stort har en hög 

ekonomisk tillväxt. Eftersom höga nivåer av postmaterialism och låg ekonomisk utveckling 

kan existera samtidigt inom ett land, måste postmaterialistiska värderingar kunna förklaras av 

ytterligare faktorer än endast ekonomiskt välstånd.  

 

4.4 Sammanfattning och tillämpning 
 

Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten att attityder gentemot invandring är ett 

välstuderat ämne inom många olika forskningsdiscipliner och kan undersökas utifrån många 

olika teoretiska perspektiv. Den tidigare forskningen kring vad som avgör en individs 

attityder till invandring har delats upp i bakgrundsfaktorer och individens egen situation. 

Individens attityder kan inte förklaras utifrån enbart ett av perspektiven, utan gemensamt för 

studierna  

som redogjorts för är att det ofta föreligger ett samband mellan hur situationen i samhället ser 

ut och hur denna situation i sin tur skapar olika förutsättningar för olika individer beroende på 

bakgrundsfaktorer. 

 

I underkapitlet som berör individens bakgrund visade det sig att de förhållande som rådde 

under uppväxten kan ha en viss effekt på attityder till invandring. Resultaten från de tidigare 

presenterade studierna visade att de som växt upp med en arbetslös förälder var mer benägna 

att sympatisera med högerextrema partier i vuxen ålder (Siedler, 2011). Vidare menade 

Inglehart och Norris (2017) att huruvida individen upplevde materiell trygghet under 

uppväxten lade grunden för vilka värderingar som följde med in i vuxenlivet. Samtidigt menar 

andra forskare att bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå till viss del kan förklara 
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attityder till invandring, men att det främst var individens egen utbildningsnivå som hade en 

större förklaringskraft på attityder till invandring (Hello m.fl. 2004; Hjerm, 2005; Hjerm, m.fl. 

2018).  

 

Vidare beskrivs i kapitlet hur individens egen materiella trygghet kan förklara attityder 

gentemot invandring. Faktorer som varit föremål för redogörelsen har varit sådana som kan 

kopplas till materiella trygghetsvärden. Dessa faktorer har utifrån den tidigare forskningen 

delats upp i sysselsättning och utbildning, då det visat sig att dessa har en stor effekt på 

individens ekonomiska position och således dennes attityder gentemot invandring. 

Exempelvis visar forskningen att arbetslösa är mer troliga att inneha negativa attityder 

gentemot invandring, eftersom de upplever en större konkurrens om arbetstillfällen 

(Kunovich, 2002; Turner & Cross, 2015). Individens utbildningsnivå är enligt tidigare 

forskning en av de största förklaringsfaktorerna till individens attityder gentemot invandring 

(Demker, 2014; Hernes & Knudsen, 1992). 

 

För att sätta uppsatsens teoretiska utgångspunkt i diskussion, redogörs även för kritik som 

riktas mot Ingleharts socialisationshypotes och knapphetshypotes. Övergripande handlar 

kritiken om att Inglehart inte tar hänsyn till socialisationen som sker utanför hemmet och att 

det är svårt att avgöra huruvida de mänskliga behoven är tillräckligt tillfredsställda för att 

individen ska kunna gå vidare till nästa behov (Flanagan, 1982; Pettersson, 1988).  

 

Trots den kritik som har presenterats gentemot Ingleharts teorier, är Inglehart en framstående 

forskare vad gäller attityd- och värderingsförändringar och teorierna har dessutom använts i 

många tidigare studier. Fastän teorierna har sina brister, vilket den tidigare forskningen visat 

på, gör dessa teorier det möjligt att studera hur materiell trygghet kan förklara om individen 

har materialistiska eller postmaterialistiska värderingar beroende på vilken säkerhet som 

individen har upplevt under uppväxten och som individen upplever i sitt vuxna liv. Samtidigt 

hävdar Flanagan (1982) att knapphetshypotesen endast kan användas på individnivå medan 

Inglehart å andra sidan menar att den går att applicera i en samhällelig kontext. Då denna 

studie avser undersöka hur individuella faktorer, vilka i sin tur kan ha att göra med hur 

situationen i samhället ser ut, påverkar ett samhällsfenomen som attityder till invandring, 

anses knapphetshypotesen vara lämplig att använda i denna studie. 
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Med denna studie är ambitionen att jämföra sambandet mellan en individs materiella trygghet 

under uppväxten med individens egen materiella trygghet för att se vilket av perspektiven 

som har störst inverkan på individens attityder till invandring. Många tidigare studier visar på 

att det föreligger samband mellan båda perspektiven och individens attityder till invandring, 

dock är ett inte lika välstuderat ämne att undersöka vilket av perspektiven som kan sägas ha 

störst betydelse för vilka attityder individen har gentemot invandring i Sverige. Det gör att 

studien därmed är relevant att genomföra och med resultatet av denna ämnar vi bidra till den 

tidigare forskningen gällande attityder gentemot invandring. 

5. Metod och material  
 

I följande kapitel redogörs för den metod uppsatsen bygger på. En beskrivning av 

metodologiska överväganden inleder kapitlet, för att sedan följas av en presentation av det 

material som använts. Vidare redogörs för operationaliseringen av de variabler som använts 

för att sedan följas av en beskrivning av de analyser som genomförts. Därefter presenteras 

validitet och reliabilitet avseende uppsatsen för att till sist avslutas med en redogörelse för 

etiska överväganden som studien förhållit sig till.  

 

5.1 Metodologiska överväganden 
 

Med denna studie är syftet att undersöka ett eventuellt samband mellan föräldrars materiella 

trygghetsvärden och individens attityder till invandring, samt ett eventuellt samband mellan 

individens egna materiella trygghetsvärden och dennes attityder gentemot invandring. Valet 

av metod bör grunda sig i den teori och forskningsfråga som studien utgår ifrån (Djurfeldt, 

m.fl., 2010, s 20). Med frågeställningarna i denna uppsats är ambitionen att finna samband 

som kan säga något om populationen i stort och således dra generella slutsatser, därför lämpar 

sig kvantitativ metod bäst för denna undersökning. Dessutom erbjuder ett kvantitativt 

tillvägagångssätt möjligheten att fånga ett stort fenomen, som attityder till invandring, genom 

att använda redan insamlat material vilket effektiviserar vår insamlingsprocess. Att använda 

kvantitativ metod gör det möjligt att ge en bredare och mer överblickbar förståelse för 

samhälleligt relevanta ämnen. I denna studie används endast svensk data vilket gör det möjligt 

att få resultat som kan representera Sveriges population på ett rättvist sätt, något som en 

kvalitativ undersökning där endast ett litet antal personer studeras inte skulle generera. 
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Begränsningen av att använda kvantitativ metod är att det inte är möjligt att ta hänsyn till 

individens unika situation och speciella egenskaper, vilket leder till att en tolkning av 

resultaten får göras utan att ha dessa i beaktning. I en kvalitativ undersökning är det möjligt 

att upprepa eller förklara frågor som respondenten inte förstår, vilket inte är fallet i kvantitativ 

metod som snarare mäter individens subjektiva upplevelser utifrån ett litet antal frågor, med 

ambitionen att fånga ett stort fenomen.  

 

5.2 Val av material 
 

För att genomföra denna studie kommer data från European Social Surveys (ESS) senaste 

undersökning från 2018 att användas. ESS är en tvärnationell enkätundersökning som sedan 

2001 genomförts vartannat år i mer än 30 europeiska länder (European Social Survey, 2020). 

Syftet med European Social Survey är att studera människors attityder, beteenden och 

levnadsförhållanden i Europa. Urvalet ska representera alla personer över 15 år som ingår i 

privata hushåll i varje land, oavsett nationalitet, medborgarskap eller språk (European Social 

Survey, 2020). I denna studie kommer endast svar från personer från 18 år och uppåt att 

inkluderas. Individerna väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval och målet är att minst 

1500 individer ingår i det slutgiltiga urvalet. Intervjuerna genomförs på språket som talas i 

landet, i vårt fall har intervjuerna således genomförts på svenska. Enkäten ska även vara 

anpassad för att passa in i varje lands egen kontext, det vill säga frågor om politiska partier, 

religion eller utbildning är utformade utifrån det svenska samhället. 

 

Att använda data från European Social Survey motiveras genom att intervjufrågorna i 

European Social Survey har testats i flera omgångar vilket bidrar till en högre reliabilitet, än 

vad som skulle ha varit möjligt att uppnå vid en egenkonstruerad intervju- och 

enkätundersökning. Många av frågorna som ställs i ESS handlar dessutom om invandring, 

vilket för uppsatsens syfte är av relevans. Att undersöka attityder gentemot invandring är ett 

aktuellt ämne, därför menar vi att resultaten från 2018, som är de senaste som finns att tillgå, 

gör att materialet representerar den senaste versionen av svenskarnas attityder som de ser ut 

just nu.  
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5.2.1 Externt bortfall 
 

I ESS undersökning från 2018 deltog i Sverige 1539 personer av 4082 tillfrågade, vilket 

innebär ett externt bortfall på 37,7% och en svarsfrekvens på 39,0% (European Social Survey, 

2018, Documentation report, s 213). Anledningen till bortfallet har flera förklaringar, 

exempelvis att den tillfrågade hade flyttat, att det fanns språkhinder eller att individen helt 

enkelt vägrade delta i undersökningen. Ett stort bortfall ökar risken för att resultaten blir 

missvisande och när bortfallet är systematiskt, leder det till att individer med speciella 

egenskaper underrepresenteras (Djurfeldt, m.fl., 2010, s 108). Det är i de flesta analyser inget 

problem att hantera bortfall, exempelvis som i denna studies fall där materiell trygghet testas 

mot attityder till invandring, då man kan anta att de som faktiskt besvarat frågorna är 

representativa för varje grupp. Dessutom, trots det externa bortfallet som finns i denna studie,  

är det interna bortfallet för de ingående variablerna i kommande analyser relativt litet (Tabell 

1, kapitel 6.1). 

 

Problemet med bortfall ligger i om man vill uttala sig om exempelvis medelvärden för hela 

populationen, eftersom det är omöjligt att veta hur de som inte har svarat avviker från de som 

svarat med avseende på okända faktorer (andra attityder, värderingar, psykisk hälsa etc.). Om 

dessa grupper skiljer sig åt, är bortfallet systematiskt, men det är som redan nämnts, svårt att 

ta reda på hur de som inte besvarat enkäten skiljer sig från de som har besvarat den.  

 

Materialet som i denna studie används har en svarsfrekvens på 39,0%, det är omöjligt att veta 

ifall resultatet hade sett annorlunda ut vid en högre svarsfrekvens, men för att diskutera 

konsekvenserna av detta har European Social Survey kartlagt vilka grupper som vanligtvis är 

underrepresenterade i deras undersökningar. Statistiken är hämtad från European Social 

Surveys undersökning från 20141 och generellt kan sägas att ej svenskfödda och unga (15–54 

år) är underrepresenterade medan äldre (55–74 år), lönearbetare och gifta personer är 

överrepresenterade (European Social Survey, 2018). För att korrigera demografiskt felaktig 

representation, har ESS tillämpat viktning efter stratifiering (European Social Survey, 2018).  

 

Utbildade (eftergymnasial utbildning eller högre) motsvarar 50,5% i European Social Surveys 

undersökning från 2018 (Tabell 1, kapitel 6.1), vilket är något högre än antalet utbildade i 

 
1 Rapporten för 2018 års undersökning är ännu inte färdigställd enligt mejlkontakt med ansvarig för European 
Social Survey Sverige, därför redogörs för äldre statistik. 
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Sverige som år 2018 var 43% (SCB, 2019). Det finns alltså en viss överrepresentation av 

antalet personer med hög utbildning i dataset, även om den är relativt liten. Gruppen 

pensionärer är också en förhållandevis stor grupp på 27,7% (Tabell 1, kapitel 6.1), något som 

motsvarar statistiken från European Social Survey där äldre (55–74 år) är överrepresenterade. 

Andelen arbetslösa var under andra kvartalet 2018 i Sverige 5,9% (SCB, 2018) vilket är något 

högre än motsvarande siffra i vårt dataset som visar att gruppen ”Inte aktiv på 

arbetsmarknaden” utgör 4,3% (Tabell 1, kapitel 6.1).  

 

5.3 Variabler 
 

För att besvara studiens frågeställningar behövs den beroende variabeln “attityder gentemot 

invandring-index” och de oberoende variablerna “materiella trygghetsvärden”. De oberoende 

variablerna har valts med inspiration från Immerzeel och van Tubergens studie där de 

undersöker huruvida säkra eller osäkra förhållanden kan förklara hur religiös individen är 

(Immerzeel & van Tubergen, 2013). I denna studie appliceras dessa variabler istället i en 

kontext av individens attityder till invandring. Materiella trygghetsvärden under uppväxten 

operationaliseras till respondenternas föräldrars sysselsättning när respondenten var 14 år 

samt föräldrars utbildningsnivå. Respondenternas egna materiella trygghetsvärden 

operationaliseras till inkomstnivå, sysselsättningsstatus och utbildningsnivå. I analysen 

kommer även “kön”, “ålder”, “antal hushållsmedlemmar” samt om respondentens föräldrar är 

födda i Sverige att kontrolleras för.  

 

5.3.1 Attityder gentemot invandring  
 

Den teoretiska definitionen av den beroende variabeln är individens attityder gentemot 

invandring. För att det ska vara möjligt att studera ett eventuellt samband måste frågorna 

göras mätbara, således måste de teoretiska begreppen operationaliseras för att det ska vara 

möjligt att mäta dessa empirisk (Barmark & Djurfeldt, 2015, s 48–49). Attityder gentemot 

invandring operationaliseras till något empirisk mätbart genom konstruerandet av ett index 

som utgörs av tre intervjufrågor. Genom att konstruera ett index får vi endast en variabel 

istället för flera att förhålla oss till, vilket förenklar processen (Djurfeldt, m.fl., 2010, s 449).  

 

Följande variabler har valts ut till attityder gentemot invandring-index:  
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-”Skulle du säga att det i allmänhet är dåligt eller bra för Sveriges ekonomi att 

människor från andra länder kommer för att bo här?”, svarsalternativen är en attitydskala 

som sträcker sig från 0 - 10, där (0) är “Dåligt för ekonomin” och (10) är “Bra för ekonomin”. 

Svarsalternativen (88) “Vet ej” och (77) “Vägrar” exkluderas från variabeln då dessa värden 

inte rangordnas i någon meningsfull betydelse (Djurfeldt, m.fl., 2010, s 450). 

-”Skulle du säga att Sveriges kulturella liv i allmänhet undergrävs eller berikas av att 

människor från andra länder kommer för att bo här?”, svarsalternativen är likt ovan variabel 

en attitydskala som sträcker sig från (0) “Kulturellt liv undergrävs” till (10) “Kulturellt liv 

berikas”. Även denna variabel innehåller irrelevanta värden (88) “Vet ej” och (7) “Vägrar”, 

vilka tas bort från variabeln. Den sista intervjufrågan som inkluderas i “attityder gentemot 

invandring-index” är:  

-”Blir Sverige ett sämre eller bättre land att leva i av att människor från andra länder 

kommer för att bo här?”, precis som övriga variabler besvaras denna fråga av en attitydskala 

där (0) “Sämre land att leva i” och (10) “Bättre land att leva i”, (88) “Vet ej” och (77) 

“Vägrar” tas bort.  

 

Valet av variabler för konstruktionen av “attityder gentemot invandring-index” motiveras 

genom att dessa mäter postmaterialistiska värden i form av tolerans och öppenhet gentemot 

andra människor. Höga värden indikerar att individen anser att invandring berikar samhället 

kulturellt och att öppenhet gentemot människor från andra länder är viktigt, samt att 

invandring bidrar till den ekonomiska utvecklingen, medan lägre värden indikerar att 

individen anser det motsatta. I Tabell 1 (6.1 Deskriptiv Statistik) framgår att det interna 

bortfallet i den beroende variabeln är 3,5%. Bortfallet kan ha många möjliga förklaringar, 

exempelvis kan respondenterna av misstag glömt att besvara frågorna eller så kan det bero på 

att frågorna upplevs vara av extra känslig karaktär.  

 

5.3.2 Oberoende variabler  
 

De oberoende variablerna delas upp i “Materiell trygghet under uppväxten” och “Egen 

materiell trygghet”. Materiell trygghet under uppväxten mäts genom variablerna “föräldrars 

sysselsättningsgrad när respondenten var 14 år” och “föräldrarnas utbildningsnivå”. Egen 

materiell trygghet mäts genom “individens sysselsättningsgrad”, “individens utbildningsnivå” 

och “hushållets totala nettoinkomst”. Den teoretiska definitionen av de oberoende variablerna 
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motiveras genom Ingleharts “knapphetshypotes” samt “socialisationshypotes”, vilka har 

redogjorts för i kapitel 3.  

 

Genom att undersöka individens materiella trygghet under uppväxten ska enligt 

socialisationshypotesen värderingar formas av den miljö som de skapas i, alltså i den kritiska 

perioden under de formbara åren, för att sedan följa med in i vuxenlivet. Det är många 

faktorer som spelar roll i socialiseringsprocessen, därför görs som beskrivits i inledningen, en 

avgränsning där endast variabler som förknippas med ekonomisk trygghet under uppväxten, 

som föräldrars sysselsättning och utbildningsnivå, att användas i denna studie. Detta 

argumenteras genom att de som växt upp med föräldrar som har varit högutbildade och 

sysselsatta kan leda till större ekonomisk trygghet. I motsats kan arbetslöshet och låg 

utbildning vara en faktor till att individen under uppväxten upplever låg ekonomisk trygghet. 

Att använda variabler som undersöker hur individens föräldrars ekonomiska situation var när 

individen var 14 år gammal, har sina begränsningar i att individen kanske inte minns exakt 

hur situationen såg ut när hen var 14 år gammal. Respondenten kan ha besvarat frågan mer 

efter en känsla snarare än hur situationen faktiskt såg ut.  

 

Individens egen materiella trygghet definieras enligt knapphetshypotesen som i korthet 

innebär att människor tenderar att prioritera de behov som anses vara bristfälliga innan andra 

högre behov kan prioriteras (Inglehart, 1977, s 22). Behoven kan ha sin förklaring i 

socialisationshypotesen, alltså under vilka omständigheter individen växt upp. Men eftersom 

vi inom ramen för denna uppsats inte kan kontrollera för individens bakgrund, används 

knapphetshypotesen som förklaringsmodell endast utifrån vilka behov individen själv uppnått. 

Även här begränsas urvalet av variabler till sådana som enbart förknippas med ekonomisk 

trygghet. 

 

Föräldrarnas sysselsättningsgrad görs empiriskt mätbara genom följande variabler:  

- “När du var 14 år gammal, var din mor då…” (1) “...anställd” (2) “...egenföretagare, 

eller” (3) “...inte förvärvsarbetande?” (4) “MODER DÖD / FRÅNVARANDE NÄR UP VAR 

14 ÅR” (8) “Vet ej” (7) “Vägrar”. Variabeln kodades om till (0) Arbetade (1) Arbetslös (2) 

död/frånvarande. 

- “När du var 14 år gammal, var din far då…” (1) “...anställd” (2) “...egenföretagare, 

eller” (3) “...inte förvärvsarbetande?” (4) “FADER DÖD / FRÅNVARANDE NÄR UP VAR 
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14 ÅR” (8) “Vet ej” (7) “Vägrar”. Variabeln kodades om till (0) Arbetade (1) Arbetslös (2) 

död/frånvarande. 

 

Ovanstående variabler valdes sedan att slås samman till en gemensam variabel “Föräldrars 

sysselsättningsstatus”, då det för uppsatsen syfte är irrelevant att skilja på respektive förälders 

sysselsättningsstatus. Variabeln kodades därefter om till (0) båda föräldrar arbetar (1) en eller 

båda föräldrar arbetslösa (2) en eller båda föräldrar döda/frånvarande.  

 

Föräldrarnas utbildningsnivå görs empiriskt mätbara genom följande variabler: 

- “Vilken är/var din mors högsta utbildning”, denna variabel har flera olika 

svarsalternativ, variabeln kodades därför om till en dummyvariabel genom att koda (0) Låg 

utbildning och (1) Hög utbildning. Hög utbildning definieras enligt om individen läst vidare 

efter gymnasiet (SCB, 2019). 

- “Vilken är/var din fars högsta utbildning?”, denna variabel har flera olika 

svarsalternativ, variabeln kodades därför om till en dummyvariabel genom att koda (0) Låg 

utbildning och (1) Hög utbildning. 

 

Även ovanstående variabler valdes att slås samman till en gemensam variabel “Föräldrars 

utbildningsnivå”, eftersom det för uppsatsens syfte inte är relevant att skilja på respektive 

förälders utbildningsnivå. Variabeln kodades därefter om till (0) ingen förälder högutbildad 

(1) en eller båda föräldrar högutbildade.  

 

Individens egen materiella trygghetsvärden görs empiriskt mätbara genom följande variabler: 

- “Vilken är din högsta avklarade utbildning?”, denna variabel har flera olika 

svarsalternativ, således kodades variabeln om till en dummyvariabel genom att koda (0) Ingen 

utbildning (1) Grundskola (2) Gymnasieexamen (3) Eftergymnasial utbildning (4) Högre än 

kandidatexamen.  

- “Vilken av dessa passar bäst in på vad du har gjort under de senaste sju dagarna? 

Välj endast ett alternativ.” (1) Förvärvsarbete (2) Utbildning (3) Arbetslös och aktivt  

arbetssökande (4) Arbetslös, vill ha ett arbete men är inte aktivt arbetssökande (5) 

Sjukersättning (6) Ålderspensionerad (7) Militärtjänstgöring eller samhällstjänst (8) Skötte 

eget hushåll (ej som löneanställd) (9) Annat. Denna variabel valdes att koda om till   

(1) Arbetar (2) Studerar (3) Inte aktiv på arbetsmarknaden (5) Pensionerad (6) Annat 
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-”Om du lägger ihop alla inkomstkällor, vilken bokstav beskriver ditt hushålls totala 

nettoinkomst i månaden?”. Denna variabel är uppdelad i tio olika inkomstskikt, således slogs 

skikten ihop två och två och kodades om till (1) 0–14999 kr (2) 15000–24999 kr (3) 25000–

37999 kr (4) 38000–54999 kr (5) 55 000 kr eller mer.  

 

Valet av variabeln “Vilken är din högsta avklarade utbildning” kan inte ensamt förklara 

individens egen materiella trygghet. Om individen är utbildad eller inte är ingen garanti för att 

den lever under säkra förhållanden, eftersom det även för utbildade individer föreligger en 

risk att bli arbetslös. Dock ökar chanserna att få ett arbete och dessutom en högre lön ju mer 

individen utbildar sig, vilket motiverar valet av denna variabel som ett mått på materiell 

säkerhet. Definitionen av avklarad utbildning är att utbildningen är klar genom en examen 

eller bevis om att individen har deltagit i utbildningen (European Social Survey, 2018). 

 

Vad individen sysselsatt sig med de senaste sju dagarna ger en indikation för vilken nivå av 

materiell säkerhet individen upplever. Det är exempelvis troligt att anta att en individ som inte 

är aktiv på arbetsmarknaden, upplever en högre materiell osäkerhet än en individ som arbetar. 

I datan fanns ytterligare tre2 variabler som på andra sätt mätte huruvida individen var 

arbetslös, dock hade två av dessa ett mycket stort internt bortfall vilket inte gjorde de rimliga 

att använda i analysen. Den tredje variabeln mätte om individen någonsin varit arbetslös i mer 

än tre månader, vilket inte ger ett lika aktuellt svar som om individen varit arbetslös de 

senaste sju dagarna och av det skälet valdes den variabeln bort.  

 

Inkomstvariabeln i sin tur valdes med motivationen att en lägre inkomst indikerar en lägre 

materiell trygghet och en högre inkomst indikerar en högre materiell trygghet.  

 

I Tabell 1 (kapitel 6.1) visas det interna bortfallet för respektive oberoende variabel, likt det 

interna bortfallet för den beroende variabeln kan bortfallet ha många möjliga förklaringar. Det 

interna bortfallet för “Föräldrars utbildningsnivå” är något högre än övriga oberoende 

variabler, vilken kan ha sin förklaring i att många av respondenterna inte vet vilken 

utbildningsnivå deras föräldrar har och därmed valt att inte besvara frågan istället för att gissa 

på ett svarsalternativ. 

 
2 Dessa frågor löd: “Any period of unemployment and work seeking lasted 12 months or more”, “Ever 
unemployed and seeking work for a period more than three months” och “Any period of unemployment and 
work seeking within last 5 years”. 
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5.3.3 Kontrollvariabler 
 

Som kontrollvariabler används följande variabler: “ålder”, “kön”, föräldrar födda utanför 

Sverige samt “antal hushållsmedlemmar”. Ålder kan påverka resultatet i den mening att äldre 

tenderar att vara mer negativt inställda till invandring i jämförelse med yngre (Strömbäck & 

Theorin, 2018). Tidigare studier visar även att kvinnor generellt sett är mer positivt inställda 

till invandring än män (Strömbäck & Theorin, 2018). För dessa variabler finns det inget 

bortfall, vilket innebär att samtliga respondenter har besvarat frågorna. Variabeln “föräldrar 

födda utanför Sverige” kontrolleras eftersom det kan föreligga en skillnad i hur respondenter 

vars föräldrar är födda i eller utanför Sverige väljer att besvara frågor som berör invandring, 

det interna bortfallet för denna variabel är 0,7 %. Även antal hushållsmedlemmar kontrolleras 

eftersom den variabel som mäter hushållens nettoinkomst inte tar hänsyn till hur många som 

bor i hushållet, det interna bortfallet för denna variabel är 5,8 %.  

 

5.4 Analysförfarande 
 

Analysen inleds med en deskriptiv statistik över den beroende variabeln, de oberoende 

variablerna samt kontrollvariablerna. Detta för att visa fördelningen av antal respondenter, 

internt bortfall och svarsfrekvens för respektive variabel. Därefter genomförs en 

korrelationsanalys på samtliga variabler som ingår i analysen. Korrelationsanalysen används 

för att kontrollera om ett samband föreligger mellan två kvantitativa variabler (Djurfeldt m.fl., 

2010, s 259). Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 och 1, ju närmare 

koefficienten är dessa värden, desto starkare är sambandet (Djurfeldt m.fl., 2010, s 154–155). 

Att ta reda på sambandet mellan de ingående variablerna är av intresse dels för att kontrollera 

om några av variablerna är för starkt korrelerade med varandra, men också för att se vilka 

variabler som har starkast samband med den beroende variabeln.  

 

Eftersom korrelationen mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna inte 

ensamt kan säga något om variablernas orsakssamband, är en multipel regressionsanalys 

nödvändig att genomföra för att kunna ta reda på de oberoende variablernas förklaringskraft 

(Djurfeldt m.fl., 2010, s 155, 315). Då studiens syfte och frågeställningar är att jämföra 

sambandet mellan materiell trygghet under uppväxten och attityder till invandring med 

individens egen materiella trygghet och attityder till invandring, är en multipel 
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regressionsanalys en teknik att föredra. Detta eftersom det blir möjligt genom denna 

analysteknik att ta reda på vilken av de oberoende variablerna som har störst förklaringskraft 

på den beroende variabeln “attityder gentemot invandring-index”. Därmed kan studiens syfte 

och frågeställningar besvaras då analysen kan visa vad som förklarar attityder i störst 

utsträckning.  

 

För att säkerhetsställa att de oberoende variablerna som ingår i den multipla 

regressionsanalysen inte är starkt korrelerade med varandra, kontrolleras VIF-faktorn för 

samtliga oberoende variabler som ingår i den sista analysmodellen. Multikollinearitet uppstår 

i en regressionsmodell antingen när två eller fler av de oberoende variablerna är starkt 

korrelerade med varandra (Djurfeldt, m.fl., 2010, s 364). Vid multikollinearitet går det således 

inte att särskilja effekterna på den beroende variabeln som utgörs av de oberoende variablerna 

om dessa korrelerar för starkt med varandra. I analysen uppstod multikollinearitet vid 

inkluderandet av kontrollvariabeln “ålder” som korrelerade starkt med variabeln “pensionär”. 

Genom att dela in variabeln “ålder” i grupperna 18–24 år, 25–34 år, 35–44 år, 45–64 år och 

65 år eller äldre, kunde variabeln “pensionär” exkluderas ur analysen vid kontrollerandet för 

ålder och istället inkludera gruppen “65 år eller äldre” eftersom dessa motsvarar varandra.  

 

5.5 Validitet 
 

Att låta de teoretiska definitionerna översättas till empiriskt mätbara frågor som på ett 

meningsfullt och giltigt sätt beskriver det som syftas till att undersöka, ställer höga krav på 

validiteten i operationaliseringen (Djurfeldt, m.fl., 2010, s 104). Ifall vi misslyckas med att 

omvandla vår teori samt frågeställningar till mätbara frågor, kommer studien att innehålla 

systematiska fel. Det är således viktigt att de frågor vi avser att undersöka överensstämmer 

med vår operationalisering för att hög validitet och frånvaro av systematiska fel ska uppnås.  

 

Validiteten innebär huruvida studien mäter det som avses att mäta, vilket ställer höga krav på 

studiens utformning samt mätinstrument. För att uppnå hög validitet i denna studie har 

ambitionen för konstruktionen av “attityder gentemot invandring-index” varit att spegla det 

teoretiska ramverk som uppsatsen utgår från. Således har utgångspunkten varit att 

operationaliseringen ska överensstämma med postmaterialistiska värderingar har definierats 

av Inglehart. Även vad gäller operationaliseringen för att mäta materiell trygghet under 
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uppväxten och i individens vuxna liv ska dessa stämma överens med hur Inglehart definierar 

säkra respektive osäkra ekonomiska förhållanden.  

 

5.6 Reliabilitet  
 

Reliabilitet innebär i sin tur hur tillförlitlig mätningen är, med reliabilitet åsyftas även att 

undersökningen ska ge samma resultat ifall den upprepas, ytterligare för att nå hög reliabilitet 

bör forskaren undvika slumpmässiga fel under undersökningens gång (Djurfeldt, m.fl., 2010, 

s 104).  

 

För att mäta reliabilitet används Cronbachs alfa-test för att kunna garantera att det finns en 

inre överensstämmelse mellan respondenternas svar på frågorna för att rätt slutsatser ska 

kunna dras, i ett Cronbachs alfa-test ska värdet helst överstiga 0,7 för att korrelationen ska 

vara accepterad (Bryman, 2018, s 208). “Attityder gentemot invandring-index” testades 

således genom ett Cronbachs alfa-test för att säkerhetsställa att respondenterna som svarade 

högt på en av frågorna, även svarar högt på de andra två frågorna i indexet. Indexets 

Cronbachs alfa-värde var 0,858, vilket således överstiger den lägsta accepterade nivån på 0,7.  

 

Ytterligare för att stärka reliabiliteten har allmänheten tillgång till det dataset som används i 

denna studie, vilket möjliggör för andra att upprepa den undersökning som gjorts i denna 

studie. Vidare för att stärka reliabiliteten har en noggrann dokumentering av 

undersökningsprocessen för denna studie genomförts, vilket gör det möjligt för andra att 

upprepa denna studie.  

 

5.7 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra forskningsetiska principer som är värda att ha i beaktning för 

denna studie. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa riktlinjer kan utläsas ur ESS egen information 

om undersökningens sekretess, där respondenten enligt informationskravet får information om 

forskningens syfte och hur resultatet kommer att användas (European Social Survey, 2018). 

Samtyckeskravet uppfylls genom att respondenterna gett sitt samtycke att delta i studien. 

Dessutom har de möjlighet att när som helst kan avbryta intervjun eller välja att inte besvara 

vissa frågor. Konfidalitetskravet hänvisar till att de medverkandes uppgifter ska skyddas på 
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ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dessa. Kravet uppfylls genom att 

respondenterna informeras om hur deras personuppgifter kommer att behandlas och skyddas i 

enlighet med GDPR. Uppgifterna kommer efter att enkäten är färdig att skickas till ESS arkiv 

i Norge. Ess beskriver att endast anonyma uppgifter kring de medverkande ska vara 

tillgängligt för andra användare som använder sig av datasetet. Varje land som deltar ansvarar 

själva för att kontrollera deras sekretess och förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerhetsställa anonymitet. I det dataset från ESS som används i denna studie har 

anonymiteten av de medverkande säkerhetsställs och det finns inga personuppgifter som gör 

det möjligt att identifiera enskilda personer som har medverkat. Nyttjandekravet i sin tur 

innebär att materialet endast får användas i forskningssyfte. Deltagarna i ESS undersökning 

delges således information om att svaren endast kommer att användas i forskningssyfte av 

forskare och studenter. 

6. Resultat 
Med följande kapitel kommer resultaten av analyserna att redovisas för. Kapitlet inleds med 

deskriptiv statistik över samtliga variabler som ingår i analyserna. Därefter presenteras den 

första av två analyser, en sambandsanalys i form av en korrelationsanalys för att visa hur 

variablerna är korrelerade med varandra. Vidare presenteras resultatet av den andra analysen, 

en multipel regressionsanalys med syfte att undersöka individens materiella trygghet under 

uppväxten och jämföra det med individens egen materiella trygghet för att se vilket av 

perspektiven som till största del förklarar attityder till invandring. 

  

6.1 Deskriptiv statistik 
 
I Tabell 1 visas deskriptiv statistik över den beroende variabeln, de oberoende variablerna 

samt kontrollvariablerna som ingår i analysen. I tabellen visas hur många som besvarat 

respektive fråga och frågans interna bortfall. 
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Tabell 1.  Deskriptiv statistik över samtliga beroende och oberoende variabler 
Variabel N (%) Internt bortfall (%) 
Attityder gentemot invandring-index 
 

1485(100%) 54 (3,5%) 

Föräldrars sysselsättningsstatus när respondenten var 14 år 
gammal 

 41 (2,7%) 

Båda föräldrar arbetar 980 (65,4%)  
En eller båda föräldrar arbetslösa 505 (33,7%)  
En eller båda föräldrar döda/frånvarande 13 (0,9%)  
Totalt 
 

1498(100%)  

Föräldrars utbildningsnivå  171 (11,3%) 
Ingen förälder högutbildad 835 (62,3%)  
En eller båda föräldrar högutbildade 505 (37,7%)  
Totalt 
 

1340 (100%)  

Inkomst  87 (5,8%) 
0–14999 kr 146 (10,3%)  
15000–24999 kr 261 (18,3%)  
25–37999 kr 347 (24,4%)  
38000–54999 kr 386 (27,1%)  
55 000+ kr 284 (19,9%)  
Totalt 1424(100%)  
Individens sysselsättningsstatus  7 (0,5%) 
Arbetar 831 (55,3%)  
Studerar 105 (7,0%)  
Inte aktiv på arbetsmarknaden 65 (4,3%)  
Pensionerad 424 (28,2%)  
Annat 79 (5,3%)  
Totalt 
 

1504(100%)  

Individens utbildningsnivå  30 (1,9%) 
Ingen utbildning 11 (0,7%)  
Grundskola 244 (16,2%)  
Gymnasium 492 (32,6%)  
Eftergymnasial utbildning 499 (33,1%)  
Högre än kandidatexamen 263 (17,4%)  
Totalt 
 

1509(100%)  

Kontrollvariabler   
Antal hushållsmedlemmar 1424(100%) 87(5,8%) 
Ålder  0 
18–24 år 111 (7,3%)  
25–34 år 207 (13,7%)  
35–44 år 211 (14,0%)  
45–64 år 476 (31,5%)  
65+ år 506 (33,5%)  
Totalt 1511 (100%)  
Kön  0 
Man 782 (50,8%)  
Kvinna 757 (49,2%)  
Totalt 
 

1539(100%)  

Föräldrarnas födelseland  11 (0,7%) 
Föräldrar födda i Sverige 1152 

(76,8%) 
 

En eller båda föräldrar födda utanför Sverige 348 (23,2%)  
Totalt 1500 (100%)  

Kommentar: Data hämtad från European Social Survey 2018 Sverige. 
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Till att börja med visar Tabell 1 information om den beroende variabeln “Attityder gentemot 

invandring-index”. Det framgår att medelvärdet för indexet är 6,37 (Appendix A - 

Frekvenstabell) och det är inte heller symmetriskt. Fler respondenter tenderar således svara 

mer positivt än negativt, något som kan ha att göra med “social önskvärdhet”, vilket betyder 

att respondenterna besvarar dessa frågor utefter vad de tror att de förväntas svara i frågor som 

berör invandring, snarare än vad de faktiskt tycker i dessa frågor (Bryman, 2018, s 832).  

  

Vidare visar Tabell 1 att grupperna ”En eller båda föräldrar döda/frånvarande” och ”Ingen 

utbildning” innehåller ett mycket litet antal respondenter, vilket leder till beslutet att 

exkludera dessa ur kommande analys eftersom de inte har någon påverkan på resultatet. Det 

har testats genom att först inkludera grupperna i analysen, men ändå fått liknande resultat som 

när vi exkluderat dem. 

  

Gällande individens sysselsättningsstatus är gruppen ”Arbetar” den största gruppen på 55,3%, 

medan ”Inte aktiv på arbetsmarknaden” är den minsta gruppen på endast 4,3%, vilket som 

redogjorts för i metodkapitlet är något lägre än vad arbetslösheten i Sverige var år 2018. Det 

föreligger därmed en viss underrepresentation av andelen arbetslösa i vår data, vilket kan ha 

en påverkan på resultatet. 

  

I Tabell 1 visas också kontrollvariablerna som ingår i analysen, åldersgruppen ”65+ år” är den 

största åldersgruppen, medan individer som är 18–24 år är den minsta. Gällande kön är 

grupperna ”Man” och ”Kvinna” ungefär lika stora. Individer vars föräldrar är födda i Sverige 

är en mycket större grupp än individer som har en eller båda föräldrar som fötts i ett annat 

land. 

 

6.2 Sambandsanalys 
6.2.1 Korrelationsanalys 

 
En korrelationsanalys för samtliga variabler som ingår i analysen visar att starkast positiv 

korrelation med attityder till invandring föreligger om individen har högre utbildning än 

eftergymnasial utbildning (Appendix B-Korrelationsmatris). Individens egen utbildningsnivå 

har starkare korrelation med attityder gentemot invandring-index än vad föräldrarnas 

utbildningsnivå har. En generell slutsats som kan dras utifrån detta är således att individens 
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egen utbildningsnivå har större samband med dennes attityder till invandring än vad 

föräldrarnas utbildningsnivå har.  

  

Om individen arbetar eller studerar visar korrelationsmatrisen (Appendix B-

Korrelationsmatris) att dessa variabler är svagt positivt korrelerade med attityder gentemot 

invandring-index. De har dock större korrelation i jämförelse med korrelationsvärdet för om 

båda föräldrar arbetar, vilket indikerar att individens egen sysselsättningsstatus korrelerar 

starkare med attityder till invandring än vad föräldrarnas sysselsättningsstatus gör.  

  

Resultatet visar förhållandevis starka negativa korrelationer med attityder gentemot 

invandring-index ifall individen endast gått ut grundskola, om individen endast gått ut 

gymnasiet, om individen är pensionerad och om individen är 65 år eller äldre. Det betyder 

således att dessa grupper är mer troliga att inneha negativa attityder gentemot invandring. 

  

Gällande individens kön visar korrelationsmatrisen (Appendix B- Korrelationsmatris) att man 

har en svagt negativ korrelation med attityder gentemot invandring-index, medan kvinna har 

en svagt positiv. En generell slutsats av detta är att män i genomsnitt är mer negativt inställda 

till invandring, medan kvinnor i genomsnitt är mer positivt inställda till invandring. 

  

Om individen har föräldrar som är födda i Sverige korrelerar det svagt negativt med attityder 

till invandring, medan om individen har föräldrar som är födda utanför Sverige korrelerar det 

svagt positivt med attityder till invandring. Med andra ord har individer vars föräldrar är 

födda i Sverige i genomsnitt mer negativa attityder gentemot invandring än individer vars 

föräldrar är födda utanför Sverige. 

 

6.3 Multipel regressionsanalys 

 
I Tabell 2.1. presenteras regressionerna för Modell (1), (2) och (3). I tabellen redovisas 

standardiserade koefficienter för att de ska kunna jämföras direkt med varandra, vilket är en 

förutsättning för att frågeställningen ska kunna besvaras. I Modell (1) testas variablerna som 

förknippas med materiell trygghet under uppväxten utan några kontrollvariabler och i Modell 

(2) testas variablerna som förknippas med individens egen materiella trygghet med endast en 

kontrollvariabel för antal hushållsmedlemmar i hushållet. Att just denna kontrollvariabel 

inkluderas är för att de variabler som mäter inkomst inte tar hänsyn till hur många individer 
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som bor i hushållet. Modell (3) är en kombination av Modell (1) och (2) där testas både 

materiell trygghet under uppväxten och egen materiell trygghet utan ytterligare 

kontrollvariabler.  

 

Tabell 2.1. Multipel regressionsanalys med ”Attityder gentemot invandring-index” som 

beroende variabel. Standardiserade b-koefficienter, standardfel inom parenteser. 
   Modell (1) 

 
Modell (2) Modell (3) 

Materiell trygghet 
under uppväxten 

Sysselsättningsstatus Båda föräldrar 
arbetar (ref.) 

- - - 

  En/båda föräldrar 
arbetslösa 

-0,054’ 
(0,119) 

 -0,022 
(0,121) 

 Utbildningsnivå Ingen förälder 
högutbildad (ref.) 

- - - 

  En/båda föräldrar 
högutbildade 

0,145*** 
(0,116) 

- 0,028 
(0,125) 

Egen materiell 
trygghet 

Inkomst 0–14999 kr - 0,021 
(0,219) 

-0,007 
(0,231) 

  15000–24999 kr - 0,001 
(0,173) 

0,021 
(0,184) 

  25000–37999 kr - 0,020 
(0,153) 

0,032 
(0,159) 

  38000–54999 kr 
(ref.) 

- - - 

  55 000+ kr - 0,024 
(0,157) 

0,039 
(0,161) 

 Individens 
sysselsättningsstatus 

Arbetar (ref.) - - - 

  Studerar - 0,120*** 
(0,236) 

0,141*** 
(0,253) 

  Inte aktiv på 
arbetsmarknaden 

- -0,039 
(0,279) 

-0,028 
(0,317) 

  Pensionerad - -0,060* 
(0,138) 

-0,039 
(0,148) 

  Annat - -0,014 
(0,239) 

-0,020 
(0,249) 

 Individens 
utbildningsnivå 

Eftergymnasial 
utbildning (ref.) 

- - - 

  Grundskola - -0,171*** 
(0,171) 

-0,167*** 
(0,184) 

  Gymnasieutbildning - -0,191*** 
(0,129) 

-0,186*** 
(0,135) 

  Högre än 
kandidatexamen 

- 0,100** 
(0,155) 

0,092** 
(0,160) 

  Kontrollvariabler - - - 

 Kontrollvariabler Antal 
hushållsmedlemmar 

- - 0,055’ 
(0,053) 

  Intercept 6,279*** 
(0,086) 

6,382*** 
(0,189) 

6,392*** 
(0,208) 

  N  1295 1363 1235 

  R2 (adj)  0,026 0,104 0,105 

Kommentar: Data hämtad från European Social Survey 2018 Sverige. ***=p <0,001 **=p <0,01 *=p <0,05 (’=p 

<0,10) 
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I Tabell 2.1 går det att i Modell (1) utläsa att koefficienten för variabeln “En/båda föräldrar 

högutbildade” har ett relativt högt värde som är statistisk signifikant på 0,1 %-nivån samtidigt 

som modellen uppvisar en mycket låg justerad förklaringsgrad (Adj. R2). Att koefficienten är 

relativt stor och statistiskt signifikant på en såpass låg signifikansnivå medan 

förklaringsgraden är mycket låg beror troligen på att variabler som är viktiga för att förklara 

individers attityder till invandring har utelämnats i modellen. Vad som händer när viktiga 

variabler utlämnas i en modell är att modellen tenderar att överskatta betydelsen av de 

variabler som har inkluderats i modellen, då modellen tilldelar effekten av de utlämnade 

variablerna till de variabler som har inkluderats. I det här fallet skulle exempelvis effekten av 

individens egen utbildningsnivå eller inkomst, som båda troligtvis påverkats av föräldrarnas 

utbildningsnivå, kunna ha tilldelats variabeln ”En/båda föräldrar högutbildade”. Om så är 

fallet bör koefficienten för variabeln “En/båda föräldrar högutbildade” skattade effekt avta vid 

inkluderandet av individens egen utbildningsnivå samt inkomst.   

 

Modell (2) uppvisar en betydligt mycket högre justerad förklaringsgrad än Modell (1). Det 

tyder på att de variabler som har inkluderats i Modell (2), som kan förknippas med individens 

egen materiella trygghet, kan förklara variationen i individens attityder i en högre grad än de 

variabler som inkluderades i Modell (1). Inga av variablerna för inkomstgrupper är statistiskt 

signifikanta och vad gäller individens sysselsättning så är endast ett par koefficienter 

statistiskt signifikanta. Mer intressant är att de skattade koefficienterna för utbildningsnivåer 

är samtliga statistiskt signifikanta på minst 5%-signifikansnivå, referensgruppen för dessa är 

individer som har eftergymnasial utbildning. Koefficienterna för lägre utbildningsnivåer än en 

eftergymnasial utbildning som högsta utbildning är negativa medan koefficienten för högre 

examen än kandidatexamen är positiv. Det här resultatet indikerar att de med högre utbildning 

tenderar att ha en mer positiv inställning till invandring. Något som är anmärkningsvärt är 

koefficienten för de med gymnasieutbildning som högsta utbildning är något större än 

koefficienten för grundskoleutbildning. Det strider mot tesen att högre utbildningsnivåer är 

förknippat med en mer positiv attityd mot invandring.  Möjligen kan detta resultat tänkas bero 

på att andelen av individer som endast har grundskola som högsta utbildningsnivå är relativt 

liten, endast 16,2%.  Skillnaden är dock väldigt liten och båda koefficienterna är negativa 

vilket tyder på att högre utbildningsnivå än gymnasieexamen är förknippat med en mer 

positiv attityd mot invandring.  
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För Modell (3) så är den justerade förklaringsgraden endast lite större än för Modell (2). Detta 

tyder på att variablerna från Modell (1) inte bidrar så mycket till att förklara individers 

attityder mot invandring för denna modellspecifikation. Värt att notera är dock att den 

justerade förklaringsgraden som jämförs med är ett strängare mått än den icke-justerade 

förklaringsgraden. Således går det ändå konstatera att Modell (3) presterar bättre i att förklara 

variation i individers attityder till invandring. Skattningarna av de standardiserade 

koefficienterna för ”En/båda föräldrar högutbildade” och ”En/båda föräldrar arbetslösa” är 

mycket mindre i absoluta termer än i Modell (1). Det här bekräftar misstanken om att Modell 

(1) överskattade betydelsen av en individs föräldrars utbildningsnivå. Vidare så tycks 

koefficienten för inkomstgruppen med lägst inkomst minska medan inkomstgrupperna med 

högre inkomster tycks öka något, dock är inga utav dess koefficienter statistiskt signifikanta 

således finns det inga statistiska belägg för att inkomstgrupperna har någon betydelse för 

individers attityder till invandring. Vad gäller individens sysselsättning finns det inga större 

skillnader mellan Modell (2) och (3). Återigen är resultatet för individens utbildningsnivå 

kanske mest intressant, även fast det skett en minskning i absoluta tal för koefficienterna för 

samtliga utbildningsnivåer. Skillnaden är dock mycket liten och det är fortfarande tydligt att 

de med högre utbildning tenderar att ha en mer positiv inställning till invandring även när 

variabler som kan förknippas med individens materiella trygghet under uppväxten har 

inkluderats. Koefficienterna för utbildningsnivå statistisk signifikanta på minst 5%-nivån även 

i Modell (3). 

  

I Tabell 2.2 vidareutvecklas Modell (3) från Tabell 2.1, genom att inkludera ytterligare 

kontrollvariabler. Till att börja med kontrolleras ålder i Modell (4), därefter kontrolleras ålder 

och kön i modell (5) och slutligen i Modell (6) kontrolleras ålder, kön, och individens 

föräldrars födelseland.  
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Tabell 2.2. Multipel regressionsanalys med ”Attityder gentemot invandring-index” som 

beroende variabel. Standardiserade b-koefficienter, standardfel inom parenteser. 
   Modell (4) Modell (5) Modell (6) 

Materiell 
trygghet 
under 
uppväxten 

Sysselsättningsstatus Båda föräldrar arbetar 
(ref.) 

- - - 

  En/båda föräldrar 
arbetslösa 

-0,021 
(0,122) 

-0,021 
(0,122) 

-0,027 
(0,123) 

 Utbildningsnivå Ingen förälder 
högutbildad (ref.) 

- - - 

  En/båda föräldrar 
högutbildade 

0,019 
(0,129) 

0,015 
(0,129) 

0,018 
(0,129) 

Egen 
materiell 
trygghet 

Inkomst 0–14999 kr -0,009 
(0,230) 

-0,017 
(0,231) 

-0,023 
(0,231) 

  15000–24999 kr 0,016 
(0,184) 

0,011 
(0,183) 

0,005 
(0,184) 

  25000–37999 kr 0,029 
(0,159) 

0,025 
(0,158) 

0,017 
(0,159) 

  38000–54999 kr (ref.) - - - 

  55 000+ kr 0,049 
(0,162) 

0,048 
(0,161) 

0,048 
(0,161) 

 Individens 
sysselsättningsstatus 

Arbetar (ref.) - - - 

  Studerar 0,130*** 
(0,277) 

0,132*** 
(0,277) 

0,130*** 
(0,277) 

  Inte aktiv på 
arbetsmarknaden 

-0,026 
(0,316) 

-0,029 
(0,315) 

-0,028 
(0,315) 

  Pensionerad - - - 

  Annat -0,014 
(0,243) 

-0,020 
(0,243) 

-0,012 
(0,245) 

 Individens 
utbildningsnivå 

Eftergymnasial 
utbildning (ref.) 

- - - 

  Grundskola -0,167*** 
(0,186) 

-0,157*** 
(0,186) 

-0,152*** 
(0,186) 

  Gymnasieutbildning -0,190*** 
(0,139) 

-0,175*** 
(0,140) 

-0,179*** 
(0,140) 

  Högre än 
kandidatexamen 

0,092** 
(0,160) 

0,096** 
(0,160) 

0,094** 
(0,160) 

  Kontrollvariabler - - - 

 Kontrollvariabler Antal 
hushållsmedlemmar 

0,065’ 
(0,056) 

0,069’ 
(0,056) 

0,067* 
(0,056) 

 Kön Man (ref.) - - - 

  Kvinna - 0,077** 
(0,111) 

0,077** 
(0,111) 

  Ålder - - - 

 Ålder 18–24 år  0,014 
(0,282) 

0,011 
(0,281) 

0,015 
(0,284) 

  25–34 år  0,057’ 
(0,186) 

0,056’ 
0,185 

0,053’ 
(0,185) 

  35–44 år  -0,022 
(0,183) 

-0,023 
(0,182) 

-0,024 
(0,182) 

  45–64 år (ref.)    

  65+ år -0,022 
(0,152) 

-0,017 
(0,152) 

-0,011 
(0,153) 

 Föräldrarnas 
födelseland 

Födda i Sverige (ref.) - - -- 

  En eller båda födda 
utanför Sverige 

- - 0,035 
(0,141) 

  Intercept 6,314*** 
(0,215) 

6,139*** 
(0,223) 

6,127*** 
(0,223) 

  N  1235 1235 1232 

  R2 (adj)  0,107 0,112 0,112 

Kommentar: Data hämtad från European Social Survey 2018 Sverige. ***=p <0,001 **=p <0,01 *=p <0,05 (’=p 

<0,10) 
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Modell (4) har en något högre justerad förklaringsgrad än Modell (3), i övrigt förändras inte 

resultatet något märkbart vid inkluderandet av åldersgrupperna som kontrollvariabler. 

Resultaten för individens utbildningsnivå är robusta även för denna modellspecifikation.  

Koefficienterna för individens sysselsättningsstatus minskar alla lite i absolut tal (jämfört med 

referensgruppen individer som arbetar). Möjligen är det så att individens sysselsättningsstatus 

i Modell (3) till viss del även tilldelades lite utav den variation som ålder i Modell (4) 

förklarar. Rent intuitivt så är det rimligt att tänka sig att sysselsättning då också till viss del 

representerar olika skeden i livet för en individ, studerande representerade den yngsta 

åldersgruppen, arbetande individer representerade åldersgrupperna i mitten, och pensionärer 

representerade åldersgruppen 65+.  Som tidigare nämnt (kap 5.4 Analysförfarande) så 

exkluderas variabeln “Pensionerad” vid inkluderandet av variabeln “65+ år” då dessa 

tillsammans orsakar multikollinearitet. Dock finns det inga tecken på att det råder 

multikollinearitet mellan någon av de andra åldersgrupperna och sysselsättningsvariablerna 

(se Tabell 5 nedan). Vi väljer därför att fortsätta med Modell (4), således kommer ålder 

kontrolleras även i nästkommande modeller.  

  

För Modell (5) ökar den justerade förklaringsgraden från 10,7% till 11,2% genom att endast 

inkludera en kontrollvariabel för kön. Koefficienten för variabeln ”Kvinna” visar på att 

kvinnor tenderar att ha en mer positiv attityd till invandring än män och är statistiskt 

signifikant på 5%-nivån.  Koefficienten är relativt stort (även i absoluta tal) jämfört de andra 

skattningarna, men mindre än de skattade koefficienter för utbildningsnivå. Även för Modell 

(5) tycks alltså individens utbildningsnivå vara den mest avgörande faktorn för en individs 

attityd gentemot invandring. 

 

För Modell (6) så är den justerade förklaringsgraden densamma som för Modell (5) och de 

skattade koefficienterna är på det stora hela väldigt lika de i Modell (5). På så sätt går det att 

konstatera att resultaten i Modell (5) är robusta även när huruvida en individ har utlandsfödda 

föräldrar kontrolleras.  

 

För att ytterligare kontrollera att resultaten är robusta, har analyserna testats med andra 

mätningar av variablerna. Exempelvis har individens utbildningsnivå delats upp i enbart hög 

och låg utbildning, vilket i princip gav samma resultat som när variabeln har delats upp på det 

sättet som den är nu. Variabeln “Föräldrars sysselsättning” har även kodats till “En förälder 

arbetslös” och “Båda föräldrar arbetslösa” men detta ledde till liknande resultat som vid 
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sammanslagningen av båda kategorierna, vilket indikerar att mätningen är robust. Samma 

resultat gäller för föräldrars utbildningsnivå, vilket har testats att kodas om till “En förälder 

högutbildad” och “Båda föräldrar högutbildade”, eftersom resultatet var ungefär samma som 

vid sammanslagningen av kategorierna, valdes dessa kategorier att slås samman. 

  

6.3.1 Sammanfattning av resultat 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att resultatet visat på både överraskningar och 

uppfyllda förväntningar. Gällande resultaten för “Materiell trygghet under uppväxten” finns 

det inga statistiskt signifikanta resultat för de slutgiltiga modellerna (5) och (6) och således 

inte heller några statistiska belägg för resultaten gällande de variabler som är förknippade 

med materiell trygghet under uppväxten och deras samband med attityder till invandring. 

Resultaten är överraskande i den mening att det strider emot de förväntningar som fanns, 

vilka var att resultatet skulle vara i enlighet med socialisationshypotesen och därmed ge 

signifikant tyngd för de variabler som förknippas med “Materiell trygghet under uppväxten”.  

Vidare har modellerna uppfört sig ungefär som förväntat. De skattade koefficienterna antar 

positiva värden för de variabler som skulle kunna tänkas ha en positiv effekt på individers 

attityder gentemot invandring som huruvida en individ har högutbildade föräldrar, hög 

inkomst, arbetar eller studerar, och är utbildad. Samtidigt antar de skattade koefficienterna 

negativa värden för variabler som skulle kunna tänkas ha en negativ effekt på individers 

attityder gentemot invandring som huruvida en individ haft arbetslösa föräldrar under 

uppväxten, har en låg inkomst, står utanför arbetsmarknaden, är pensionär, eller är 

lågutbildad. Viktigt att poängtera är dock att det inte finns statistiska belägg för alla dessa 

resultat. Vad gäller resultaten för “Egen materiell trygghet” finns statistiskt signifikanta 

resultat för att vara studerande, för utbildningsnivåer och för individens kön. Av dessa så är 

att endast ha gymnasieutbildning (jämfört med en eftergymnasial utbildning) den, i absoluta 

tal, största koefficienten tätt följt av endast ha en grundskoleutbildning, och ytterligare 

därefter att vara studerande. 
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6.4 Regressionsdiagnostik 
6.4.1 Multikollinearitet 

 

För att kontrollera att variablerna i den slutgiltiga modellen (Modell 6) i regressionsanalysen, 

inte är för starkt korrelerade med varandra, kontrolleras för om Modell (6) lider av 

multikollinearitet.  

 

Tabell 3. VIF-faktorn för variabler som ingår i Tabell 4 Modell (6). 
Variabel VIF 

En/båda föräldrar arbetslösa 1,160 
En/båda föräldrar högutbildade 1,333 
0 – 14 999 kr 1,603 
15 000 – 24 999 kr 1,661 
25 000 – 37 999 kr 1,558 
55 000 + kr 1,491 
Studerar 1,427 
Inte aktiv på arbetsmarknaden 1,041 
Annat 1,058 
Grundskola 1,382 
Gymnasieutbildning 1,445 
Högre än kandidatexamen 1,371 
Antal hushållsmedlemmar 1,603 
Kvinna 1,061 
18 – 24 år 1,558 
25 – 34 år 1,417 
35 – 44 år 1,428 
65+ år 1,772 
En eller båda föräldrar födda utanför Sverige 1,077 

Kommentar: VIF-faktorn ska understiga 2,5 för att det inte ska finnas problem med multikollinearitet (Djurfeldt, 
m.fl., 2010, s 366). 
 

I Tabell 3 visas VIF-faktorn för samtliga oberoende variabler som ingår i Modell (6) i Tabell 

2.2. VIF-faktorn överstiger inte 2,5 för någon av variablerna, vilket betyder att modellen inte 

lider av multikollinearitet. Det går med andra ord bra att använda dessa variabler i 

regressionsanalysen.  

7. Diskussion  
Följande kapitel inleds med en summering av resultatet i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Därefter diskuteras denna summering i förhållande till den tidigare 

forskningen som presenterats. Vidare presenteras hur de teoretiska val som uppsatsen bygger 

på har påverkat resultatet och de slutsatser som dragits. Därefter följer en diskussion kring de 
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metodologiska val som genomförts och som har format resultatet samt de begränsningar som 

metoden har inneburit. Slutligen diskuteras vilka slutsatser som kan dras av studien samt hur 

undersökningen kan bidra till vidare forskning. 

 

7.1 Summering  
 

Studiens syfte har varit att jämföra ett urval av materiella trygghetsvärden under uppväxten 

med ett urval av värden som kan förknippas med individens egen materiella trygghet, för att 

få svar på vilket av perspektiven som kan sägas ha störst inverkan på individens vuxna 

attityder gentemot invandring. Frågeställningarna som studien har velat få besvarade är  

(1) Går det att finna samband mellan den materiella tryggheten under uppväxten och 

individens vuxna attityder gentemot invandring? (2) Går det att finna samband mellan 

individens egen materiella trygghet och dennes attityder till invandring? 

Resultaten från studien har visat att det inte finns några statistiska belägg för att materiell 

trygghet under uppväxten har ett samband med individens vuxna attityder gentemot 

invandring. Med det sagt går det dock inte att anta att materiell trygghet under uppväxten inte 

har någon effekt på attityder till invandring, utan det kan vara så att resultaten inom ramen för 

denna studie inte lyckats fånga effekten. Detta kommer att diskuteras vidare under rubriken 

“Diskussion av relationen mellan resultat och metod” i detta kapitel. Vidare visar resultatet att 

individens egen materiella trygghet till viss del tycks ha en inverkan på dennes attityder till 

invandring. Denna studie finner statistisk signifikanta resultat för om individen studerar, 

vilken individens högsta utbildningsnivå är och vilket kön individen har. Positivare attityder 

gentemot invandring sammanfaller med om individen studerar, har högre utbildning än 

gymnasieutbildning och om individen är kvinna.  

7.2 Diskussion av relationen mellan 
resultat/analys och tidigare forskning  
 

Resultatet av denna studie visar att det inte finns några statistiska belägg för att materiell 

trygghet under uppväxten har ett samband med individens vuxna attityder gentemot 

invandring. Det skiljer sig från Siedler (2011) vars resultat visade att ekonomisk osäkerhet 

och låg nivå av materiell trygghet under uppväxten kan resultera i främlingsfientliga attityder 

och sympati med högerextrema partier som vuxen. Även Inglehart och Norris (2017) menar 

att låg materiell trygghet under uppväxten leder till ett utvecklande av materialistiska 
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värderingar och en intolerans gentemot andra grupper och minoriteter. Att de tidigare 

studiernas resultat skiljer sig från resultatet i denna studie, kan ha att göra med att deras 

undersökningar har varit longitudinella, alltså att den data som används har samlats in över 

flera år. I denna studie har endast data från en tidpunkt använts, vilket är en möjlig förklaring 

till att effekten av materiell trygghet under uppväxten inte har fångats. Siedler (2011) 

undersöker sambandet mellan materiell trygghet och sympati med högerextrema partier, 

medan denna studie däremot fokuserar på allmänhetens attityder till invandring.  Även om det 

går att anta att sympati med högerextrema partier kan likställas med negativa attityder till 

invandring, skulle det kunna vara så att effekten av låg materiell trygghet under uppväxten 

bättre fångas i relation till politiska ställningstaganden, än som i vårt fall där fokus varit att 

fånga allmänhetens uppfattning om ett fenomen.  

 

Föräldrarnas utbildningsnivå har visat sig ha en signifikant betydelse för individens attityder 

gentemot invandring (Hello m.fl., 2004; Hjerm, 2005). Att denna studie inte finner stöd för 

föräldrarnas utbildnings förklaringskraft, kan möjligen ha att göra med den stora andel äldre 

människor vårt dataset innehåller. Hjerm (2005) studerar 14–15 åringars attityder gentemot 

invandring och Hello m.fl. (2004) studerar unga vuxna, denna studie däremot inkluderar alla 

åldrar från 18 år och uppåt. Eftersom denna studie intresserar sig för barn- och ungdomens 

effekt på den vuxna individens attityder till invandring, anses denna gränsdragning vara 

rimlig. Å andra sidan kan vårt resultat ha påverkats av att vi undersöker sambandet mellan 

äldre individers attityder gentemot invandring och deras förhållanden under barndomen, en tid 

som för många respondenter var för många år sedan. Att Hjerm (2005) och Hello m.fl. (2004) 

finner statistiska belägg för att föräldrars utbildningsnivå har betydelse för individens attityder 

till invandring, kan således ha att göra med att de enbart fokuserar på unga människor, vars 

attityder möjligen är starkare influerade och tidsmässigt närmare föräldrarnas attityder.  

 

Samtidigt menar Hello m.fl. (2004) att det främst är individens egen utbildningsnivå som till 

största del förklarar dennes attityder till invandring. Liknande fynd gör Hjerm m.fl. (2018) i 

en senare studie där resultatet visar att föräldrarnas utbildningsnivå inte har någon påverkan 

på individens attityder till invandring, utan att det snarare än individens egen utbildning som 

är av större betydelse. Resultaten är i linje med denna studie, där individens egen 

utbildningsnivå är den starkaste faktorn för attityder till invandring. Något som även har 

konstaterats i flertalet tidigare studier där utbildningsnivåns inverkan på attityder till 

invandring har visat sig ha en positiv effekt ju högre utbildning individen har (Demker, 2014; 
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Hernes & Knudsen, 1992; Knutsen, 1990; Scheve & Slaughter, 2001). Resultatet i denna 

studie visar att ju högre utbildning individen själv har, desto mer positiva attityder gentemot 

invandring har hen, ett resultat som således bekräftar de förväntningar som den tidigare 

forskningen har medfört.   

 

Denna studie visar också att individer som studerar har mer positiva attityder gentemot 

invandring i jämförelse med de individer som arbetar. Det är inte i linje med de antagande 

som gjorts att en lägre materiell trygghet, vilket antas att en studerande individ i jämförelse 

med en arbetande individ har, leder till mer negativa attityder gentemot invandring. Å andra 

sidan överensstämmer resultatet med vad den tidigare forskningen säger gällande 

utbildningsnivåns påverkan. Möjligen väger utbildning tyngre än vad den sammanslagna 

materiella tryggheten gör när det kommer till vilka attityder individen har till invandring. 

Ytterligare förklaring till varför studerande i förhållande till individer som arbetar är mer 

positivt inställda till invandring, kan ha att göra med att lågutbildade är rädda för att av 

invandrare konkurreras bort från sina jobb (Hernes & Knudsen, 1992; Turner & Cross, 2015). 

Det ligger även i linje med studiens resultat att de individer som endast har grundskole-eller 

gymnasieutbildning är mer negativt inställda till invandring jämfört med individer som har 

eftergymnasial utbildning.  

 

Att denna studie finner relativt starkt positivt samband mellan hög utbildning och attityder 

gentemot invandring, kan ytterligare förklaras genom att Sverige är ett land med högt BNP 

per capita. Vilket Mayda (2006) kommer fram till i sin undersökning där resultatet visade att 

högutbildad arbetskraft i länder med hög BNP per capita generellt är mer positiva till 

invandring än högutbildad arbetskraft i länder vars BNP per capita är låg. Ifall denna studie 

hade fokuserat på ett land med lägre BNP per capita, är det möjligt att resultatet sett 

annorlunda ut gällande sambandet mellan hög utbildning och attityder till invandring.  

 

Gällande individens sysselsättningsstatus finns i denna studie endast statistisk signifikanta 

resultat för om individen studerar. Den tidigare forskningen visar att arbetslösa och andra ej 

sysselsatta är mer troliga att inneha negativa attityder gentemot invandring eftersom de likt 

lågutbildade är rädda för en ökad konkurrens på arbetsmarknaden (Demker, 2014; Kunovich, 

2002). Resultatet i denna studie skiljer sig från detta eftersom det inte finns några statistiska 

belägg för att individer som inte är aktiva på arbetsmarknaden har samband med attityder till 

invandring. Det går dock inte att utesluta att effekten inte existerar eftersom kategorin “inte 
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aktiv på arbetsmarknaden” är något underrepresenterade i vårt data, samt relativt liten och 

dess storlek därmed kan ha lett till att resultatet inte är signifikant. Vidare visar resultatet i 

denna studie att inkomst inte har någon statistisk signifikant betydelse för dennes attityder till 

invandring, ett resultat som skiljer sig från den tidigare forskningen som menar att 

låginkomsttagare till följd av oro för de sociala förmånerna är mer troliga att ha negativa 

attityder gentemot invandring (Jaime-Castillo m.fl., 2015).  

 

Denna studie visar dessutom att kvinnor i jämförelse med män har mer positiva attityder till 

invandring, ett resultat som är i linje med den tidigare forskningen som menar att kvinnor i 

genomsnitt är mer positivt inställda till invandring än män (Demker, 2014). Denna studie 

finner dock inga signifikanta resultat för att ålder har en inverkan på individens attityder till 

invandring. Ett resultat som strider mot den tidigare forskningen som menar att ålder har en 

betydelse för attityder till invandring (Demker, 2014). Samtidigt kontrolleras ålder i en 

kontext av materiell trygghet och därmed är det snarare den materiella tryggheten som 

förklarar attityder gentemot invandring och inte ålder. Ifall enbart ålder hade jämförts med 

attityder till invandring i denna studie, skulle resultaten möjligen se annorlunda ut. Som 

beskrivits i kapitel 6 kan det vara så att individens sysselsättningsstatus till viss del tilldelats 

lite utav den variation som ålder förklarar, eftersom det är rimligt att anta att sysselsättning 

också till viss del representerar olika skeden och därmed åldrar i livet.  

  

I denna studie finns inga statistiska belägg för att materiell trygghet under uppväxten har ett 

samband med dennes attityder gentemot invandring och är i linje med den kritik som riktas 

mot socialisationshypotesen. Kritiker menar att socialisationshypotesen enbart fokuserar på 

den socialisation som sker inom familjen, den primära socialisationen, och inte tar hänsyn till 

den sekundära socialisationen som sker utanför hemmets väggar (Pettersson, 1988). Eftersom 

denna studie endast testar socialisationshypotesen med avseende på individens föräldrars 

ekonomiska förutsättningar, tar den således inte hänsyn till den socialisation som sker utanför 

hemmet. Att slå ihop den primära och sekundära socialisationen resulterar således i att 

socialisationshypotesen kan komma att testas på fler områden än vad den är avsedd att göra, 

något som kan förklara varför denna studie inte finner stöd för socialisationshypotesen.   

 

Att resultatet i denna studie inte bekräftar socialisationshypotesen kan även har sin förklaring 

i Hallers (2002) kritik som bottnar i att värderingars komplexitet inte kan översättas till 

mätbara analysenheter. Kritiken indikerar att denna studie inte kan stödja 
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socialisationshypotesen, eftersom det kan krävas fler aspekter att ta hänsyn till för att kunna 

omvandla mänskliga värderingar till något mätbart.  

 

Resultaten i denna studie ligger snarare i linje med vad Duch och Taylor kommer fram till, 

där ekonomiska förutsättningar under uppväxten inte hade någon nämnvärd effekt på 

postmaterialistiska värderingar, utan snarare var det utbildning och individens nuvarande 

ekonomiska säkerhet som avgjorde hur individen ställde sig i dessa frågor (Duch & Taylor, 

1993). Förklaringen till detta menar Duch och Taylor har att göra med att postmaterialism kan 

förklaras av andra faktorer än endast ekonomiskt välstånd. Det överensstämmer med vad 

denna studie har kommit fram till, endast föräldrarnas ekonomiska förutsättningar under 

individens barn-och ungdomsår är otillräckligt för att förklara attityder till invandring, 

förklaringen måste ha att göra med ytterligare faktorer. Resultatet av denna studie visar att 

individer som studerar uppvisar mer positiva attityder gentemot invandring i jämförelse med 

individer som arbetar. Ett resultat som kan tyckas vara motsägelsefullt i förhållande till 

knapphetshypotesen eftersom arbetande individer troligen har högre materiell trygghet än 

individer som studerar. Det bekräftar å andra sidan den kritik som föreligger 

knapphetshypotesen, där forskare menar att det är svårt att avgöra huruvida ens behov är 

tillräckligt uppfyllda för att individen ska kunna komma vidare till nästa behov (Flanagan, 

1982; Pettersson, 1988). En studerande individ kan därmed ha positiva attityder gentemot 

invandring, trots att andra ekonomiska behov inte är uppfyllda. 

 

7.3 Diskussion av relationen mellan 
resultat/analys och teori 
 

Resultaten i denna studie visar att individens egen materiella trygghet till viss del tycks 

förklara attityder gentemot invandring. Om individen studerar eller är högutbildad har hen 

mer positiva attityder gentemot invandring än om någon arbetar eller har lägre utbildning.  

Resultatet är i linje med Ingleharts (1977) resonemang gällande knapphetshypotesen, 

individer som har tagit sig förbi de grundläggande behov och därmed har möjlighet att 

tillägna sig ett postmaterialistiskt förhållningssätt till omvärlden och således har mer toleranta 

attityder till invandring. Å andra sidan är inte hög utbildning ensamt en garanti för hög 

materiell säkerhet, högutbildade individer kan mycket väl ha en tuff ekonomisk position. 

Samma gäller individer som studerar, vilka i förhållande till personer som arbetar troligen 

befinner sig i en mer osäker ekonomisk position. Samtidigt menar Inglehart (1977) i 
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knapphetshypotesen att personer som studerar eller redan har vidareutbildat sig troligen har 

tagit sig förbi de grundläggande behoven och därmed är kapabla att ägna sig åt 

självförverkligande som utbildning i många fall innebär.  

 

Enligt socialisationshypotesen argumenterar Inglehart (1977) att individens värderingar 

formas efter den nivå av säkerhet som individen upplevde under de formbara åren. Inom 

ramen för denna studie finns inga statistiska belägg för att materiell trygghet under uppväxten 

har ett samband med individens vuxna attityder till invandring. Således finner denna studie 

inget stöd för den ekonomiska dimensionen av socialisationshypotesen som var ämnat att 

undersöka.  

 

Varför denna studie till viss del finner stöd för knapphetshypotesen, men inget stöd för 

socialisationshypotesen, kan ha många möjliga förklaringar. Det kan dels förklaras genom att 

denna studie endast har fokuserat på den ekonomiska dimensionen av 

socialisationshypotesen, vilket kan förklara varför denna studie inte finner några statistiska 

belägg för socialisationshypotesen. Att endast den ekonomiska aspekten av materiell trygghet 

har undersökts, har således visat sig inte vara tillräcklig för att kunna säga något om huruvida 

individens uppväxt har ett samband med dennes attityder till invandring.  

 

Samtidigt visar den tidigare forskningen att materiell trygghet under uppväxten, mätt i 

föräldrars sysselsättning och utbildning, är faktorer som har betydelse för individens attityder 

till invandring. Med stöd i detta borde denna studie fått resultat som är i linje med vad dessa 

studier och vad teorin antyder, men som tidigare beskrivits har denna studie endast fokuserat 

på en tidpunkt och inte över tid, vilket kan förklara varför denna studie inte finner stöd för 

socialisationshypotesen.  

 

Signifikanta resultatet återfinns i denna studie vad gäller individens utbildningsnivå och om 

hen studerar, däremot finner studien inga signifikanta resultat för andra delar av individens 

sysselsättning eller för inkomst, faktorer som är viktiga för den materiella trygghetens skull. 

Förklaringen till detta i förhållande till den teoretiska utgångspunkten, kan ha att göra med att 

Sverige enligt Inglehart (2018) är ett postmaterialistiskt land och således väger 

självförverkligande värden som utbildning tyngre. Samtidigt har denna studie en viss 

överrepresentation av utbildade och en svag underrepresentation av individer som inte är 
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aktiva på arbetsmarknaden i det dataset som används, vilket givetvis också kan bidra med en 

förklaring till varför denna studie endast till viss del finner stöd för knapphetshypotesen.   

 

7.4 Diskussion av relationen mellan resultat och 
metod  
 

För att genomföra studien och besvara uppsatsens frågeställningar har kvantitativ metod 

använts eftersom ambitionen varit att finna samband som kan säga något om populationen i 

stort och därmed kunna dra generella slutsatser av resultatet. För att besvara uppsatsens 

frågeställningar skulle ett kvalitativt tillvägagångssätt inte lyckas fånga fenomenet på ett 

tillräckligt representativt sätt, å andra sidan skulle en kvalitativ ansats möjligen ge svar på 

djupare frågor som en kvantitativ ansats inte kunnat göra.  

Resultatet är format efter hur valda variabler som ingått i analysen har operationaliserats. 

Eftersom materialet är insamlat av en sekundär part, har det således även varit tidskrävande 

att bekanta sig med variablerna som studien vilar på (Bryman, 2018, s 388). Därmed har 

undersökningen behövt anpassa sig efter andras definitioner vid operationaliseringen av de 

ingående variablerna. Frågor ur European Social Surveys undersökning som handlar om 

invandring gör exempelvis skillnad på människor med samma etnisk tillhörighet och hudfärg 

som majoriteten av Sveriges befolkning och människor med annan hudfärg eller etnisk 

tillhörighet än Sveriges befolkning, en skillnad som inte genomgående görs i frågor om 

invandring i datasetet. Eftersom denna studie har valt att använda frågor som definierar 

invandrare som någon som kommer från ett annat land vid konstruerandet av “attityder 

gentemot invandring-index” är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ifall andra frågor 

som berör attityder till invandring hade valts. Frågorna som valts ut till indexet har främst att 

göra med huruvida invandring bidrar och berikar samhället i stort, något som skulle kunna 

uppfattas som väldigt abstrakt. Hade mer konkreta frågor som mäter individens attityder till 

invandring istället valts ut, som exempelvis om respondenten vill bo granne med en 

invandrare, är det möjligt att studien hade fått ett annorlunda resultat. Men eftersom 

ambitionen i denna studie har varit att studera attitydfrågor på en mer samhällelig nivå, har 

valet av variabler till indexet varit baserat på en förhoppning om att kunna kartlägga attityder 

gentemot invandring i en vidare bemärkelse.  

Resultatet av analysen är även färgat av vår tolkning av materiella trygghetsvärden, något som 

i denna studie endast har definierats utifrån individens ekonomiska förutsättningar under 
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uppväxten och individens egen ekonomiska situation. Materiella trygghetsvärden går således 

att definiera på många andra sätt, exempelvis om individen upplevt krig eller svält. Att 

definiera materiella trygghetsvärden under uppväxten enbart efter föräldrarnas utbildning- och 

sysselsättningsstatus, kan omöjligt ge hela bilden av hur en individ har växt upp. Dock kan 

dessa faktorer ändå säga något om hur huruvida individen växt upp under säkra respektive 

osäkra ekonomiska förhållanden, vilket medförde att denna avgränsning genomfördes. 

Liknande resonemang gäller individens egen materiella trygghet, som även denna är 

definierad enbart utifrån den ekonomiska aspekten. Att undersökningen inte finner några 

statistiska belägg för huruvida individens materiella trygghet under uppväxten har ett 

samband med dennes attityder till invandring, betyder inte att effekten inte finns utan 

förmodligen att vi inom ramen för denna studie inte lyckats fånga effekten. Anledningen till 

att denna studie inte lyckats fånga effekten, kan således ha att göra med att de variabler som 

mäter materiell trygghet är för få. Å andra sidan har tidigare studier visat på att effekten 

fångats med hjälp av variabler som mäter föräldrars sysselsättning- och utbildningsnivå 

(Hello m.fl., 2004; Hjerm, 2005; Inglehart & Norris, 2017; Siedler, 2011). Dock har dessa 

studier använt data från andra källor och tidsperioder, vilket gör att en direkt jämförelse 

mellan resultatet i denna studie och deras resultat är svår att genomföra.  

Materiella trygghetsvärden är även beroende av vilken kontext de undersöks i, eftersom denna 

undersökning endast fokuserar på Sverige är resultatet knutet till att Sverige är ett 

postmaterialistiskt land. Att studera materiella trygghetsvärden i ett postmaterialistiskt land är 

möjligen en anledning till varför effekten av dessa inte fullt ut fångats, då landet i stort redan 

tagit sig förbi de grundläggande behoven. Å andra sidan är materiella trygghetsvärden inte 

enbart knutna till vilket land individen bor i, utan är något som också beror på vilken grad av 

säkerhet som uppnåtts av individen själv. Med det sagt skulle resultatet kunna se annorlunda 

ut ifall undersökningen hade fokuserat på den materiella trygghetens inverkan på attityder i ett 

annat land eller mellan olika länder.  

Trots de begränsningar gällande val av data och som operationaliseringen av variablerna har 

medfört, motiveras valet utifrån att European Social Survey innehåller många frågor som 

berör attityder till invandring. Således var det möjligt att konstruera ett index för att i större 

utsträckning fånga allmänhetens uppfattning, än om endast en attitydfråga som beroende 

variabel hade använts. Vidare har valet av European Social Survey som material, möjliggjort 

att Ingleharts teorier kunnat testas utan att vara influerade av hans egna definitioner, vilket 
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hade varit fallet om denna studie istället använde World Value Survey, som Inglehart varit 

medgrundare till. Således har detta bidragit till transparens vad gäller tolkningen av resultatet 

i förhållande till teorin, eftersom materialet analysen utgår från är fristående från Ingleharts 

egna resonemang.  

Ytterligare begränsningar som ansatsen i denna studie har är att information kring olika 

tidsperioder saknas och att fokus endast ligger på en specifik tidpunkt. Detta har motiverats 

utifrån att studien ville ha ett resultat som speglar hur attityder ser ut i Sverige just nu, men 

om en jämförelse mellan olika tidsperioder ägt rum skulle resultatet med sannolikhet 

förändras. Den tidigare forskningen har bland annat visat att samhälleliga ekonomiska kriser 

kan ha en påverkan på individers attityder till invandring, vilket skulle vara möjligt att 

undersöka genom att studera olika tidsperioder. Dessutom skulle större del av Ingleharts teori 

kunna testas, då han i sin forskning även fokuserar på attitydförändring mellan generationer. 

Med då det varken fanns tid eller tillräckligt med existerande data att genomföra en sådan 

studie, ansågs detta tillvägagångssätt vara det bästa möjliga för att kunna genomföra 

undersökningen.  

Studiens externa bortfall visar att andelen inaktiva på arbetsmarknaden är underrepresenterade 

och en viss överrepresentation av utbildade i det dataset som har använts. Bortfallet kan ha en 

påverkan på resultatet i den mening att det ger en felaktig bild över hur populationens 

attityder till invandring ser ut. Hade fler arbetslösa deltagit i undersökning, är det möjligt att 

resultatet hade motsvarat de förväntningar som fanns och vad den tidigare forskningen pekat 

på och därmed uppvisat en mer negativ inställning till invandring. Överrepresentationen av 

andelen utbildade kan vara en orsak till att “attityder gentemot invandring-index” har ett 

förhållandevis högt medelvärde, om färre utbildade deltagit skulle medelvärdet möjligtvis 

vara lägre. Å andra sidan är det svårt att förebygga ett externt bortfall, resultatet visar 

dessutom att de utbildade som finns i datasetet har en positiv inställning till invandring, vilket 

är i linje med vad den tidigare forskningen säger. Samtidigt har studien ett relativt lågt internt 

bortfall, vilket innebär att respondenterna som deltagit i undersökningen i hög utsträckning 

har besvarat de frågor som inkluderats i analysen.  

7.5 Implikationer för forskning och praktik 
 
Resultatet från denna studie visar att det föreligger samband mellan individens egen 

materiella trygghet och dennes attityder till invandring. Dock visar studien att endast en del av 
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den egna materiella tryggheten som har undersökts kan förklara attityder till invandring. 

Denna studie fann inte heller något samband mellan individens materiella trygghet under 

uppväxten och dennes attityder till invandring. Slutsatsen som kan dras är således att inom 

ramen för denna undersökning har individens egen materiella trygghet större betydelse för 

attitydskapande gentemot invandring, än vad materiell trygghet under uppväxten har.  

 
Eftersom endast den ekonomiska dimensionen av socialisationshypotesen varit av intresse för 

denna studie, vore det således intressant att i vidare studier inkludera ytterligare 

bakgrundsfaktorer som kan ha inverkan på individens attityder till invandring. Dessa faktorer 

skulle exempelvis kunna innefatta vilket socioekonomiskt område som individen växt upp i, 

om föräldrarna lidit av psykisk ohälsa eller vilken politisk tillhörighet föräldrarna haft. 

Möjligen skulle därmed effekten av socialisationshypotesen bättre kunna fångas om fler 

variabler inkluderades.  

 

Högre utbildning har i denna studie visat sig haft en positiv inverkan på attityder till 

invandring, något som även den tidigare forskningen kommit fram till. Då Sverige är ett 

välfärdsland där utbildning är fritt att tillgå för invånarna, vore det således intressant att 

studera attityder till invandring i ett land där utbildning inte är lika fritt att tillgå. Genom att 

studera utbildningens förklaringskraft i andra länder, skulle vidare forskning kunna 

kontrollera om det är utbildningen i sig som bidrar till positiva attityder gentemot invandring, 

eller om det snarare har att göra med att Sverige är ett postmaterialistiskt land. Intressant vore 

även att jämföra olika typer av högskoleutbildningar, för att se om attityder gentemot 

invandring kan skilja sig åt beroende på om individen läser exempelvis en 

samhällsvetenskaplig inriktning eller en naturvetenskaplig inriktning.  

 

Att studera den materiella trygghetens förklaringskraft på individens attityder till invandring i 

ett land som Inglehart betraktar som materialistiskt, skulle kunna ge ett helt annat resultat en 

vad denna studie har kommit fram till. Det skulle således kunna ge svar på frågor om 

välfärdsstatens betydelse för den materiella tryggheten. Då denna studie fann att studerande 

individer i jämförelse med arbetande individer har mer positiva attityder till invandring, skulle 

en liknande undersökning i ett materialistiskt land möjligen kunna bidra med ytterligare 

förståelse för den materiella trygghetens betydelse. Kan det vara så att svenskar generellt är så 

pass skyddade av välfärdsstaten, att den egna materiella tryggheten inte har någon större 

betydelse för attityder gentemot invandring?  
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För att vidare testa studiens metodologiska ram, vore det intressant att applicera denna i en 

annan kontext än just inom attityder till invandring. Kanske skulle effekten av individens 

materiella trygghet under uppväxten kunna fångas om den beroende variabeln varit ett annat 

fenomen än attityder gentemot invandring. För att vidare studera detta, kan framtida forskning 

därmed avgöra om det är metodologiska aspekter som gör att effekten inte fångats, eller om 

det snarare har att göra med fenomenet studien velat undersöka.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att attityder till invandring fortfarande är komplexa och de 

bidragande orsakerna som förklarar fenomenet är fortsatt många. Denna studie har dock 

bidragit till den tidigare forskningen genom att visa att individens egen materiella trygghet i 

jämförelse med materiell trygghet under uppväxten, bättre tycks förklara attityder gentemot 

invandring. Vad det i sin tur beror på, lämnas till den vidare forskningen att avgöra. 
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Appendix A – Frekvenstabell över 
beroende variabel 
 
Tabell 4. Frekvenstabell över beroende variabel “Attityder gentemot invandring-index” 

Svarsalternativ N (%) Medelvärde Standardavvikelse Min Max 
0 – Negativ 13 (0,9%) 6,37 2,01 0 10 
1 26 (1,8%)     
2 36 (2,4%)     
3 90 (6,1%)     
4 146 (9,8%)     
5 227 (15,3%)     
6 286 (19,3%)     
7 286 (19,3%)     
8 229 (15,4%)     
9 105 (7,1%)     
10 - Positiv 41 (2,8%)     
Totalt 1485 (100%)     

Kommentar: Indexet består av data från European Social Survey 2018 Sverige.  
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Appendix B – Korrelationsmatris 
 
Variabler som används i korrelationsmatrisen 

1 = Attityder till invandring-index 

2 = Båda föräldrar arbetar 

3 = En eller båda föräldrar arbetslös 

4 = Ingen förälder högutbildad 

5 = En eller båda föräldrar högutbildade 

6 = Inkomst 0–14 999 kr 

7 = Inkomst 15 000 – 24 999 kr 

8 = Inkomst 25 000 – 37 999 kr 

9 = Inkomst 38 000 – 54 999 kr 

10 = Inkomst 55 000 + kr 

11 = Individen arbetar 

12 = Individen studerar 

13 = Individen inte aktiv på arbetsmarknaden 

14 = Individen pensionerad 

15= Individen annan sysselsättning 

16 = Individen grundskola 

17 = Individen gymnasium 

18 = Individen eftergymnasial utbildning 

19 = Individen högre examen än kandidatexamen 

20 = Kön man 

21 = Kön kvinna 

22 = Ålder 18 – 24 år 

23 = Ålder 25 – 34 år 

24 = Ålder 35 – 44 år 

25 = Ålder 45 – 64 år 

26 = Ålder 65+ år 

27 = Föräldrar födda i Sverige 

28 = Föräldrar födda utanför Sverige 

29 = Antal hushållsmedlemmar 
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Tabell 5.1. Korrelationsmatris del 1 av 2 

Kommentar: Data hämtad från European Social Survey 2018 Sverige. **=p <0,01 *=p <0,05. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1                       

2 ,068* 1                     

3 -,065* -,981** 1                   

4 -,156** -,207** ,203** 1                 

5 ,156** ,207** -,203** -1,000** 1               

6 -0,043 -,088** ,090** ,087** -,087** 1             

7 -,089** -0,049 0,046 ,131** -,131** -,160** 1           

8 -0,028 -,074** ,067* ,068* -,068* -,192** -,269** 1         

9 0,022 ,097** -,089** -,084** ,084** -,206** -,289** -,346** 1       

10 ,124** ,085** -,084** -,166** ,166** -,169** -,236** -,283** -,304** 1     

11 ,095** ,193** -,182** -,209** ,209** -,303** -,207** -,076** ,189** ,302** 1   

12 ,110** 0,041 -0,048 -,136** ,136** ,190** 0,036 -0,025 -,086** -,056* -,304** 1 

13 -0,047 0,005 -0,001 -0,006 0,006 ,061* ,080** -0,032 -0,020 -,066* -,236** -,058* 

14 -,141** -,222** ,210** ,281** -,281** ,200** ,150** ,081** -,134** -,235** -,696** -,172** 

15 -0,011 -0,034 0,039 0,049 -0,049 0,012 0,049 ,062* -0,040 -,080** -,262** -,065* 

16 -,151** -,137** ,125** ,204** -,204** ,065* ,166** ,091** -,153** -,137** -,226** 0,028 

17 -,152** -0,009 0,010 ,133** -,133** ,110** 0,029 0,009 0,006 -,128** -0,034 ,121** 

18 ,092** ,064* -,060* -0,051 0,051 -,079** -0,031 -0,015 ,086** 0,010 ,105** -,081** 

19 ,206** ,068** -,063* -,280** ,280** -,117** -,157** -,072** 0,037 ,277** ,141** -,077** 

20 -,094** -0,014 0,007 ,055* -,055* -,058* -0,023 -0,007 0,047 0,021 0,034 0,005 

21 ,094** 0,014 -0,007 -,055* ,055* ,058* 0,023 0,007 -0,047 -0,021 -0,034 -0,005 

22 0,025 ,060* -,060* -,155** ,155** ,092** 0,047 -,055* -0,030 -0,023 -,081** ,474** 

23 ,098** ,101** -,094** -,200** ,200** -0,023 0,012 0,048 0,049 -,101** ,137** ,164** 

24 ,068** ,169** -,171** -,176** ,176** -,092** -,122** -,079** ,096** ,166** ,228** -0,035 

25 0,002 0,037 -0,027 ,054* -,054* -,153** -,105** -0,051 ,077** ,187** ,429** -,169** 

26 -,138** -,266** ,254** ,303** -,303** ,191** ,162** ,103** -,169** -,223** -,644** -,189** 

27 -,052* ,140** -,130** ,071** -,071** -,076** 0,008 -0,004 0,017 0,035 -0,033 -,117** 

28 ,052* -,140** ,130** -,071** ,071** ,076** -0,008 0,004 -0,017 -0,035 0,033 ,117** 

29 ,131** ,108** -,114** -,184** ,184** -,288** -,233** -,104** ,208** ,325** ,282** 0,021 



Tabell 5.2. Korrelationsmatris del 2 av 2 
 

Kommentar: Data hämtad från European Social Survey 2018 Sverige. **=p <0,01 *=p <0,05. 
 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

13 1                                 

14 -,133** 1                               

15 -0,050 -,148** 1                             

16 -0,013 ,234** 0,014 1                           

17 0,023 -0,037 -0,007 -,295** 1                         

18 0,027 -,087** 0,009 -,298** -,501** 1                       

19 -,054* -,082** -0,012 -,194** -,327** -,330** 1                     

20 -0,045 0,013 -,065* 0,042 ,103** -,133** -0,010 1                   

21 0,045 -0,013 ,065* -0,042 -,103** ,133** 0,010 -1,000** 1                 

22 0,003 -,176** -0,009 ,051* ,208** -,143** -,129** 0,024 -0,024 1               

23 0,001 -,250** 0,010 -,113** 0,021 0,038 0,039 -0,026 0,026 -,112** 1             

24 ,056* -,248** -0,017 -,115** -,096** ,061* ,152** -0,007 0,007 -,113** -,161** 1           

25 ,088** -,377** -,083** -,099** -0,012 ,079** 0,017 0,011 -0,011 -,191** -,270** -,273** 1         

26 -,130** ,832** ,092** ,238** -0,047 -,072** -,087** -0,001 0,001 -,200** -,283** -,286** -,481** 1       

27 -0,043 ,113** 0,020 0,021 -0,025 0,025 -0,020 0,025 -0,025 -,128** -0,042 -0,029 0,000 ,122** 1     

28 0,043 -,113** -0,020 -0,021 0,025 -0,025 0,020 -0,025 0,025 ,128** 0,042 0,029 0,000 -,122** -1,000** 1   

29 0,021 -,355** 0,045 -,112** -0,032 0,031 ,117** 0,046 -0,046 ,059* -0,001 ,381** ,077** -,387** -,080** ,080** 1 


