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MIGRANT, FLYKTING ELLER ASYLSÖKANDE? OM BETYDELSEN AV 
BENÄMNINGAR OCH KONTAKT FÖR ATTITYDEN TILL IMMIGRANTER I 

SVERIGE  
 

Karin Wiberg 
 

Sammanfattning 
 

På senare år har antalet immigranter ökat, såväl i Sverige som i resten 
av Europa. Under 2015 förekom stora förflyttningar av människor i vad 
som har kallats en flyktingkris och det finns indikationer på att negativa 
attityder till människor på flykt har ökat. I den offentliga diskursen om 
flyktingkrisen används olika ord för att benämna immigranter, som till 
exempel migranter, flyktingar och asylsökande. Huvudsyftet med 
denna studie var att undersöka om de benämningar som används 
innebär skillnader i hur de immigranter som kommer till Sverige 
värderas. Detta eftersom tidigare forskning har visat att ord och etiketter 
kan ha betydelse för bedömning och värdering av andra människor och 
grupper. Utifrån Allports kontaktteori undersöktes dessutom om 
erfarenheter med immigranter har en effekt på attityderna till gruppen. 
I studien ingick 179 deltagare, framförallt studenter, som 
randomiserades till att svara på frågor och påståenden om en av de tre 
etiketterna, migranter, flyktingar eller asylsökande. Attityder till 
immigranter mättes dels på en individnivå, som social distans, och dels 
på en gruppnivå, som attityder i immigrationspolitiska frågor. 
Resultatet visade att etiketterna migranter, flyktingar och asylsökande 
inte innebar någon skillnad i hur de immigranter som kommer till 
Sverige värderas, varken när det gäller social distans eller attityder i 
immigrationspolitik. Däremot fanns en skillnad i social distans 
beroende på erfarenhet, på så sätt att erfarenhet med immigranter 
innebar mer positiva attityder. Nuvarande studie gav därmed delvis stöd 
för Allports kontaktteori. De benämningar som används i diskursen om 
flyktingkrisen tycks däremot inte innebära skillnader i attityder till de 
människor som kommer till landet. Resultaten diskuteras i relation till 
tidigare forskning inom området.  

 
Nyckelord: flyktingkris, social kategorisering, stereotyper, lingvistiska etiketter, kontaktteori 
 
Avgörande historiska händelser, som bland annat två världskrig och skapandet av en europeisk 
union, har bidragit till förflyttningar av människor inom Europa samt invandring från länder 
utanför. Sedan 1990 har de flesta länderna i Europa haft en större invandring än utvandring 
(Zick, Pettigrew & Wagner, 2008), vilket innebär att andelen immigranter i samhällena har 
ökat. Stora förflyttningar av människor förekom dessutom i Europa under 2015, i vad som har 
kommit att kallas en flyktingkris, och det har talats om de största massförflyttningarna sedan 
andra världskriget. Från slutet av 2014 till slutet av 2015 fördubblades antalet asylsökande i 
Sverige, med största orsak att människor sökte skydd från kriget i Syrien (Migrationsverket, 
2018).  
 
En stor andel immigranter har tidigare visat sig innebära att invånare i ett land känner sig hotade 
(McLaren, 2003; Schlueter & Scheepers, 2010). Denna upplevelse av hot kan i sin tur leda till 
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diskriminering och minskad värdering av de människor som kommer till landet (Schlueter & 
Scheepers, 2010). Under senare år har högerpopulistiska partier haft framgång i stora delar av 
Europa, vilket kan vara en indikation på att negativa attityder till människor på flykt har ökat. 
Sverige är inget undantag. Statistik visar att flyktingfrågan prioriteras högt; 2016 ansåg 
närmare hälften av befolkningen att integrations- och immigrationsfrågan var den viktigaste 
politiska frågan och samtidigt hade oron för antalet flyktingar ökat (SOM-institutet, 2017).  
 
Som en följd av flyktingkrisen diskuteras immigrationsfrågan i Sverige återkommande på 
politisk nivå och rapporteras dessutom ofta i media. I diskussionen kan olika benämningar, till 
exempel migranter, flyktingar och asylsökande, användas för att beskriva grupperna. 
Forskning har tidigare beskrivit hur ord och etiketter kan ha betydelse för bedömning och 
värdering av andra människor (Fiedler, 2008). Med tanke på att negativa attityder till 
immigranter tycks ha ökat kan det därför vara intressant att se om de benämningar som används 
innebär skillnader i attityder till de människor som kommer till landet. Flera andra 
psykologiska faktorer kan dessutom påverka hur attityder till en grupp utvecklas. En betydande 
sådan faktor är kontakt mellan olika grupper, vilken sammanfattas i Allports klassiska 
kontaktteori (Allport, 1954). Kontaktteorin innebär att kontakt med en grupp, i detta fall 
immigranter, innebär minskade negativa attityder. Syftet med denna studie är att utifrån dessa 
två perspektiv, benämningar och kontakt, undersöka om det finns skillnader i hur de 
immigranter som kommer till Sverige värderas.  
 
Social kategorisering 
Social kognition handlar om hur människor uppfattar och tänker om andra (Bodenhausen & 
Todd, 2010). En grundläggande princip för detta är att människan kategoriserar, som ett sätt 
att förenkla tolkningen av omvärlden (Macrae & Bodenhausen, 2000). Allport (1954) menade 
att detta kategoriserande tänkande är en omedveten process som inte går att undvika. 
Kategorisering är således något av det första som sker i mötet med en annan människa och kan 
till exempel göras utifrån faktorer som kön, ålder eller etnicitet (Macrae & Bodenhausen, 
2000). När individen väl har placerats i en kategori, utgör denna kategori grund för 
förväntningar på hur denna person ska vara och bete sig. Detta leder lätt till ett vi- och dem-
tänkande och en tendens att uppfatta medlemmar av en annan grupp som mer homogena än 
medlemmar av den egna gruppen (Augoustinos & Quinn, 2003). Kategorisering kan därmed 
leda till fördomar och stereotyper, framför allt i kombination med bakomliggande personliga 
värderingar (Allport, 1954). I invandringsfrågan kan detta få konsekvenser för hur olika 
grupper bedöms och hur interaktionen ser ut. Myndigheter kan till exempel i olika utsträckning 
basera sin immigrationspolitik på olika kategorier (Verkuyten, 2005). På en individnivå kan 
invånare i ett land dessutom i olika utsträckning skapa vänskapsband med immigranter, baserat 
på kategoritillhörighet som till exempel religion och ursprung (Fasel, Green & Sarasin, 2013). 
Det innebär att social kategorisering kan få konsekvenser dels för möjligheten att få tillträde 
till ett land, men även för möjligheten att integreras i samhället. 
 
Social kategorisering underlättas dessutom genom språket, som möjliggör att benämningar 
skapas kring olika grupper (Augoustinos & Quinn, 2003). Vid interaktion kan en individ 
placeras i olika kategorier utifrån olika typer av synliga input (Macrae & Bodenhausen, 2000). 
Det innebär att vid ett möte görs en kategorisering som till exempel kan resultera i ”kvinna”, 
”svensk” eller ”gammal” för en och samma person. Ord däremot, utgör både input och en 
färdigformulerad kategori och aktiverar direkt förväntningar och värderingar förknippade med 
denna kategori (Macrae & Bodenhausen, 2000). När individer omnämns i text eller tal kan de 
benämningar som används därmed förstärka stereotyper. 
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Etiketter och bedömning av person och grupp 
Med linguistic category model (LCM) har Semin och Fiedler (1988) beskrivit hur olika 
ordkategorier placerade på en skala, från beskrivande verb till adjektiv, kan ge olika typer av 
information om en person. Att beskriva ett beteende med ett beskrivande verb, till exempel att 
person A knuffar person B, leder till att beteendet bedöms bero på omständigheter i en specifik 
situation. Det innebär alltså att beteendet skulle kunna vara en engångsföreteelse. Om samma 
beteende i stället beskrivs med adjektiv, till exempel att person A är aggressiv, bedöms 
beteendet i stället bero på en personlig egenskap, som är stabil i olika situationer och över tid 
(Semin & Fiedler, 1988).  
 
Människors beteenden kan alltså i olika utsträckning attribueras till situation eller person. Den 
starkaste effekten av ordval uppnås med substantiv, som har visat sig trigga en mer stereotyp 
personuppfattning än både verb och adjektiv. Att till exempel benämna någon som 
kaffedrickare, jämfört med att säga att personen dricker mycket kaffe, eller att beskriva någon 
som nattmänniska i stället för någon som stannar uppe sent, leder till att personen ifråga 
bedöms ha starkare och mer stabila preferenser för beteendet (Walton & Banaji, 2004). En 
person kallad atlet bedöms dessutom träna mer än om samma person benämns vara atletisk 
(Carnaghi et al., 2008). Samtidigt begränsar substantiv uppfattningar som motsäger den 
stereotypa bilden. En person kallad atlet bedöms till exempel mindre sannolikt kunna ha 
konstnärliga intressen, jämfört med om samma person benämns atletisk. Carnaghi et al. (2008) 
förklarade dessa resultat med att personer bara kan höra till en kategori (substantiv) men kan 
ha flera olika kvaliteter (adjektiv). Att använda substantiv leder alltså till ökad kategorisering 
och förstärkning av stereotyper, jämfört med adjektiv. 
 
Att kategorisera med substantiv kan få olyckliga följder för stigmatiserade grupper. För 
homosexuella har till och med en så subtil variation i ordval som X är en homosexuell jämfört 
med X är homosexuell visat sig hämma uppfattningen att personen även skulle kunna ha 
egenskaper eller utföra beteenden som inte stämmer med den stereotypa bilden (Carnaghi et 
al., 2008). I en experimentell studie rörande andra gruppkategorier undersöktes den polska 
befolkningens vilja att returnera egendom som beslagtagits under andra världskriget (Graf, 
Bilewicz, Finell & Geschke, 2013). Tidigare fastighetsägare var av både polskt och judiskt 
ursprung och benämndes i studien som polska eller polacker respektive judiska eller judar. 
Viljan att returnera egendom till fastighetsägare med polskt ursprung var överlag större än till 
fastighetsägare med judiskt ursprung, men när substantivform användes var denna skillnad 
dessutom signifikant större (Graf et al., 2013). Detta kan ytterligare påvisa att substantiv har 
en extra stark effekt på ett vi- och dem-tänkande, och därmed kan förstärka negativa 
stereotyper.  
 
Att sätta etiketter på människor, i form av adjektiv eller substantiv, kan alltså i olika grad bidra 
till kategorisering. För att benämna en gemensam grupp kan dessutom olika typer av etiketter 
användas, vilket kan innebära en skillnad i hur starkt attityder framträder. Beroende på om 
etiketten gay, lesbisk eller homosexuell används, har homosexuella i olika utsträckning 
bedömts själva vara ansvariga för sin sexuella läggning, samt att läggningen i olika 
utsträckning bedömts bero på tidigare problem med motsatt kön (Çirakoglu, 2006). Även när 
det gäller invandring förekommer ett antal olika begrepp. I en experimentell studie jämfördes 
om etiketterna illegala utlänningar (illegal aliens), illegala invandrare (illegal immigrants) 
och odokumenterade invandrare (undocumented immigrants) hade olika effekt på attityder till 
människor som vistas illegalt i USA (Ommundsen, van der Veer, Larsen & Eilertsen, 2014). 
Resultatet visade att de personer som fick frågor om illegala invandrare uppvisade mer 
negativa attityder i immigrationspolitiska frågor, jämfört med personer som fick frågor om de 
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övriga två benämningarna. Benämningen illegala invandrare visade sig även i en annan studie, 
i en australisk kontext, leda till mer negativa attityder i immigrationspolitik jämfört med 
etiketterna flyktingar och asylsökande (Augoustinos & Quinn, 2003). Det bör i relation till 
dessa studier noteras att översättningarna från engelska till svenska kan innebära att 
meningsinnehållet till någon del går förlorad.  Det är till exempel inte självklart att ordet 
invandrare har mer negativa associationer än utlänningar i det svenska språket. 
 
Mot bakgrund av att substantiv har starkast kategoriserande effekt är ett problem med nämnda 
studier att både adjektiv och substantiv har varierats på ett osystematiskt sätt. Ommundsen et 
al. (2014) använde olika adjektiv för att rama in begreppet. Det handlar då mer om hur etiketten 
presenteras, i linje med teorier om framing (för en review se Chong & Druckman, 2007). Till 
exempel kan ordet illegala antas leda till associationer som handlar om kriminalitet, det vill 
säga att personen bedöms ha utfört en kriminell handling (Ommundsen et al., 2014). Även i 
studien av Augoustinos och Quinn (2003) jämfördes begrepp som innehöll både adjektiv och 
substantiv (illegala invandrare) med två etiketter som enbart bestod av substantiv (flyktingar 
och asylsökande). Det är då svårt att avgöra hur mycket attityderna berodde av etiketten i sig 
och hur mycket som påverkades av framingeffekten hos adjektivet illegala. I en annan studie 
visade sig dessutom oberättigade invandrare (unauthorized immigrants) innebära mer 
fördomsfulla attityder än berättigade invandrare (authorized immigrants; Murray & Marx, 
2013), men även där finns en framingeffekt av adjektivet oberättigade, på så sätt att det kan 
tolkas i (o)laglig mening. För en tydligare undersökning av etiketters effekt på attityder till 
immigranter kan det därför vara intressant att jämföra etiketter som enbart består av substantiv, 
och som inte presenteras i samband med ett inramande adjektiv. I den svenska diskursen om 
flyktingkrisen används omväxlande benämningar som migranter, flyktingar och asylsökande. 
I denna studie undersöks därför effekten av dessa på attityder till immigranter.  
 
Betydelsen av kontakt för attityder till immigranter 
Modern psykolingvistisk forskning som presenterats ovan har alltså beskrivit hur ord och 
etiketter kan ha betydelse för bedömning av andra människor. En mycket äldre och mer 
beforskad socialpsykologisk teori är Allports kontaktteori (Allport, 1954), som handlar om hur 
kontakt mellan grupper kan minska negativa attityder. Allport (1954) menade att sambandet 
mellan ökad kontakt och minskade negativa attityder bygger på fyra förutsättningar: (1) jämlik 
status för inblandade grupper, (2) gemensamma mål, (3) att målen bygger på samarbete och 
inte tävlan, samt (3) att kontakt mellan grupper uppmuntras och stöds av lag och myndigheter.  
 
Denna kontakt kan se olika ut. Det kan till exempel handla om att ha vänner från en annan 
grupp (Fasel et al., 2013; Green, Fasel & Sarasin, 2010; McLaren, 2003, Schlueter & 
Scheepers, 2010) att ha kollegor från en annan grupp (Schlueter & Scheepers, 2010), eller att 
helt enkelt bo i ett mer eller mindre integrerat område. Just vänskap har visat sig vara extra 
framgångsrikt för att minska negativa attityder (Pettigrew, Tropp, Wagner & Christ, 2011). 
Vänskap kan i regel antas bygga på jämlik status och samarbete utan tävlan, mot gemensamma 
mål, och därmed uppfylla många av Allports (1954) kriterier. En sammanställning av ett stort 
antal studier (Pettigrew et al., 2011) har dock visat att Allports (1954) förutsättningar 
visserligen förstärker effekten av kontakt, men inte är helt nödvändiga för att kontakt ska leda 
till minskade negativa attityder. Det poängterades där att enbart exponering för medlemmar av 
en annan grupp kan innebära att denna grupp blir mer omtyckt, genom att känslor av osäkerhet 
minskar. 
 
En typ av kontakt som inte innehåller ett fysiskt möte är den människor får via media. Det sätt 
nyheter rapporteras på kan påverka allmänhetens åsikter i offentliga frågor, till exempel i 
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immigrationsfrågan (Söderlund, 2007). Media kan till exempel använda olika ord för att 
rapportera om en händelse, och därmed väcka olika kategorier och stereotyper. I en 
experimentell studie konstaterades till exempel att nyhetsartiklar om immigranter, som i större 
utsträckning innehöll personinformativa ord (till exempel adjektiv eller substantiv), ledde till 
mer fördomar än artiklar som innehöll mer situationsinformativa ord (olika former av verb; 
Geschke, Sassenberg, Ruhrmann & Sommer, 2010). I studien användes två uppsättningar av 
autentiska nyhetsartiklar, som handlade om immigranter som utfört en brottshandling. 
Artiklarna hade kodats utifrån LCM (Semin & Fiedler, 1988) kompletterat med substantiv. Det 
innebär att den ena uppsättningen innehöll mest verb och den andra uppsättningen innehöll 
mest adjektiv och substantiv för att beskriva händelserna. Efter att ha läst artiklarna fick 
deltagarna bedöma dels hur stor sannolikheten var att immigranten skulle utföra brott igen, dels 
i vilken utsträckning fördomar i form av kulturskillnader upplevdes. Både sannolikhet för 
återfall i brott och upplevda kulturskillnader var större för den grupp som läste artiklar med 
mer personinformativa ord (Geschke et al., 2010). Detta förtydligar hur även media, genom att 
använda adjektiv och framför allt substantiv kan förstärka stereotyper och fördomar. Söderlund 
(2007) har dessutom poängterat att media, som en viktig källa till information, även på andra 
sätt kan vinkla nyheter. Till exempel genom priming och framing, eller att i olika utsträckning 
presentera en händelse ur ett eller flera perspektiv (Söderlund, 2007).  
 
Kontakt med andra grupper kan dessutom i olika utsträckning upplevas som positiv eller 
negativ. Positiv kontakt ökar empati för den berörda gruppen samt bidrar till en förmåga att ta 
sig an den berörda gruppens perspektiv, medan negativ kontakt i stället kan förstärka fördomar 
(Pettigrew et al., 2011). Negativa effekter av kontakt uppstår oftast i sammanhang där 
kontakten inte är självvald och när individer känner sig hotade. Det kan exempelvis vara i en 
arbetskontext som inte bygger på samarbete, eller i konfliktfyllda miljöer, som krig mellan 
olika grupper (Pettigrew et al., 2011). Pettigrew et al. (2011) konstaterade samtidigt att de som 
har både positiva och negativa erfarenheter ändå tenderar att visa mindre fördomar, varför 
effekten av negativa erfarenheter inte tycks vara lika stark som effekten av positiva.  
 
Kontakt, både fysisk eller via media, och hur denna kontakt upplevs kan alltså i olika 
utsträckning ha betydelse för effekten på attityder. Kontakt och olika aspekter av kontakt 
inkluderas därför i denna studie. 
 
Nuvarande studie 
I den svenska diskursen om flyktingkrisen används omväxlande benämningar som migranter, 
flyktingar och asylsökande. Enligt FN:s flyktingorgan menas med flykting en person som ”…är 
på flykt från konflikter eller förföljelse” (UNHCR, 2018), men kan även definieras som en 
person som ”…har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl” 
(Migrationsverket, 2015). Asylsökande definieras av Migrationsverket (2015) som ”En 
utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin 
ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol”. Migranter å andra 
sidan, definieras enligt FN (UN, 2018) som människor som flyttar till ett annat land, oavsett 
orsak. FN:s migrationsorgan (International organization for migration, IOM, 2018) nämner 
även att flytten kan vara frivillig eller ofrivillig. Etiketten migrant skulle därmed kunna vara 
ett begrepp som omfattar både flyktingar och asylsökande, men med den skillnaden att 
migranter även kan ha flyttat av eget val. 
 
Immigranters möjlighet, eller brist på möjlighet att själva välja att flytta har visat sig få 
konsekvenser för hur ett multikulturellt samhälle värderas (Verkuyten, 2005). I en studie av 
diskursen om immigranter manipulerades faktaberättelser om olika immigrantgrupper så att de 
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i den ena versionen framställdes ha gjort ett eget val och i den andra versionen ha varit tvungna 
att flytta. För gruppen turkar och marockaner, en grupp som historiskt utgjort en stor del av 
arbetskraftsinvandringen till Nederländerna, framställdes det i den ena versionen som att 
immigranterna själva valt att flytta för att få jobb och i den andra versionen att myndigheter 
hämtat immigranterna som arbetskraft till landet. För gruppen flyktingar och asylsökande 
framställdes det i den ena versionen som att immigranterna valt att flytta på grund av 
ekonomiska orsaker och i den andra versionen att de varit tvungna att flytta på grund av 
förföljelse. Resultatet visade att ett multikulturellt samhälle värderades högre när immigranter 
beskrevs ha varit tvungna att flytta, jämfört med när de beskrevs ha flyttat av egen vilja. Det 
gällde såväl för gruppen turkar och marockaner som för gruppen flyktingar och asylsökande 
(Verkuyten, 2005). Detta trots att flyktingar och asylsökande enligt definition inte har samma 
valmöjligheter. Den anledning immigranter bedöms ha, för att komma till landet, kan alltså få 
betydelse för deras möjlighet att integreras i samhället.  
 
I den svenska diskursen om flyktingkrisen har begreppen migranter, flyktingar och 
asylsökande ibland använts i samma bemärkelse. Om benämningarna innebär olika attityder, 
på grund av gruppernas olika valmöjligheter, skulle felaktig användning kunna få betydande 
konsekvenser för de människor som är i behov av skydd. Det är därför viktigt att undersöka 
om immigranter värderas olika, beroende på vilken etikett som används. 
 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i hur de immigranter 
som kommer till Sverige värderas, beroende på vilka benämningar som används för att beskriva 
dem. Detta undersöks utifrån frågeställningarna:  
 

- Finns det en skillnad i attityder till immigranter beroende på om etiketten migranter, 
flyktingar eller asylsökande används? 

- Om det finns skillnader, vilken etikett innebär minst respektive mest positiva attityder? 
 
Med tanke på att Verkuyten (2005) visat att ett multikulturellt samhälle värderas högre när 
immigranter varit tvungna att flytta kan det argumenteras för att etiketten flyktingar bör 
innebära mest positiva attityder och etiketten migranter minst positiva attityder. Detta förutsatt 
att människor känner till skillnader i begreppen och associerar begreppen till att flyktingar 
tvingas flytta medan migranter kan flytta av eget val. Å andra sidan är det etiketten flykting 
som ingår i det flitigt använda begreppet flyktingkris, där ordet kris kan antas innebära negativa 
associationer. Denna studie är den första i sitt slag, där enbart olika substantiv för att benämna 
immigranter jämförs. Resonemangen ovan är dessutom mest spekulationer kring hur 
etiketterna tolkas och därför ställs ingen riktad hypotes. 
 
Utifrån Allports kontaktteori undersöks även effekten av kontakt för attityden till immigranter 
i Sverige, utifrån frågeställningarna: 
 

- Finns det en skillnad i attityder till immigranter beroende på om erfarenheter med 
gruppen finns eller ej? 

- Vilka aspekter av erfarenhet har ett samband med attityder till immigranter?  
 
Hypotesen är att egen erfarenhet av immigranter innebär mer positiva attityder jämfört med 
ingen erfarenhet. Både positiva och negativa erfarenheter förväntas ha ett samband med 
attityder, men i linje med resonemanget hos Pettigrew et al. (2011) förväntas positiva 
erfarenheter ha en starkare effekt än negativa. 
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Metod 

 
Undersökningsdeltagare  
I studien ingick totalt 179 personer (av totalt 355 som öppnat enkäten, svarsfrekvens 70,2 %). 
Av de svarande var 145 kvinnor och 33 män, samt en som uppgett ”annat” som kön, i åldern 
19–73 (M = 30,3, SD = 9,8). Frågor om migranter besvarades av 58 deltagare, flyktingar av 64 
och asylsökande av 57. Av deltagarna var 14% själva födda i ett annat land än Sverige och 
21,8% uppgav att minst en förälder är eller var migrant, flykting eller asylsökande. Deltagarna 
var till största del studenter (160 deltagare = 89,4%), varav 114 inom psykologi. Uppgift om 
sysselsättning för övriga efterfrågades inte och saknas därför. 
 
Deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval. En länk till undersökningen delades på 
sociala medier, i ett antal student- eller forskningsrelaterade grupper, samt på studieweb knuten 
till Södertörns högskola. Deltagarna uppmuntrades dessutom sprida länken vidare. Deltagare 
rekryterades även via anslag på Södertörns högskola och Stockholms universitet. Dessutom 
togs direktkontakt med individer på Södertörns högskola, vilka fick information om möjlighet 
att delta i studien. De som visade intresse fick sedan länken skickad till sig via epost. Ingen 
generell ersättning utgick, men studenter på Stockholms universitet fick så kallad 
undersökningstid för sitt deltagande. 
 
Material och design 
Datainsamling utfördes med hjälp av en online-enkät utformad i enkätverktyget Qualtrics. 
Enkäten var utformad så att deltagarna randomiserades till olika betingelser (olika etiketter), 
det vill säga en tredjedel fick frågor och påståenden om migranter, en tredjedel om flyktingar 
och en tredjedel om asylsökande. Dessutom fick deltagarna ge sin egen definition av tilldelad 
etikett, som grund för en översiktlig analys av hur väl skillnader i begreppen uppfattades. 
 

Beroende variabler. Attityder till immigranter i Sverige undersöktes med två beroende 
variabler, social distans och attityder i immigrationspolitik. Social distans fångar deltagarnas 
värdering av immigranter vid interaktion på en individnivå. Attityder i immigrationspolitik 
fångar deltagarnas värdering av immigranter på en mer övergripande gruppnivå, som åsikter i 
politiska frågor kring invandring. 
 
Social distans mättes med en förenklad variant av social distance scale (Esses & Dovidio, 
2002), där deltagarna fick ange i vilken utsträckning de skulle vara nöjda med att ha en 
migrant/flykting/asylsökande som (a) granne, (b) vän och (c) partner. Skalan utvecklades i sin 
ursprungsversion redan 1924 av Emory Bogardus utifrån teorin att intimitet med medlem av 
en annan grupp accepteras till en viss grad, till exempel så att personen ifråga accepteras som 
invånare i landet, men inte som granne eller partner (Wark & Galliher, 2007). Varianter av 
skalan har sedan använts till exempel i frågan om en vilja eller ovilja att interagera med 
människor av annan hudfärg (Esses & Dovidio, 2002), eller med människor med annan 
nationalitet, religion eller visst yrke (Dion, 1985). De tre frågor som användes i denna studie 
besvarades på en femgradig skattningsskala (1= inte alls till 5= i högsta grad). Cronbach´s alfa 
beräknades till 0,82, vilket tyder på god intern reliabilitet. 
 
Attityder i immigrationspolitik mättes med en skala med sju påståenden, varav tre var 
reverserade. Skalan bestod av påståenden som sammanställts från olika studier om attityder till 
immigranter (till exempel McLaren, 2003). I tidigare studier har negativa attityder ofta, i olika 
omfattning, identifierats som en vilja att utesluta eller deportera immigranter (till exempel Fasel 
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et al., 2013; Green et al., 2010; McLaren 2003). I en svensk kontext har modernare mått på 
fördomar visat sig fungera bättre (Akrami, Ekehammar & Araya, 2000). Detta baserat på att 
subtila fördomar kan finnas kvar i samhället, trots att uppenbara uttryck inte längre är lika 
vanliga. De påståenden som användes i denna studie valdes därför för att reflektera mer subtila 
attityder. Exempel på påstående var ”Migranter/Flyktingar/Asylsökande vars ansökan har 
godkänts, bör ha rätt att bjuda in sina nära familjemedlemmar att flytta till Sverige” och ”I 
jämförelse med andra länder har Sverige fler migranter/flyktingar/asylsökande än vad som är 
rättvist”. Samtliga påståenden besvarades på en femgradig skattningsskala (1= instämmer inte 
alls till 5= instämmer helt). Efter att poängen för reverserade frågor omvänts innebar höga 
poäng en mer positiv inställning till immigration. Cronbach´s alfa beräknades till 0,74, vilket 
innebär acceptabel intern reliabilitet. 
 

Oberoende variabler. Oberoende variabler var etiketter, med tre nivåer: migranter, 
flyktingar och asylsökande samt tidigare kontakt med gruppen eller ej. De tre etiketterna valdes 
för att de uppskattas vara de vanligast förekommande i diskursen om flyktingkrisen. Kontakt 
definierades som att ha haft personliga erfarenheter med gruppen eller ej. Samband mellan 
olika aspekter av erfarenhet med attityder till immigranter undersöktes även. Dessutom 
kontrollerades för demografiska faktorer som tidigare visat ett samband med attityder till 
immigranter, som kön, ålder och egen immigrantbakgrund. 
 
Erfarenhet med immigranter undersöktes med frågan ”Har du några personliga erfarenheter 
med migranter/flyktingar/asylsökande?”, med svarsalternativen ja/nej. För de som svarade ja 
ställdes följdfrågorna ”Hur ofta är dina erfarenheter med migranter/flyktingar/asylsökande 
positiva?” och ”Hur ofta är dina erfarenheter med migranter/flyktingar/asylsökande 
negativa?”. Dessa frågor besvarades på en femgradig skattningsskala (1= nästan aldrig till 5= 
nästan alltid). 
 
Erfarenheter via media undersöktes med två enskilda frågor som ställdes till samtliga 
deltagare, ”Hur ofta hör eller ser du positiv information om migranter/flyktingar/asylsökande 
i media?” och ”Hur ofta hör eller ser du negativ information om 
migranter/flyktingar/asylsökande i media?”. Även dessa frågor besvarades på en femgradig 
skattningsskala (1= nästan aldrig till 5= nästan alltid). 
 
Demografiska frågor ställdes om kön, ålder, födelseland och immigrantbakgrund. Detta mot 
bakgrund av att attityder till immigranter har visat sig skilja sig mellan kvinnor och män, där 
vissa studier talar för att kvinnor är mer positiva till immigranter (Akrami et al., 2000; Hjerm, 
2009), medan andra har visat motsatt resultat (Green et al., 2010), samt att det kan finnas en 
tendens att infödda svenskar visar mer fördomar än svenskar med immigrantbakgrund (Akrami 
et al., 2000). Svarsalternativen för kön var man/kvinna/annat, alternativen för födelseland var 
Sverige/annat land och med immigrantbakgrund avsågs de som uppgett att minst en förälder 
var migrant, flykting eller asylsökande. 
 
Procedur  
Allt material i enkäten var på svenska. När deltagaren öppnat länken presenterades en första 
informationssida. Där informerades om att studien handlade om människors tankar och känslor 
om olika sociala grupper i samhället. Det förklarades dessutom att deltagandet var frivilligt, att 
data är konfidentiellt och enbart presenteras på gruppnivå samt att resultatet enbart används i 
forskningssyfte. Sidan avslutades med kontaktuppgifter till student och handledare, varefter 
deltagaren fick välja att delta eller inte delta, genom att klicka på önskat alternativ. Genom att 
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välja att delta, och därmed ge sitt informerade samtycke, vidarebefordrades deltagaren till 
frågorna.  
 
I början av enkäten fick deltagarna själva i fritext beskriva hur de definierar respektive etikett 
(migranter/flyktingar/asylsökande). Enkäten fortsatte sedan med attitydskalorna, vilka var 
randomiserade så att vissa deltagare svarade på frågor om social distans före 
immigrationspolitik och tvärtom. Även inom skalorna var frågorna/påståendena randomiserade 
så att de inte kom i samma ordning för samtliga deltagare. Efter attitydskalorna ställdes frågor 
om tidigare erfarenheter med gruppen. Även här svarade deltagaren endast på frågor om den 
etikett hen blivit tilldelad. Enkäten avslutades med demografiska frågor, varefter deltagaren 
återigen fick godkänna sitt deltagande och skicka in sina svar. På sista sidan tackades personen 
för sitt deltagande. 
 
Databearbetning 
Totalt genomfördes fyra analyser. Först genererades ordmoln för respektive etikett, utifrån 
deltagarnas egna definitioner. Detta för att få en översiktlig förståelse för hur väl deltagarna 
förstod skillnader i begreppen. För att sedan svara på frågeställningarna om skillnader i 
attityder till immigranter genomfördes en 3 (etikett) x 2 (erfarenhet) oberoende ANOVA med 
social distans som beroende variabel, samt en 3 (etikett) x 2 (erfarenhet) oberoende ANOVA 
med attityder i immigrationspolitik som beroende variabel. För att även undersöka vilka 
aspekter av erfarenhet som hade ett samband med attityder till immigranter beräknades 
bivariata korrelationer mellan de oberoende variablerna och de två attitydmåtten. I 
korrelationsberäkningarna inkluderades även de demografiska kontrollvariablerna. 
 
Eftersom enstaka deltagare delvis eller inte alls svarade på frågor om social distans, medan 
andra inte svarade på enstaka påståenden om immigrationspolitik, beräknades indexvariabler 
för attitydmåtten utifrån de deltagare som hade svarat helt på respektive skala. Detta innebär 
att indexvariablerna baserades på 175 deltagare för social distans och 176 för 
immigrationspolitik. För beräkning av korrelationer uteslöts deltagaren som uppgett kön 
”annat”. 
 
Ordmoln genererades med den nätbaserade ordgeneratorn Wordle (Wordle.net). Samtliga 
statistiska analyser utfördes i SPSS Statistics, version 25. 
 

Resultat 
 
Ordmoln 
De ordmoln som genererades utifrån deltagarnas egna definitioner av respektive etikett 
redovisas i Figur 1 -Figur 3. Varje ordmoln består av de 50 vanligast förekommande orden från 
deltagarnas egna definitioner. Ordmolnen fungerar så att ordens textstorlek är i proportion till 
hur ofta ordet förekommit, vilket innebär att störst ord är de som användes oftast. 
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Figur 1. Ordmoln baserat på deltagarnas egna definitioner av etiketten migranter. 

 
Figur 2. Ordmoln baserat på deltagarnas egna definitioner av etiketten flyktingar. 

 
Figur 3. Ordmoln baserat på deltagarnas egna definitioner av etiketten asylsökande. 
 



11 
 

 

Ordmolnen genererades för att kvalitativt ge en övergripande uppfattning om hur deltagarna 
uppfattade de olika begreppen. Utifrån molnen kan det konstateras att etiketten migranter till 
största del genererat ord som ”flyttar”, ”annat” och ”land”. Flyktingar har genererat ord som 
”människor”, ”flyr” och ”krig” medan asylsökande genererat ord som ”söker”, ”annat” och 
”land”. Det betyder att begreppen alltså associeras till olika betydelser, vilka dessutom stämmer 
väl med de officiella definitioner som finns tillgängliga. Baserat på officiella definitioner kan 
skillnaden förenklat sägas vara att migranter flyttar, flyktingar flyr och asylsökande söker 
skydd. 
 
Etiketter, erfarenhet och attityder till immigranter 
Analyser utfördes sedan för att undersöka om de olika etiketterna även innebar olika attityder 
till de immigranter som kommer till Sverige. I dessa analyser inkluderades även huruvida 
deltagarna hade tidigare erfarenhet med respektive grupp eller ej. Deskriptiva data visade att 
av de 179 svarande uppgav 66,6% att de hade personliga erfarenheter med 
migranter/flyktingar/asylsökande.  
 
För attityder till immigranter på en individnivå mättes social distans. Medelvärden och 
standardavvikelser, beroende av etikett och erfarenhet redovisas i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för social distans till immigranter, beroende av 
etikett och erfarenhet.  

Etikett Social distans total Erfarenhet Ingen erfarenhet 
Migranter 4.14 (0.83) 4.18 (0.81) 3.90 (1.01) 
Flyktingar 3.96 (0.86) 4.03 (0.81) 3.84 (0.94) 
Asylsökande 3.89 (0.91) 4.14 (0.74) 3.63 (1.00) 
Total 4.00 (0.87) 4.12 (0.79) 3.75 (0.96) 

Not: Skattning gjordes på en skala 1-5, där höga värden innebar mer positiva attityder. 
 
En 3 (etikett) × 2 (erfarenhet) oberoende ANOVA med social distans som beroende variabel 
visade ingen signifikant huvudeffekt av etikett, F(2,169) = 0,276, p = 0,759, men en signifikant 
huvudeffekt av erfarenhet, F(1,169) = 4,205, p = 0,042, η" = 0,024. Det fanns alltså ingen 
signifikant skillnad i social distans beroende av etikett, men en skillnad i social distans 
beroende på om erfarenhet med immigranter fanns eller ej. De som hade erfarenhet visade sig 
ha mer positiva attityder. Det fanns däremot ingen interaktionseffekt, F(2,169) = 0,535, p = 
0,587, vilket innebär att effekten av erfarenhet inte skiljde sig åt beroende på de etiketter som 
användes för grupperna. Totalt kunde 2,4% av variansen i social distans förklaras av om 
erfarenheter med immigranter fanns eller ej. 
 
För attityder till immigranter på en gruppnivå mättes attityder i immigrationspolitik. 
Medelvärden och standardavvikelser, beroende av etikett och erfarenhet redovisas i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för attityder i immigrationspolitik, beroende av 
etikett och erfarenhet.  

Etikett Immigrationspolitik 
total Erfarenhet Ingen erfarenhet 

Migranter 3.87 (0.70) 3.88 (0.70) 3.84 (0.77) 
Flyktingar 3.71 (0.70) 3.76 (0.78) 3.63 (0.54) 
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Asylsökande 3.84 (0.64) 3.92 (0.59) 3.77 (0.69) 

Total 3.80 (0.68) 3.85 (0.70) 3.72 (0.64) 
Not: Skattning gjordes på en skala 1-5, där höga värden innebar mer positiva attityder. 
 
En 3 (etikett) × 2 (erfarenhet) oberoende ANOVA med attityder i immigrationspolitik som 
beroende variabel visade ingen signifikant huvudeffekt av etikett, F(2,170) = 0,908, p = 0,405, 
ingen signifikant huvudeffekt av erfarenhet, F(1,170) = 0,719, p = 0,398, och ingen 
interaktionseffekt, F(2,170) = 0,055, p = 0,946. Det betyder alltså att deltagarnas attityder i 
immigrationspolitik inte skiljde sig åt beroende av etikett och inte heller beroende på om 
erfarenhet med immigranter fanns eller ej. 
 
Aspekter av erfarenhet och attityder till immigranter 
Vidare undersöktes samband mellan olika aspekter av erfarenhet med social distans och 
attityder i immigrationspolitik. Eftersom ingen av ANOVORNA visade någon 
interaktionseffekt mellan erfarenhet och etikett genomfördes analyserna för hela gruppen 
deltagare, oavsett tilldelad etikett. Först beräknades deskriptiva data för olika aspekter av 
erfarenheter. För de som hade erfarenheter med immigranter var medelvärdet för hur ofta dessa 
erfarenheter bedömdes vara positiva 3,92 (SD = 0,91) och negativa 2,10 (SD = 0,94). Baserat 
på samtliga deltagare var medelvärdet för hur ofta information i media bedömdes vara positiv 
2,06 (SD = 0,93) och negativ 3,93 (SD = 0,76). Det innebär alltså att personliga erfarenheter i 
större utsträckning bedömdes vara positiva än negativa, medan information om immigranter i 
media i större utsträckning bedömdes vara negativ. Bivariata korrelationsanalyser genomfördes 
sedan, för att undersöka hur sambanden mellan dessa aspekter av erfarenhet och attitydmåtten 
såg ut. Korrelationer mellan olika aspekter av erfarenhet, samt demografiska kontrollvariabler, 
med social distans och attityder i immigrationspolitik redovisas i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Pearsons korrelationskoefficienter mellan olika aspekter av erfarenhet, demografiska 
faktorer, och attitydmåtten.  

  N Social distans Immigrationspolitik 
 Social distans  175  -      .476**  
 Immigrationspolitik  176 .476** -   
 Erfarenhet  179 .201**  .089      
        Positiva erfarenheter  119 .321**  .414**  
        Negativa erfarenheter  118 -.191*     -.409**    
 Positiv media  179 -.073       -.162*      
 Negativ media  179 .073     .117      
 Kön (0 = man, 1 = kvinna)  178 -.010       .143      
 Ålder  179 -.066       .055      
 Födelseland (0 = Sverige, 1 = annat)  179 -.050       -.039       
 Immigrantbakgrund (0 = nej, 1 = ja)  179 .028     -.075       

Not: Signifikanta samband presenteras i fet stil, *p < 0.05, **p < 0.01, tvåsidig prövning. N = antal 
svarande på respektive skala eller fråga. För kontrollvariabeln kön har deltagaren som uppgett kön 
”annat” uteslutits. Positiva och negativa erfarenheter avser endast de deltagare som hade personliga 
erfarenheter. Ingen korrigering för multipla signifikansprövningar har utförts. 
 
Korrelationstabellen visar att det fanns ett positivt samband mellan social distans och attityder 
i immigrationspolitik, vilket innebär att de som skattade högt för social distans även tenderade 



13 
 

 

att ha mer positiva attityder i immigrationspolitik, och omvänt. Social distans visar dessutom 
ett positivt samband med personliga erfarenheter, på så sätt att de som hade erfarenheter hade 
mer positiva attityder, vilket även framkom i ANOVAN. Detta samband saknas däremot för 
attityder i immigrationspolitik. Korrelationstabellen visar även ett samband mellan olika 
aspekter av erfarenhet med attityder till immigranter. Ju oftare personliga erfarenheter 
bedömdes vara positiva, desto mer positiva var attityderna och ju oftare personliga erfarenheter 
bedömdes vara negativa, desto mer negativa var attityderna. Social distans visar ett starkare 
samband med positiva erfarenheter än med negativa, medan attityder i immigrationspolitik 
hade lika starka samband med positiva som negativa erfarenheter. För attityder i 
immigrationspolitik visas även ett signifikant samband med positiva erfarenheter av media. Ju 
oftare information i media bedömdes vara positiv, desto mer negativ var attityden till 
immigranter. Däremot hade ingen av de demografiska kontrollvariablerna något signifikant 
samband med attitydmåtten. 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om immigranter i Sverige värderas olika beroende 
på vilka benämningar som används i den offentliga diskursen. Studien genomfördes mot 
bakgrund av att ord, och framför allt substantiv, har visat sig bidra till kategorisering och 
värdering av andra människor. Tre olika begrepp, migranter, flyktingar eller asylsökande, 
användes i ett antal frågor och påståenden. Två olika attitydområden undersöktes; värdering av 
immigranter vid interaktion på en individnivå, vilket mättes som social distans, samt värdering 
av immigranter på en mer övergripande gruppnivå, som attityder i politiska frågor kring 
invandring. Dessutom undersöktes om skillnader i attityder fanns beroende på om deltagarna 
hade erfarenheter med immigranter eller ej, samt vilka aspekter av erfarenhet och vilka 
demografiska faktorer som hade ett samband med attityder till immigranter.  
 
Resultatet i denna studie visade ingen signifikant effekt av etikett, varken för social distans 
eller attityder i immigrationspolitik. För social distans fanns däremot en effekt av erfarenhet, 
på så sätt att de som hade tidigare erfarenhet med immigranter hade mer positiva attityder. Det 
resultatet stämmer väl med Allports (1954) kontaktteori, och stödjer den hypotes som ställdes 
i denna studie. Däremot gav erfarenhet inte någon effekt för attityder i immigrationspolitik. 
Resultatet tyder alltså på att kontaktteorin är mer verkningsbar för attityder på en individnivå, 
men inte har samma effekt på en gruppnivå. Korrelationer visade dessutom att olika aspekter 
av erfarenhet, i detta fall positiva och negativa, hade ett samband med attityder till immigranter. 
Ju oftare erfarenheterna bedömdes vara positiva, desto mer positiv var attityden till 
immigranter. Ju oftare erfarenheterna bedömdes vara negativa, desto mer negativ var attityden 
till immigranter. För social distans var sambandet med positiva erfarenheter starkare än 
sambandet med negativa, helt enligt den hypotes som ställdes och i linje med resonemanget 
om att negativa erfarenheter inte har lika stor effekt som positiva erfarenheter (Pettigrew et al., 
2011).  För attityder i immigrationspolitik var däremot sambanden med negativa och positiva 
erfarenheter lika starka. Intressant är att för attityder i immigrationspolitik fanns även ett 
signifikant samband som visade att ju oftare information i media bedömdes vara positiv, desto 
mer negativ var värderingen av immigranter. Resultaten diskuteras vidare i följande avsnitt. De 
demografiska kontrollvariablerna visade inga signifikanta samband med attitydmåtten. De 
resultaten diskuteras inte mer ingående. 
 
Etiketter och attityder till immigranter 
I studier där effekten av ord och benämningar har undersökts har det oftast handlat om att 
jämföra effekten av olika ordklasser och underkategorier av ordklasser med varandra (Semin 
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& Fiedler, 1988; Walton & Banaji, 2004; Carnaghi et al., 2008), där substantiv visat sig vara 
den mest kategoriserande ordkategorin (Carnaghi et al., 2008). Tidigare studier när det gäller 
just attityder till immigranter har dock osystematiskt varierat både adjektiv och substantiv 
(Ommundsen et al., 2014; Augoustinos & Quinn, 2003; Murray & Marx, 2013), vilket gör 
denna studie till den första i sitt slag, där enbart olika substantiv jämförts. Detta i en fråga som 
är högaktuell i dagens samhälle. 
 
De ordmoln som genererades i denna studie, utifrån deltagarnas egna definitioner av respektive 
etikett, tyder på att deltagarna ansåg att orden har olika innebörd. Dessutom stämde deltagarnas 
definitioner väl med de officiella definitioner som finns tillgängliga, vilket i korthet innebär att 
migranter har en större valmöjlighet att flytta än flyktingar och asylsökande. Tidigare forskning 
har visat att ett multikulturellt samhälle värderas högre när immigranter bedöms ha varit 
tvungna att flytta (Verkuyten, 2005). Mot bakgrund av den forskningen hade det därför varit 
rimligt om etiketten flyktingar inneburit mest och migranter minst positiva attityder, vilket 
alltså inte var fallet. Resultatet i denna studie visade ingen skillnad i värdering av immigranter 
beroende på om etiketten migranter, flyktingar eller asylsökande användes. 
 
Deltagarna i denna studie hade dessutom generellt positiva attityder till immigranter, både när 
det gäller social distans och attityder i immigrationspolitik. Dessa positiva attityder kan vara 
en förklaring till att inga skillnader i attityder fanns, beroende på vilken etikett som användes. 
En stor andel immigranter har tidigare visat sig innebära en ökad känsla av hot hos invånarna 
i ett land (McLaren, 2003; Schlueter & Scheepers, 2010). En jämförelse av svenska kommuner 
har dock inte visat något sådant samband, inte heller vid en nylig ökning av antalet immigranter 
(Hjerm, 2009). Sverige har dessutom tidigare utmärkt sig i immigrationsfrågan, relativt andra 
europeiska länder, på så sätt att invånarna i större utsträckning har bedömt att landet blir en 
bättre plats att bo på, till följd av inflytt från andra länder (ESS, 2016). Att jämföra enbart 
substantiv kan inte förväntas ge lika stor effekt som att till exempel jämföra substantiv med 
adjektiv, men att resultatet inte visade någon skillnad alls beroende av etikett skulle alltså kunna 
förklaras av att svenskar generellt tycks ha positiva attityder till immigranter. Macrae och 
Bodenhausen (2000) har dessutom poängterat att fördomsfria personer inte kategoriserar, och 
därmed inte stereotypiserar, i samma utsträckning som mer fördomsfulla personer, vilket 
stärker detta argument. Med tanke på att de etiketter som användes i denna studie innebar 
generellt positiva attityder, kan det alltså konstateras att åtminstone dessa substantiv inte tycks 
vara negativt laddade och inte heller tycks innebära skillnader i hur de immigranter som 
kommer till Sverige värderas.  
 
Erfarenhet och attityder till immigranter 
Allports kontaktteori (1954) innebär att kontakt mellan grupper kan minska negativa attityder. 
Denna studie gav stöd för teorin när det gäller beroendevariabeln social distans, på så sätt att 
tidigare erfarenheter med immigranter innebar mer positiva attityder. Att en person som har 
erfarenheter med medlem av en viss grupp i större utsträckning kan tänka sig att ha, eller redan 
har, annan medlem av samma grupp som granne, vän eller partner är inte svårt att föreställa 
sig. Både tidigare kontakt och social distans handlar om interaktion på individnivå. Pettigrew 
et al. (2011) har dessutom påpekat att effekten av kontakt med individ från en grupp i regel 
generaliserar även till andra medlemmar ur gruppen. Som vanligt med samband är det förstås 
svårt att veta om det är de personer som redan har positiva attityder till immigranter som hellre 
interagerar, eller om det är tidigare interaktion som leder till positiva attityder. 
 
Resultatet i denna studie visade dessutom ett positivt samband mellan beroendevariablerna 
social distans och attityder i immigrationspolitik. Det innebär att de som hade positiva attityder 
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när det gäller social distans även hade mer positiva attityder i immigrationspolitik. Det är därför 
intressant att tidigare erfarenheter inte visade något direktsamband med attityder i 
immigrationspolitik, på samma sätt som för social distans. Speciellt med tanke på att effekten 
av kontakt, enligt Pettigrew et al. (2011), generaliserar till andra medlemmar av en grupp. 
Allport (1954) beskrev fyra förutsättningar för optimal effekt av kontakt: (1) jämlik status för 
inblandade grupper, (2) gemensamma mål, (3) att målen bygger på samarbete och inte tävlan, 
samt (4) att kontakt mellan grupper uppmuntras och stöds av lag och myndigheter. Många av 
dessa förutsättningar kan vara svåra att uppnå på en nationell nivå, vilken immigrationspolitik 
handlar om. Det är till exempel svårt att påstå att immigranter som grupp har samma status som 
infödda svenskar och med tanke på den segregation som finns i samhället kan det diskuteras 
om kontakt mellan grupper verkligen uppmuntras. Tidigare studier, där sambandet mellan 
kontakt och attityder i immigrationspolitik har undersökts, har dessutom ofta inkluderat upplevt 
hot som medierande variabel (Fasel et al., 2013; Green et al., 2010; McLaren, 2003; Schlueter 
& Scheepers, 2010). Kontakt med immigranter har där visat sig minska upplevelsen av hot, 
vilket i sin tur har inneburit mindre negativa attityder i immigrationspolitik. Vissa av dem har 
dessutom inte alls konstaterat något direktsamband mellan kontakt och attityder, utan att 
kontrollera för upplevt hot (Fasel et al., 2013; Green et al., 2010). Sambandet mellan antalet 
immigranter och upplevt hot har tidigare konstaterats saknas i en svensk population (Hjerm, 
2009). En möjlighet är alltså att sambandet mellan kontakt och upplevt hot saknas även i denna 
studie, och att det därför inte finns något samband mellan kontakt och attityder i 
immigrationspolitik. 
 
Pettigrew et al. (2011) menade att de som har både positiva och negativa erfarenheter ändå 
tenderar att visa mindre fördomar, och att negativa erfarenheter därmed inte har lika stor 
betydelse. Resultaten för social distans följer det resonemanget i och med att positiva 
erfarenheter hade starkare effekt än negativa erfarenheter. Sambanden för positiva respektive 
negativa erfarenheter, med attityder i immigrationspolitik, var däremot lika starka. Det antas 
därmed att effekten av negativa erfarenheter så att säga ”tagit ut” effekten av positiva 
erfarenheter, i och med att erfarenhet i sig inte visade något samband med attityder i 
immigrationspolitik. Möjligtvis kan det förklaras av att immigrationspolitiska frågor, till 
skillnad från social distans, handlar om immigranter på en gruppnivå. Att tänka i grupper i form 
av vi och dem har tidigare visat sig förstärka fördomar och stereotyper (Augoustinos & Quinn, 
2003), vilket kan förklara att negativa erfarenheter får större effekt. 
 
Attityder i immigrationspolitik visade dessutom, till skillnad från social distans, ett samband 
med information i media. Sambandet visade att ju oftare information i media upplevdes vara 
positiv desto mer negativ var attityden i immigrationspolitik. Det kan tyckas paradoxalt, men 
det är i högsta grad relevant att påpeka att samband inte visar orsak och verkan. Det bedöms 
mer troligt att de som redan har en negativ attityd i immigrationsfrågan upplever att media 
rapporterar till immigranters fördel, snarare än att positiv information leder till negativa 
attityder. Media har en förmåga att upprätthålla och förstärka fördomar genom att förmedla 
information på olika sätt (Söderlund, 2007; Geschke et al., 2010). Det är därför viktigt att media 
förmedlar en så neutral och nyanserad bild som möjligt, men utifrån resultatet i denna studie 
kan det alltså vara svårt att dra gränsen för vad som är vinklad media och vad som är en tolkning 
på grund av individens inneboende attityder. 
 
Styrkor, begränsningar och framtida forskning 
Som alltid finns både styrkor och begränsningar med en studie. Till styrkorna räknas att den 
aktuella studien hade en tydlig mellangruppsdesign, genom att deltagare randomiserades till 
olika betingelser. Dessutom randomiserades både skalor och frågor eller påståenden inom 
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skalor, för att undvika eventuella ordningseffekter. För attityder i immigrationspolitik användes 
även tre reverserade frågor, för att undvika att deltagare per automatik skulle välja samma 
svarsalternativ på alla frågor. Det finns dock en del utvecklingsmöjligheter, vilket diskuteras i 
det följande. 
 
Fördelen med en onlineenkät är att den underlättar att nå ut till ett större urval, men samtidigt 
ökar risken för självselektion. Av de som öppnat enkäten har ungefär två tredjedelar skickat in 
sina svar. Hur många som sett enkäten men inte öppnat den alls är omöjligt att veta. Frågor om 
attityder till immigranter kan vara känsliga att svara på, framför allt när debatten är högst 
aktuell i samhället. Resultaten visade generellt positiva attityder och både variabeln social 
distans och attityder i immigrationspolitik var något negativt snedfördelade. Det finns därmed 
en möjlighet att de som har mer negativa attityder, antingen till immigranter i allmänhet eller 
till en viss grupp beroende på etikett, inte svarat alls. Deltagare har i första hand rekryterats 
bland studenter, samt via snöbollsurval bland deras bekanta. Studenter brukar anses vara mer 
liberala än populationen i allmänhet, kanske framför allt studenter inom psykologi. Macrae och 
Bodenhausen (2000) har dessutom poängterat att fördomsfria personer inte kategoriserar i 
samma utsträckning som mer fördomsfulla personer. Sammantaget innebär detta att det 
eventuellt kan vara svårt att generalisera resultatet till populationen och att ett mer nyanserat 
demografiskt urval med spridda åsikter hade varit att föredra. Å andra sidan har svenskar 
generellt visat positiva attityder till invandring (ESS, 2016) och utifrån det bör attityderna i 
urvalet kunna motsvara de attityder som finns i samhället.  Hur mycket studiens resultat 
påverkats av självselektion eller det aktuella urvalet går endast att spekulera om. I framtida 
studier bör frågan därför undersökas i ett mer nyanserat demografiskt urval av befolkningen. 
Det kan även vara intressant att undersöka om etiketterna har större effekter bland människor 
med mer uttalade attityder till immigranter, till exempel bland människor med högerpopulistisk 
partitillhörighet. Om förklaringen till att etiketterna inte innebar någon skillnad ligger i att 
svenskar generellt är positiva till immigranter, kan det dessutom innebära att andra länder, som 
inte är lika positiva, visar tydligare skillnader beroende på benämning. I diskussionen om 
flyktingkrisen har mycket fokus lagts på att betona EU-ländernas gemensamma ansvar att ta 
emot de människor som har skyddsskäl. Vissa länder har visat motvilja till att ta sin del av 
ansvaret och det kan därför vara intressant att se hur attityden där påverkas av motsvarande 
etiketter.  
 
Med tanke på att svenskar generellt, och även deltagarna i denna studie, visat positiva attityder 
till immigranter kan det dessutom innebära att andra svarsalternativ skulle behövas för att fånga 
upp skillnader som eventuellt finns. Allport (1954) menade att ett kategoriserande tänkande 
inte går att undvika. Även om fördomsfria personer inte kategoriserar i samma utsträckning 
skulle det därför kunna finnas små skillnader i hur positiva attityderna var, även bland de som 
valt de mer positiva svarsalternativen. Syftet med denna studie var dock att hitta eventuella 
skillnader på skalan positiva till negativa attityder, och inte att identifiera små nyanser av 
skillnader i positiva attityder.  
 
Det är dessutom i regel lättare att hitta en effekt som finns med en inomindividsdesign, men en 
sådan design undveks eftersom deltagarna då förmodligen skulle förstått precis vad som 
undersöktes. I detta fall bedöms det därför snarare vara en styrka att varje deltagare endast fick 
svara på frågor om en etikett och därmed inte kunde uppfatta att den etiketten skulle jämföras 
med andra. Studien syftade till att se hur användning av de olika etiketterna påverkar 
värderingen av immigranter. Om designen ska relateras till verkligheten är det ju ändå så att 
det i diskursen oftast är en etikett i taget som används, om än inte ”rätt” etikett enligt definition. 
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När det gäller frågeformulering kom en del reaktioner på de tre frågorna i skalan för social 
distans. Det förekom oklarheter kring hur ordet ”nöjd” skulle tolkas i ”I vilken utsträckning 
skulle du vara nöjd om en migrant/flykting/asylsökande var din granne/vän/partner?”. Det kan 
ha bidragit till det faktum att två deltagare inte svarade alls på den skalan och det kan diskuteras 
om det hade varit lämpligare att använda ett annat uttryck, som till exempel ”uppskatta”. Skalan 
översattes från en engelskspråkig version och trots översättning fram och tillbaka, samt pilottest 
innan datainsamling påbörjades, kan det alltså ha funnits brister i formuleringen. I frågorna 
avseende tidigare kontakt kan det dessutom diskuteras vad som egentligen avsågs med 
”personliga erfarenheter” i frågan ”Har du några personliga erfarenheter med 
migranter/flyktingar/asylsökande?”. Formuleringen ”erfarenheter” lämnade mycket av 
tolkningen till deltagaren själv och kan möjligtvis innefatta allt från att hastigt ha träffat någon 
till att ha någon som nära vän. Å andra sidan var sambandet mellan erfarenheter och social 
distans precis i samma styrka (r = 0.2) som det Pettigrew et al. (2011) tidigare noterat mellan 
kontakt och attityder, i ett antal studier. Pettigrew et al. (2011) poängterade dessutom att 
fördomar kan minska enbart genom att ha en vän som har en vän från en annan grupp, i detta 
fall immigranter. Frågeformuleringen bedöms därmed inte ha haft någon avgörande betydelse 
för resultatet. 
 
I denna studie jämfördes etiketterna migranter, flyktingar och asylsökande eftersom de 
bedömdes vara de vanligast förekommande benämningarna i debatten om flyktingkrisen. Även 
om det inte var syftet med studien kan resultatet, det vill säga ingen skillnad i attityder, 
ytterligare bidra till att betona effekten av framing. De studier där olika former av adjektiv 
användes för att rama in begreppen (till exempel illegala och oberättigade, se Ommundsen et 
al., 2014; Augoustinos & Quinn, 2003; Murray & Marx, 2013) visade tydligare skillnader. 
Även om de substantiv som användes i denna studie inte i sig själv bidrog till olika attityder 
kan det alltså vara värt att poängtera vikten av att undvika inramande begrepp, vilka skulle 
kunna påverka allmänhetens åsikter. I den svenska debatten har även ord som till exempel EU-
migranter, ekonomiska migranter och klimatflyktingar förekommit. I framtida studier 
rekommenderas det att mer noggrant ta reda på vilka fler benämningar som används i diskursen 
och i vilken utsträckning. En jämförelse av dessa och liknande begrepp skulle kunna innebära 
skillnader i värdering av immigranter, som inte framkom i denna studie. I denna studie har 
fokus dessutom framför allt varit på immigranter relaterat till flyktingkrisen. Även andra 
begrepp för immigranter förekommer, som enbart består av substantiv, till exempel invandrare 
och utlänning. I framtida studier kan effekten av dessa med fördel undersökas. 
 
Slutsats 
Sammantaget visade den här studien att etiketterna migranter, flyktingar och asylsökande inte 
innebar någon skillnad i värdering av de immigranter som kommer till Sverige, varken när det 
gäller social distans eller attityder i immigrationspolitik. Däremot fanns det stöd för att 
erfarenhet med immigranter har ett samband med mer positiva attityder, åtminstone när det 
gäller social distans.  
 
Denna studie är den första i sitt slag, som jämfört enbart olika substantiv som avser olika 
grupper immigranter. Även om de etiketter som undersöktes i denna studie alltså inte innebar 
någon skillnad i attityder är området mycket viktigt att fortsatt utforska. Ord har många gånger 
visat sig leda till olika associationer, vilket kan få konsekvenser för hur människor bedöms. 
 
Det bör dessutom poängteras att det, trots resultaten, inte finns någon anledning att slarva med 
begreppen. Etiketternas olika betydelser tycks, utifrån deltagarnas definitioner, vara väl kända. 
Att då till exempel använda benämningen migranter om flyktingar är felaktigt, eftersom 
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flyktingar inte har samma möjligheter att välja, utan snarare måste fly. Skribenter och 
debattörer i tidningarnas ledar- och debattartiklar (se till exempel Svensson, 2015; Kågeson, 
2015) har till följd av detta påpekat hur en sammanblandning av begreppen skulle kunna 
underminera det skydd som flyktingar har rätt till enligt internationell lag. Även om begreppen 
alltså inte får konsekvenser för allmänhetens attityder till immigranter, skulle det möjligtvis 
kunna få konsekvenser för den enskilda flyktingens rätt till skydd, om hen inte får sin sak 
prövad efter rätt förutsättningar. 
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