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Sammanfattningar

Denna studie ämnar undersöka huruvida teorin om modernitetens förlorare går att applicera på 

dagens Sverige för att förklara skillnader i grad av främlingsfientlighet. Datamaterialet som 

undersökts är från den svenska delen av European Social Survey round 7 från år 2014. Resultaten 

ger visst stöd för delar av teorin, men visar sig alltför komplexa för att kunna generaliseras till 

populationen. Ju högre utbildningsgrad, desto lägre grad av främlingsfientlighet är dock ett 

signifikant och tillförlitligt resultat. Det tas också upp problem i såväl studiens genomförande som 

teorins applicerbarhet och riktlinjer ges för mer specifika studier som bör göras i framtiden.

Nyckelord: Främlingsfientlighet, modernitetens förlorare,  utbildning, arbetslöshet, 

regressionsanalys

Abstract

This study aims to examine if the modernization losers' thesis is applicable in Sweden today in 

regards to explaining differences in xenophobia. The material that is being examined is from the 

Swedish division of the European Social Survey round 7 from 2014. The results show some support

for some parts of the theory, but are too complex to be generalized to the population. But the study 

show that education have a negative correlation with xenophobia, which is significant and therefore 

reliable. Problems with the study is, however, brought up and questioned and also the applicability 

of the theory which gives some guidelines to further and more specific studies.

Keywords: Xenophobia, modernization loser, education, unemployment, regression analysis

Populärvetenskaplig sammanfattning

Denna studie har undersökt om orsakerna till varför en del människor i Sverige är främlingsfientliga

kan förklaras med hjälp av en teori om hur vissa grupper i samhället förlorar på samhällets 

modernisering. Som underlag till studien har ett stort datamaterial använts taget från en europeisk 

undersökning som delvis samlat information om människors attityder i Europa. Efter att ha 

undersökt materialet och analyserat det med hjälp av teorin om modernitetens förlorare visade det 

sig att resultaten var alltför komplexa för att enkelt kunna förklaras av teorin eller säga något med 

säkerhet om befolkningen. Däremot visade det sig att utbildning och främlingsfientlighet har ett 

starkt samband, där mer utbildning tycks höra ihop med mindre främlingsfientlighet. De komplexa 

resultaten och vissa problem med studien pekar på att mer forskning krävs på området.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Under de senaste åren har de högerextrema partiernas framfart i Europas länder varit omöjlig att 

förneka. Var och varannan dag går det att läsa i dagstidningarna och se på nyheterna att väljarstödet 

ökar för olika typer av konservativa krafter. Europa upplever nu tider av ökade flyktingströmmar 

och tiggeri och Sverige är inget undantag. Sverigedemokraterna, vårt högerextrema politiska 

alternativ, har tagit sig in i riksdagen och det verkar som att stödet ökar för varje ny 

opinionsundersökning. Främlingsfientligheten har funnits sedan urminnes tider och högerextremism

har dykt upp i olika former under historiens gång. Den är högst aktuell i Sverige idag, vilket går att 

se i den offentliga debatten. Ledarartiklar, debattprogram, stödgalor, Facebookgrupper, twitter-

konflikter, dokumentärserier och chockerande löpsedlar har praktiskt taget blivit vardagsmat för 

svenskar idag. Men hur långt har debatten kommit de senaste decennierna och hur nyanserad är den 

egentligen? Hur mycket fakta cirkulerar i förhållande till populistiska åsikter? 

Är det någonting man kan luta sig mot i osäkra tider är det statistiskt säkerställda fakta och därav 

denna studies utgångspunkt. För att kunna förstå vad som egentligen ligger till grund för den ökade 

främlingsfientligheten och få en övergripande bild av fenomenet vänder jag mig till en teori ifrån 

1960-talet som försöker förklara vilken grupp i samhället som tenderar att sympatisera med 

högerextrema åsikter. Jag gör ett försök att förklara den främlingsfientliga situationen idag, drygt 50

år senare, inte bara för att få syn på vilken sanning som döljer sig bakom svenskarnas åsikter utan 

även som ett försök att nyansera debatten med statistiskt säkerställda fakta och välgrundade 

argument. Men frågan är hur rimligt det är att använda en 50 år gammal teori på dagens samhälle 

och om en så övergripande förklaringsmodell ens är möjlig. Kanske kan inte bara 

främlingsfientligheten kännas omodern och förlegad, utan även teorierna som ska förklara den.

1.2 Studiens syfte och disposition

Studiens syfte är, i korthet, att undersöka huruvida teorin om modernitetens förlorare går att 

använda som förklaring på främlingsfientligheten i dagens Sverige. För att förstå vad teorin innebär 

och även vad som motiverat studiens frågeställningar är det lämpligt att inleda med en redogörelse 

för den tidigare forskning som tagits hänsyn till och den teoretiska bakgrunden som arbetes gjorts 

utifrån. Först därefter förklaras syftet grundligare och frågeställningarna tas upp. Vidare beskrivs 

metoden som använts för att undersöka datamaterialet, vilka begrepp som tagits upp under den 
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teoretiska bakgrunden och den tidigare forskningen och hur dessa har operationaliserats för att 

fungera i de statistiska modeller som använts med hjälp av det statistiska analysprogrammet SPSS. 

Dessa modeller redogörs för i metodavsnittet, i vilken ordning dessa gjorts och varför. Modellernas 

tillförlitlighet tas upp under rubriken Regressionsdiagnostik i metodkapitlet. I nästa del tas 

resultaten upp, dvs. resultaten av de statistiska modeller som använts för att undersöka 

datamaterialet. Slutligen analyseras resultaten utifrån framför allt Lipsets teorier, men även den 

tidigare forskningen och förslag på framtida studier ges. Slutsatser, problematik med studien och 

spekulationer kring ämnet avslutar denna studie innan källhänvisningen sätter punkt.
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2. Tidigare forskning

I denna del kommer tidigare forskning presenteras utifrån de tre huvudkategorierna gällande 

främlingsfientlighet som jag kommer att fokusera på; modernitetens förlorare, utbildningsgrad och 

arbetslöshet.

2.1 Modernitetens förlorare

Det har gjorts en uppsjö av olika studier kring människors attityder gentemot invandrare och 

invandring genom tiderna. Dessa spänner från global till lokal nivå, från makro- till mikronivå och 

använder sig av alltifrån egen empiri till analyser av stora världsomspännande undersökningar. För 

att kunna navigera någorlunda inom denna omfattande och vittförgrenade litteratur fokuserar jag på 

de delområden som ligger närmast min egen frågeställning och det material jag utgår ifrån. Därmed 

tar jag avstamp i teorin om modernitetens förlorare och vad den utgörs av.

Seymour Martin Lipset argumenterade redan på 1960-talet för det som senare skulle användas som 

grund för teorin om modernitetens förlorare. Lipset hävdade att i och med moderniseringen finns 

det grupper i samhället som inte gynnas av denna utveckling och därmed söker sig till 

extremistpartier (1963:127-183). Han gjorde en övergripande analys av det politiska läget för 

närmare ett sekel sedan i en annan del av Europa, men analysen går att återfinna även i det samtida 

Sverige. Så sent som år 2011 gjorde Patrick Ruth och Jens Rydgren en undersökning om hur stödet 

för Sverigedemokraterna såg ut i en jämförelse mellan Sveriges kommuner. I sin undersökning 

hittade de stöd för teorin om "social marginality" som förklaring till stödet för Sverigedemokraterna

(ibid.:212). "Social marginality hypothesis" utgår ifrån tanken om att en grupp hamnar utanför - i 

marginalen, så att säga - och därmed befinner sig i en ogynnsam position i samhället. En av 

förklaringarna till denna marginalisering är enligt Ruth och Rydgren teorin om modernitetens 

förlorare - den marginaliserade gruppen är då den grupp som inte har gynnats av samhällets 

modernisering (ibid.:206ff).  Ruth och Rydgren visar hur grupper med lägre utbildningsgrad, hög 

arbetslöshet och sämre ekonomisk situation tenderar att stödja Sverigedemokraterna. "Social 

marginality thesis" - och även teorin om modernitetens förlorare - tycks då högst relevant som 

förklaringsmodell, även decennier efter Lipsets analys av samhället. Med utgångspunkt i Ruth och 

Rydgrens resultat kommer jag att dela upp de enskilda påverkande faktorerna och djupdyka i dessa.
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2.2 Utbildningsgrad

I sin undersökning bland Sveriges kommuner hittar Ruth och Rydgren stöd för sambandet mellan 

utbildningsgrad och stöd för Sverigedemokraterna, men sambandet är inte helt glasklart (ibid.:212). 

Det negativa sambandet (d.v.s. ju högre utbildning desto mindre stöd för Sverigedemokraterna) 

framträder först när forskarna i analysen kontrollerar för brottsfrekvens och invandrarandel i 

området (ibid.). Detta innebär alltså att sambandet "överskuggas" av brottsfrekvens och 

invandrarandel, vilket tyder på att dessa faktorer spelar en stor roll för stödet för 

Sverigedemokraterna. Vad som dock är intressant är att i jämförelsen mellan områden med liknande

brottsfrekvens och invandrarandel uppenbarar sig utbildningen som en signifikant faktor vad gäller 

stöd för Sverigedemokraterna.

Mikael Hjerm visar också på betydelsen av utbildningsgrad när det kommer till främlingsfientlighet

och nationalism i studien "Education, xenophobia and nationalism" (2001). Han jämför en mängd 

olika länder i Europa och visar på att oavsett land och utbildningssystem förklarar graden av 

utbildning den enskilt största delen av skillnaderna i främlingsfientlighet och nationalism (ibid.:55). 

Hjerm argumenterar för att andra faktorer som skulle kunna påverka sambandet mellan 

utbildningsgrad och främlingsfientlighet/nationalism faktiskt inte gör det i en särskilt hög grad. Han

visar även att trots att de olika jämförda länderna har olika typer av skolsystem som skulle kunna 

tänkas påverka främlingsfientligheten mer eller mindre, är det själva utbildningsgraden i sig och 

dess samband med främlingsfientlighet som länderna har gemensamt (ibid.:37). Detta - precis som 

Ruth och Rydgren visade - pekar på utbildningens uppenbara samband med graden av 

främlingsfientlighet.

2.3 Arbetslöshet

Ruth och Rydgren synliggör ett positivt samband mellan stöd för Sverigedemokraterna och 

arbetslöshet, även om detta samband förändras i förhållande till brottsfrekvens, invandrarandel och 

vilket år som studeras (2011:213-221). Det är inte helt enkelt att få grepp om sambandet, men 

tendensen tycks ändå vara att ju högre grad av arbetslöshet i kommunen, desto större stöd för 

Sverigedemokraterna.

Arbetslöshetens samband med stöd för högerextrema partier har också påvisats i Rotte och 

Steiningers studie från 2009 i Hamburg. Studien syftade till att undersöka olika faktorers korrelation

med stöd för högerextrema partier och när det kom till arbetslöshet var resultaten lite 

motsägelsefulla, men visade ändå på något intressant. En hög grad av arbetslöshet i Hamburg hade 
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ett negativt samband med stöd för högerextrema partier, dvs. ju högre grad av arbetslöshet desto 

mindre stöd för högerextrema partier (ibid.:60). Detta resultat står i kontrast till tidigare forskning, 

men Rotte och Steininger visade även att stödet för högerextrema partier ökade snabbt i samband 

med att arbetslösheten steg  (ibid.). Resultaten, menar de, tyder på en s. k. dynamisk effekt på stödet

för högerextrema partier, dvs. att en "snabb" förändring i arbetslöshet tycks korrelera med stödet för

högerextrema partier positivt, medan enbart en hög grad av arbetslöshet korrelerar negativt med 

stödet för högerextrema partier. I denna studie blir arbetslöshetens samband med stödet för 

högerextrema partier uppenbar, även om resultaten är något mer komplexa.

Det finns dock resultat som tyder på att arbetslösheten knappt har ett samband alls med 

främlingsfientlighet och kanske till och med i omvänd riktning, så att säga. Jens Rydgrens artikel 

från 2003, "Meso-level Reasons for Racism and Xenophobia", visar att arbetslösheten snarare 

mobiliserar vänsterväljare än högerväljare och har en mycket liten påverkan på rasismen och 

främlingsfientligheten (2003:54). Detta resultat, om än motsägelsefullt i förhållande till tidigare 

nämnda studier, vittnar i alla fall om att arbetslöshet som faktor är relevant och aktuell när det 

kommer till studier om främlingsfientlighet.

Bland dessa studier har framför allt nivån av arbetslöshet i området studerats och kopplats till 

främlingsfientlighet, men i min studie kommer fokus snarare att ligga på individens arbetslöshet, 

dvs. huruvida enskilda individers arbetssituation samvarierar med deras främlingsfientlighet eller 

inte. Detta beskrivs mer i metodavsnittet under rubriken Operationaliseringar.
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3. Teoretisk bakgrund

Modernization losers' thesis

Denna teori, som jag framöver kommer att benämna som "teorin om modernitetens förlorare", 

innebär i stora drag att när ett samhälle övergår från ett industriellt till ett post-industriellt samhälle 

kommer vissa grupper att förlora på förändringen som detta innebär (Rydgren 2007:147ff). Idén är 

att detta skulle förklara ett ökat stöd för högerextrema partier som följer i moderniseringens spår, då

tanken är att stödet kommer från dessa utsatta, "förlorande" grupper.

För att förstå denna teori bättre, är det relevant att ge en historisk kontext för uppkomsten av såväl 

teorin som dessa grupper av förlorare när samhället moderniseras. Seymour Martin Lipset (1963) 

presenterar en genomgående analys av hur det politiska läget i Tyskland, Österrike, Frankrike och 

USA förändrades i och med industrialiseringen, kapitalismen och fascismen från sent 1800-tal och 

fram till efterkrigstiden i sitt kapitel "Fascism" - Left, right and center” i boken Political man - The 

social bases of politics. Lipset förklarar hur olika grupper i samhället (uppdelade i politisk 

tillhörighet; vänster, höger och center) reagerar olika på samhällsutvecklingen. En grupp, bestående 

av en urban medelklass och människor på landsbygden, sympatiserar med idéer om att "vrida 

tillbaka klockan" genom decentralisering i och med den ökade byråkratiseringen av det moderna 

industrisamhället (Lipset 1963:142f). Tanken här är att denna grupp i det post-industriella samhället

vill skydda sig från såväl kapitalismen som socialismen, då båda dessa politiska alternativ påverkar 

gruppen negativt (ibid.:143). Lipset påvisar också sambandet mellan Tysklands övre medelklass, 

bestående av främst småföretagare, och stöd för Nazistpartiet, till skillnad från den lägre 

medelklassen (ibid.:146). De liberalas lösning på det upplevda problemet med storföretagen och 

centraliseringen var att genomföra sociala förändringar och reformer, medan fascismen och 

populismen riktade in sig på att ta makten i samhället och ge ekonomisk trygghet och högre status 

tillbaka till den gamla medelklassen samt minska storföretagens inflytande (ibid.:134).

Men det är inte enbart social klasstillhörighet som avgör politiska sympatier, utan en väsentlig 

skillnad i utbildning utgör också en förklaringsfaktor. Lipset menar att de som är mest benägna att 

sympatisera med extrema idéer och en demoniserande syn på omvärlden är individer med låg 

utbildningsgrad och begränsade erfarenheter - isolation from varied experiences (ibid.:137). Fram 

träder en grupp i samhället som sympatiserar med extremistpartier - en grupp bestående av 

missnöjda, "psykologiskt hemlösa", socialt isolerade, ekonomiskt otrygga, outbildade och 
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osofistikerade individer (ibid.:178).

Detta är möjligtvis en väldigt onyanserad bild av vilka som röstar på extrempartier och framför allt 

högerextrema, men den visar ändå på en idé om att det finns en avgränsad grupp i samhället som är 

mer benägna än andra att ta till sig extrema politiska budskap. Jens Rydgren delar upp 

förklaringarna till högerextrema partiers framgång i två kategorier - demandside factors och 

supplyside factors (Rydgren 2007:247). Demandside factors innebär de faktorer som påverkar 

väljarens åsikter medan supplyside factors innebär det som partierna tillhandahåller i form av 

partiprogram, organisation osv (ibid.:247). Det är inte helt otänkbart att om den gruppen i samhället 

som Lipset beskriver nås av ett politiskt budskap från ett högerextremt parti kommer de att ta det till

sig. Detta skulle då kunna vara en rimlig förklaring till varför även individer i dagens samhället har 

främlingsfientliga åsikter.
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4. Syfte och frågeställningar

4.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida teorin om modernitetens förlorare är applicerbar 

på dagens Sverige som förklaringsmodell för främlingsfientlighet. Med detta som teoretisk 

bakgrund och den tidigare forskningen som riktlinje har frågeställningarna kunnat formuleras som 

följer.

4.2 Frågeställningar

• Är teorin om modernitetens förlorare användbar som förklaringsmodell för 

främlingsfientligheten i dagens Sverige?

• Hur ser sambandet ur mellan individers främlingsfientlighet och framför allt deras egen 

utbildningsgrad, arbetslöshet och huruvida de bor i  en storstad eller på landsbygden?

4.3 Hypoteser

Med utgångspunkt i teorin om modernitetens förlorare förväntas i denna studie att individer med 

hög utbildningsgrad, i arbete och boende i storstad innehar en lägre grad av främlingsfientlighet än 

motsvarande individer med låg utbildningsgrad, utan arbete som bor på landsbygden. Vidare 

förväntas också dessa egenskaper tillsammans utgöra en stor del av förklaringen till den skillnad 

som bör synas mellan individer när det kommer till deras främlingsfientlighet.
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5. Metod

Metodkapitlet är uppdelat i följande delar; datamaterial, operationaliseringar och statistiska 

verktyg/modeller. Under rubriken datamaterial kommer jag att presentera vilket material jag utgår 

ifrån och hur det ser ut i stora drag för att ge en bild av vilka personer som har undersökts, urval 

m.m.. Under rubriken operationaliseringar kommer jag att presentera vilka frågor i datamaterialet 

jag har valt att arbeta med och hur dessa har bearbetats för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Under rubriken statistiska verktyg/modeller kommer jag att redogöra för vilka 

statistiska verktyg som jag använder mig av, samt hur dessa kommer att presenteras och även hur 

modellerna kan tolkas. Slutligen tas eventuella problem med modellernas tillförlitlighet upp under 

rubriken regressionsdiagnostik.

5.1 Datamaterial

5.1.1 Data, frågor och vägning

Materialet jag utgår ifrån kommer ifrån European Social Survey (ESS) vilken är en undersökning 

som har gjorts vartannat år i Europa sedan 2001. Jag har använt mig av ESS senaste material, ESS 

round 7, från år 2014 (publicerades först i oktober 2015), vilket gör den till det absolut mest färska 

och omfattande datamaterial som finns tillgängligt. Materialet består av data ifrån 15 europeiska 

länder där slumpmässigt utvalda individer har ställts drygt 500 frågor med samhällelig anknytning 

(så som attityder, arbete, vanor osv). Denna undersökning gör sig speciellt lämpad för komparativa 

studier länder emellan, men fokus i denna uppsats kommer att vara enbart på Sverige vilket innebär 

att materialet inte kommer att behöva vägas utifrån "population size weights" eftersom inga andra 

länder än Sverige ingår. Materialet kommer heller inte att behöva vägas utifrån "design weights" då 

alla respondenter i Sverige hade samma sannolikhet att bli valda (chance of selection) när det 

slumpmässiga urvalet gjordes. Designvikten (design weight) för alla svenska respondenter är 

således detsamma.

5.1.2 Urvalsgrupp

Urvalsgruppen har alltså valts ut slumpmässigt bland individer i Sverige som är över 15 år gamla. 

Detta har gett en urvalsgrupp på 1791 individer som ger en statistiskt stabil grund att utgå ifrån. 

Dessa respondenter skiljer sig i ålder från 15 upp till 114 (sic!). 65 av dessa har uppgett sig vara 

arbetslösa (utifrån kriterierna för vad jag valt att koda som arbetslös), medan 1720 inte uppgett sig 

vara det. Det innebär att det i detta urval råder en arbetslöshetsnivå på 3,6%. När det kommer till 
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utbildning och antal utbildningsår förhåller det sig relativt normalfördelat. Medelvärdet för antal 

avslutade utbildningsår är 13,2, men spänner allt ifrån 0 till 31 års utbildning. För boende på 

landsbygd kontra storstad (utifrån den definitionen jag gjort för denna studie) är fördelningen 

praktiskt taget helt jämn. 901 respondenter bor i vad jag valt att kalla storstäder (se nästa avsnitt - 

operationaliseringar - för närmare definition) och 890 bor på landsbygden.

5.2 Operationaliseringar

Begreppen som jag utgått ifrån när jag formulerat mina frågeställningar är framför allt 

främlingsfientlighet, utbildningsgrad, arbetslöshet och boende i storstad eller på landsbygd. Men 

även begreppen kön, ålder och hushållsinkomst har studerats. Dessa begrepp - samt populationen 

som urvalet bygger på - korresponderar med datamaterialet från ESS och har kodats i SPSS som 

följer:

5.2.1 Utbildningsgrad

Det finns potentiellt två sätt att operationalisera utbildningsgrad när det kommer till denna studie. 

Det ena är att titta på frågan om vilken som är respondentens högsta nivå på utbildning, vilket i 

datamaterialet kunde ge 20 olika svarsalternativ (exklusive bortfall) från "ej avslutad folkskola" till 

"doktorsexamen". Detta skulle alltså ge möjligheten att analysera skillnaden mellan 20 olika 

grupper utifrån utbildningsgrad med hjälp av dummyvariabler. Det andra sättet att operationalisera 

begreppet är att titta på frågan om antal år av avslutade heltidsstudier. Detta skulle istället undvika 

gruppuppdelningen och svarsalternativen hamnar då på kvotskalenivå. Det ger möjligheten att se 

om själva längden på utbildningen har en påverkan, snarare än den specifika nivån.

I denna studie använder jag mig av det senare alternativet och kommer således att analysera 

sambandet mellan respondentens utbildningsgrad (mätt i antal avslutade utbildningsår) och 

respondentens grad av främlingsfientlighet. Jag anser att detta är mer lättolkat än det tidigare 

nämnda sättet utan att nämnvärt påverka hur väl det mäter det jag vill mäta.

5.2.2 Arbetslöshet

Utifrån den tidigare forskningen tycks det vara intressant att undersöka huruvida den generella 

nivån av arbetslöshet i ett område (i detta fall Sverige) korrelerar med främlingsfientligheten i 

samma område, men delvis på grund av materialet från ESS och även hur jag valt att tolka Lipsets 

teori om modernitetens förlorare kommer detta inte att undersökas. I den här studien kommer fokus 

att ligga på individens arbetssituation och huruvida individen arbetar eller inte och hur detta 

kommer att påverka graden av främlingsfientlighet. Tanken är att ta avstamp i det Lipsets benämner
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som individer med "ekonomisk otrygghet" och här gör jag antagandet att en arbetslös individ 

upplever en högre grad av ekonomisk otrygghet än en individ i arbete. Detsamma kan säkerligen 

sägas angående individer i ett område som lider av hög generell arbetslöshet, men eftersom 

datamaterialet är tämligen begränsat på denna punkt avgränsas begreppet på detta vis.

I datamaterialet finns en hel del frågor om arbetssituation, men för att göra det så tydligt och enkelt 

som möjligt att mäta just individuell arbetslöshet har jag valt att utgå ifrån svarsalternativen på 

frågan om huvudsaklig aktivitet de senaste sju dagarna. Om respondenten svarat "arbetslös, söker 

jobb aktivt" eller "arbetslös, söker inte jobb aktivt" kodas den som Arbetslös, övriga respondenter 

kodas som inte arbetslösa. Detta innebär att studenter, sjukskrivna, pensionerade och de som jobbar 

i hemmet (tar hand om barn och liknande) inte räknas till arbetslösa, vilket annars hade kunnat 

utgöra ett problem för studien. I denna studie räknas enbart de respondenter som specifikt svarat 

arbetslös som arbetslösa.

5.2.3 Främlingsfientlighet

När det kommer till operationaliseringen av främlingsfientlighet har jag utgått ifrån olika frågor om 

attityder kring invandring och invandrare - närmare bestämt sex specifika frågor; "Immigration bad 

or good for country's economy", "Country's cultural life undermined or enriched by immigrants", 

"Immigrants make country worse or better place to live", "Immigrants take jobs away in country or 

create new jobs", "Taxes and services: immigrants take out more than they put in or less" och 

"Immigrants make country's crime problems worse or better". Datamaterialet som går att få tag på 

från ESS är formulerat på engelska fastän de svenska respondenterna med största sannolikhet fått 

frågorna på svenska. Jag har dock valt att inte själv översätta frågorna för att undvika 

felöversättning. Svarsalternativen på frågorna var alla likadana - respondenten skulle värdera från 0 

till 10 i vilken utsträckning de höll med om respektive påstående. Att svara 0 innebär då att 

respondenten har en mycket negativ syn på invandring och 10 att respondenten har en mycket 

positivt syn på invandring.

I denna studie har jag valt att samla ihop svaren på dessa sex frågor till ett enkelt additivt index på 

vad jag valt att kalla Främlingsfientlighet, där respondenterna alltså kan ha värden som ligger 

mellan 0 till 60 (eftersom en respondent som svarat 10 på alla sex frågor alltså skulle få ett värde på 

60) där 0 skulle innebära hög grad av främlingsfientlighet och 60 väldigt låg, praktiskt taget 

obefintlig grad av främlingsfientlighet. För att göra det lättare att tolka har jag valt att vända på 

skalan så att ju högre summa respondenten har, desto högre grad av främlingsfientlighet. Ett 

reliabilitetstest med Chronbach’s alpha, som testar i vilken utsträckning svaren på de olika items 
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(delfrågor) som har adderats i indexet ligger utmed en enskild dimension (i detta fall 

främlingsfientlighet), ger resultatet 0,853, vilket är en indikation på att delfrågorna hänger mycket 

väl ihop och skapar ett reliabelt index (se Field 2009:678ff). Indexet är även tämligen 

normalfördelat (se diagram 4.1), vilket vittnar om dess tillförlitlighet.

Främlingsfientlighet mäts alltså med ett index utifrån sex frågor om attityder kring 

invandring/invandrare och ju högre värde en respondent har, desto mer främlingsfientlig upplever 

den sig.

Diagram 5.1

Histogram över variabeln Främlingsfientlighets fördelning inklusive överlappande 
normalfördelningskurva.

 

5.2.4 Landsbygd

Jag använder mig även av landsbygd som en variabel i studien. I detta fall har respondenter från 

någon av de tre regioner som innefattar Sveriges tre största städer (Stockholm, Göteborg och 

Malmö) kodats som "storstad", medan resten kodats som landsbygd. Detta är ett oerhört förenklat 

mått eftersom det finns individer i storstads-regionerna som kanske inte bor i en storstad och vice 

versa och detta bör man ta hänsyn till när man tolkar resultaten, men det ger i alla fall ett visst mått 

på hur skillnaden i främlingsfientlighet ser ut mellan storstadsbor och boende på landsbygden. Vad 

som också kan sägas till variabelns försvar är att storstäderna i dagens Sverige har en bredare direkt 

påverkan på sin omgivning. Det betyder att även de som bor i storstädernas periferi i viss mån kan 

räknas som storstadsbor då de exempelvis kan pendla till ett arbete i storstaden utan problem. Detta 
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innebär att trots att måttet är förenklat är det värt att använda det - i alla fall som riktlinje.

5.2.5 Kön, ålder och hushållsinkomst

Som kontrollvariabler i denna studie har jag även valt att ta med kön, ålder och hushållsinkomst. 

Dessa har kodats som följer;

Variabeln Kön har jag valt att kalla Man och där har respondenter som uppgett sig vara män kodats 

som 1 och respondenter som uppgett sig vara kvinnor kodats som 0.

Variabeln Ålder är baserad på året respondenten uppgett att den är född och uträknad därefter.

Variabeln hushållsinkomst utgår ifrån vad respondenten uppgett att dess hushålls totala 

nettoinkomst är utifrån 10 alternativ där 0 är lägst och 10 är högst. Varje alternativ är ett 

inkomstspann och respondenten skulle uppskatta inom vilket spann som deras hushålls befann sig i.

Detta innebär att ju högre värde (0-10) desto högre hushållsinkomst. Även om det råder skillnad i 

inkomst mellan vardera alternativ ger detta en fingervisning hur hushållets inkomst kan påverka 

främlingsfientligheten, men framförallt vilken ekonomisk situation hushållet befinner sig i i 

förhållande till övriga respondenter. Variabeln har namnet Inkomst_hushåll i studien.

5.2.6 Population

Populationen som studien ämnar undersöka är ju som tidigare nämnts svenskar och därmed är 

urvalet baserat på den del av ESS datamaterial som tagits från Sverige. Detta innebär att ingen 

speciell filtrering eller något extra urval har gjorts i datamaterialet och de respondenter som svarat 

på undersökningen från ESS är de som undersökts. Hur detta urval ser ut mer specifikt går att läsa 

under beskrivningen av datamaterialet under rubriken Urvalsgrupp.

5.2.7 Interaktionstermer

För att kunna mäta huruvida olika variabler interagerar med varandra har jag i denna studie valt att 

använda mig av tre olika interaktionstermer. Dessa tre utgår ifrån kön, arbetslöshet och landsbygd 

och har kodats som följer;

Man * Arbetslös, där arbetslösa män kodas som 1 och övriga som 0 (dvs arbetslösa kvinnor samt 

inte arbetslösa män och kvinnor).

Man * Landsbygd, där män boende på landsbygden kodas som 1 och övriga som 0 (dvs kvinnor i 
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storstäder, män i storstäder samt kvinnor boende på landsbygden).

Arbetslös * Landsbygd, där arbetslösa på landsbygden kodas som 1 och övriga som 0 (dvs 

arbetslösa i storstäder, inte arbetslösa på landsbygd samt inte arbetslösa i storstäder).

Interaktionstermerna kan alltså ge ett mått på hur två olika variabler tillsammans påverkar 

främlingsfientlighet. Dessa är relevanta för studien i och med att det kan finnas samband mellan till 

exempel gruppen arbetslösa män och främlingsfientlighet, vilket inte mäts utan en interaktionsterm 

som tar hänsyn till två variablers samverkan med den beroende variabeln.

5.3 Statistiska modeller och verktyg

I denna studie kommer jag att använda mig av univariata och multivariata linjära 

regressionsanalyser. Dessa analyser är passande för den typen av frågeställning som jag har och kan

dessutom hantera flera oberoende variabler samtidigt och även urskilja deras individuella samband 

med den beroende variabeln i förhållande till varandra. Detta ger möjlighet att kontrollera för olika 

variabler (exempelvis kön och ålder) förutom de som jag studerar - allt i samma modell. Det går 

även att se hur stor förklaringsgrad de olika oberoende variablerna har tillsammans på den beroende

variabeln. Jag kommer alltså kunna urskilja hur mycket utbildningsgrad samvarierar med 

främlingsfientlighet från effekten av kön, ålder, arbetslöshet osv.

Den första modellen kommer enbart att behandla en oberoende variabel, och jag kommer sedan att 

fylla på med fler oberoende variabler vartefter för att kunna följa hur varje enskild variabel påverkar

förklaringsgraden och de andra oberoende variablernas samband med grad av främlingsfientlighet.

5.4 Regressionsdiagnostik

Jag har valt att använda sex typer av regressionsdiagnoser. Alla sex lämpar sig för att synliggöra 

eventuella problem som mina modeller skulle kunna lida av. Jag kommer att redogöra för resultaten 

av diagnoserna och även kort förklara vad vardera diagnos är tänkt att visa på för problematik.

5.4.1 Collinearity Statistics

Denna regressionsdiagnos avser att beteckna huruvida modellerna lider av multikollinearitet eller 

inte. Med detta menas att två eller flera av de oberoende variablerna starkt korrelerar med varandra 

och problemet som kan uppstå då är att regressionsmodellen inte kan urskilja den ena variabeln 

effekt ifrån den andra. Detta skulle innebära att modellens b-koefficienter är mindre tillförlitliga.
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Resultatet visar dock att modellerna inte lider av multikollinearitet. Alltså går det inte att finna 

starka korrelationer emellan de oberoende variablerna och modellernas b-koefficienter är 

tillförlitliga på denna punkt.

5.4.2 Casewise Diagnostics

Denna regressionsdiagnos avser att beteckna ifall modellerna gör stora skattningsfel. Eftersom 

regressionsanalyser ger ett uppskattat värde är det viktigt att detta uppskattade värde inte är för högt

eller för lågt då det skulle innebära problem med hur tillförlitliga värdena är.

Resultatet visar att modellerna ganska grovt underskattar ett par höga värden av 

främlingsfientlighet. Dock handlar detta bara om 10 enskilda fall, vilket jag bedömer som ett 

relativt litet problem, men det bör ändå nämnas att just höga värden av främlingsfientlighet tenderar

att underskattas något. 

5.4.3 Normal P-P Plot & Histogram

Dessa två regressionsdiagnoser mäter heteroskedasticitet, vilket i likhet med Casewise Diagnostics 

visar huruvida modellerna gör stora skattningsfel eller inte. Detta presenteras, till skillnad från 

Casewise Diagnostics, grafiskt och innebär därmed att det är lättare att se problem med och 

tendenser till skattningsfel.

Resultaten av båda diagnoserna visar att modellerna inte lider av heteroskedasticitet i någon större 

utsträckning, vilket talar för modellernas tillförlitlighet och korrekta uppskattningar.

5.4.4 *ZRESID och *ZPRED

Denna regressionsdiagnos kan genom en scatterplot synliggöra problem med heteroskedasticitet, 

icke-linearitet eller båda två. Om modellen lider av icke-linearitet innebär detta att en linjär 

regressionsanalys inte är lämpad för att mäta sambandet då sambandet alltså inte är linjärt.

Resultatet visar dock att modellerna varken lider av heteroskedasticitet eller icke-linearitet.

5.4.5 Partial Plots

Slutligen har varje enskild variabel diagnostiserats för att upptäcka problem med heteroskedasticitet

med hjälp av Partial Plots. Resultaten här visar, precis som modellerna överlag, att de inte lider av 
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heteroskedasticitet och således är tillförlitliga.

5.4.6 Sammanfattning

Efter att ha diagnosticerat regressionsmodellerna kan jag konstatera att de är tillförlitliga då de inte 

lider av några av de problem som undersökts för. Den enda tendensen tycks vara att 

främlingsfientligheten underskattas något när det kommer till ett par observationer med ett högt 

värde av främlingsfientlighet. Detta innebär emellertid inget större problem för modellerna och jag 

kan hävda att resultaten av regressionsmodellerna är tillförlitliga.
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6. Resultat

Resultaten är uppdelade i tre steg. Det första (Steg 1) är en univariat regressionsanalys för varje 

enskild variabel (Utbildning, Arbetslös, Kön, Ålder, Landsbygd och Hushållsinkomst), det andra 

(Steg 2) är en multivariat regressionsanalys där jag successivt lägger till en variabel i taget för att se 

om värdena ändras nämnvärt (och i så fall hur) och det sista steget är tre olika multivariata 

regressionsanalyser för de tre olika interaktionstermerna.

I tabellerna som följer sammanfattas resultaten från regressionsanalyserna i SPSS och de värden 

som tagits med ska förstås på följande vis:

För att mäta förklaringsgrad, dvs. hur stor del av skillnaden i främlingsfientlighet som kan förklaras 

av de variabler som undersökts, används R2-värde. Ju högre R2-värde, desto högre förklaringsgrad 

och R2-värdet multiplicerat med 100 ger förklaringsgrad i procent. I tabell 6.1 avser R2-värdet den 

enskilda variabeln medan i tabell 6.2 är det de olika modellernas R2-värde som avses (och då alltså 

de undersökta variablernas samverkande förklaringsgrad).

För att förstå sambandens riktning och effekt mellan de olika variablerna och främlingsfientlighet är

det B-koefficienten som är intressant - i denna studie förkortad till enbart B, för enkelhetens skull. 

B-värdet innebär förändringen i enheter av främlingsfientlighet när den undersökta variabeln ökar 

med en enhet. Exempelvis för Utbildning_År är enheterna år, vilket i tabell 6.1 innebär att för varje 

avslutat utbildningsår minskar (eftersom B-värdet är negativt) främlingsfientlighet med 0,898 

enheter (där varje enhet är ett steg i det additiva indexet över främlingsfientlighet).

För att ett resultat ska räknas som signifikant, utgår jag ifrån en säkerhetsnivå på 5%, vilket innebär 

att resultaten med minst 95% säkerhet kan generaliseras till populationen. I tabellerna utläses detta 

under "Sig." där ett värde under 0,05 innebär att resultatet är signifikant.

6. 1 Steg 1 - Univariata regressionsanalyser

I detta steg kan vi se vilka variabler som var för sig har störst förklaringsgrad när det kommer till 

skillnader i främlingsfientlighet i urvalet. Modellerna tar inte hänsyn till övriga variabler, vilket gör 

att detta mått får tolkas mer som en riktlinje än som statistiskt säkerställd fakta.
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Tabell 6.1 

Resultat av univariata regressionsanalyser för oberoende variablers enskilda samband med den 
beroende variabeln Främlingsfientlighet.

R2 B Sig.

Utbildning_År ,112 -,898 ,000

Arbetslös ,000 ,042 ,973

Man ,005 1,414 ,003

Ålder ,028 ,082 ,000

Landsbygd ,001 ,591 ,222

Inkomst_hushåll ,023 -,502 ,000

I Steg 1 är det tydligt att det är utbildning, ålder och hushållsinkomst som var för sig samvarierar 

med främlingsfientligheten starkast och att Utbildning förklarar väsentligt mycket mer (R2: 0,112) 

än både Ålder (R2: 0,028) och Hushållsinkomst (R2: 0,023). Alla tre är dessutom signifikanta på 1 

‰-nivå (<0,001), vilket innebär att vi kan sluta oss till att resultaten är tillförlitliga och 

generaliserbara även till Sveriges befolkning i stort. När det kommer till utbildning är sambandet 

negativt, dvs. ju fler års utbildning desto mindre grad av främlingsfientlighet och detsamma gäller 

för hushållsinkomst där högre hushållsinkomst tenderar att minska graden av främlingsfientlighet. 

Ålder, däremot, har ett positivt samband med främlingsfientlighet, vilket innebär att ju äldre en 

individ är desto högre grad av främlingsfientlighet. Ingen annan variabel utgör en nämnvärd 

förklaringsgrad när det kommer till främlingsfientlighet. Däremot har kön ett signifikant samband 

med främlingsfientlighet, där män generellt tenderar att vara mer främlingsfientliga än kvinnor.

6.2 Steg 2 - Multivariata regressionsanalyser

I detta steg kommer det att bli möjligt att se hur värdena för förklaringsgrad, b-koefficient och 

signifikans förändras i och med att varje ny variabel läggs till. Med detta följer möjligheten att 

utläsa hur variablerna påverkar Främlingsfientlighet i förhållande till varandra och därmed är dessa 

resultat mer specifika än resultatet av bara de enskilda variablernas samband med 

främlingsfientlighet.
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Tabell 6.2

Resultat av multivariata regressionsanalyser för successivt tillagda oberoende variablers samband 
med den beroende variabeln Främlingsfientlighet.

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Justerat R2 ,111 ,112 ,121 ,121 ,131

Utbildning_År

B -,900*** -,890*** -,832*** -,836*** -,808***

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Arbetslös

B ,130 ,084 ,612 ,621 ,642

Sig. ,913 ,944 ,607 ,602 ,597

Man

B ,815 ,867 ,876 ,921*

Sig. ,075 ,057 ,055 ,050

Ålder

B ,050*** ,050*** ,052***

Sig. ,000 ,000 ,000

Landsbygd

B -,262 ,068

Sig. ,567 ,885

Inkomst_hushåll

B -,138

Sig. ,107
* = Sig. <0,05
** = Sig. <0,01
*** = Sig. <0,001

Under modell 1 i tabell 6.2 står Utbildning_År kvar och Arbetslös läggs till. Som förväntat från 

Steg 1 skiljer sig inte detta särskilt mycket från tabell 6.1 - utbildning har fortfarande ett signifikant 

samband med främlingsfientlighet, medan Arbetslös inte har det. När sedan kön (Man) läggs till 

som variabel syns en ytterst liten ökning i förklaringsgrad (från 0,111 till 0,112 i R2-värde, dvs. 

endast en promilles ökning). Män tycks ha en tendens att vara lite mer främlingsfientliga än 

kvinnor, men detta är inte signifikant. Vidare inkluderas ålder i modell 3 och precis som förväntat 

ökar förklaringsgraden - denna gång med ca 1 procent (från 0,112 till 0,121 i justerat R2-värde). Det

tycks vara så att ju äldre man är, desto mer främlingsfientlig är man och detta är signifikant på 1 ‰-

nivå. Sig.-värdet för Arbetslös och Man har också minskat vilket innebär att kontrollerat för ålder 
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har arbetslöshet och kön ett mer signifikant samband även om resultaten inte är tillräckligt 

signifikanta för att kunna generaliseras. Det är även så att när Ålder lagts till så ökar plötsligt 

variabeln Arbetslös B-värde från 0,084 till 0,612. Fastän detta inte är signifikant nog att 

generaliseras ger det en indikation på att åldern "skymmer" en del av arbetslöshetens samband med 

främlingsfientlighet. När Landsbygd läggs till som variabel ökar inte förklaringsgraden och 

Landsbygd i sig har inget signifikant samband med främlingsfientlighet, men kontrollerat för 

Landsbygd ökar signifikansen för könsvariabeln och arbetslöshetsvariabeln ännu mer - om än inte 

tillräckligt för att vara tillförlitligt och generaliserbart. Det tycks som att Landsbygd har en indirekt 

korrelation med främlingsfientlighet, precis som Ålder. I modell 5 inkluderas även Hushållsinkomst

och här syns en förväntad ökning i förklaringsgrad på ca 1 procent, även om variabeln själv inte 

utgör ett signifikant samband. Det går även att utläsa att variabeln Landsbygds samband med 

främlingsfientlighet nästan helt har försvunnit vilket ger indikationer på att det är inkomsten som 

har det egentliga sambandet, men mäts indirekt inom variabeln Landsbygd. Det går också att se att 

Man nu blivit signifikant på 5 %-nivå och Arbetslös också har ökat i signifikans. Hushållets 

inkomst likt Landsbygd och Ålder tycks också ha en indirekt korrelation med främlingsfientlighet.

6.3 Steg 3 - Interaktionstermer

I detta steg är det möjligt att se hur olika variabler tillsammans samvarierar med 

Främlingsfientligheten. Detta innebär att det går att se hur exempelvis individer som både är män 

och arbetslösa skiljer sig från övriga individer. Resultaten för alla tre interaktionstermer visade sig 

dock inte ha något signifikant samband med främlingsfientlighet eller en nämnvärd ökning i 

förklaringsgrad. Varken arbetslösa män, män på landsbygden eller arbetslösa på landsbygden kan 

ses som betydelsefulla gruppindelningar för att förklara främlingsfientlighet i detta material.
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7. Analys

I denna del kommer resultatet analyseras utifrån den teoretiska bakgrunden som beskrivits tidigare i

uppsatsen. Frågeställningarna som ställdes inledningsvis kommer ges ett försök att besvaras och 

slutligen följer en kort sammanfattning av analysen.

7.1 Analys

För att göra denna del så lättförståelig som möjligt är den upplagd så att jag går igenom resultaten 

stegvis (Steg 1, Steg 2 och Steg 3) och redogör för hur applicerbar teorin om modernitetens 

förlorare är för att förklara resultaten. Tyngdpunkten ligger på steg 2, då steg 1 framför allt ger 

indikationer medan steg 2 ger en mer stabil utgångspunkt och steg 3 i viss mån inte ger underlag för

analys.

7.1.1 Steg 1 - Univariata regressionsanalyser

Med utgångspunkt i Lipsets tanke om att de outbildade, de ekonomiskt otrygga och delvis de 

boende på landsbygden skulle ha en tendens att sympatisera med högerextrema partier förväntas 

framför allt utbildning, hushållsinkomst och landsbygd att samvariera med främlingsfientligheten i 

störst utsträckning. Men resultaten i Steg 1 ger bara stöd för utbildning och hushållsinkomst som 

förklaringar för främlingsfientlighet av dessa tre. Landsbygd hade varken signifikansen eller 

förklaringsgraden att kunna stödja Lipsets tanke. Dock gav Landsbygd en indikation på det som 

Lipset menade, i och med att sambandets riktning ändå var positivt, men det är inte tillräckligt för 

att ge stöd åt idén om att människor som inte bor i storstäder skulle vara mer främlingsfientliga än 

andra. Vad beträffar ålderns korrelation med främlingsfientlighet är det svårt att tolka då Lipset inte 

nämner ålder som en relevant faktor, men det skulle vara möjligt att äldre respondenter upplever 

mer av känslan av att vilja "vrida tillbaka klockan" till något bättre, då de har mer erfarenhet av hur 

samhället såg ut förr. Men detta är enbart spekulationer och skulle kräva andra typer av studier för 

att undersöka.

7.1.2 Steg 2 - Multivariata regressionsanalyser

I teorin om modernitetens förlorare kännetecknas den förlorande gruppen framför allt av låg 

utbildning, småföretagande och i vissa fall boende på landsbygden. Låg utbildning är något som 

undersöks i modellerna och även landsbygdsbor, men det är möjligt att småföretagande delvis mäts 

av åldersvariabeln då yngre individer kanske inte etablerat egna företag i samma utsträckning som 
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äldre. Med detta i åtanke kan resultatet för variablerna Utbildning_År, Ålder och Landsbygd 

förväntas ha de starkaste sambanden med främlingsfientlighet.

Lipsets idé om utbildningens effekt får starkt stöd i den här studien då den genomgående har ett 

starkt, signifikant samband med främlingsfientlighet och även utgör den största individuella 

förklaringsfaktorn. Det är omöjligt att förneka utbildningens relevans utifrån dessa resultat. Oavsett 

hur mekanismerna bakom denna effekt fungerar är det uppenbart att ju högre utbildning en individ 

har, desto mindre främlingsfientlig är den. Detta kan ha en koppling till Lipsets teori om hur 

individer med begränsad erfarenhet tenderar att vara mer främlingsfientliga då utbildning främjar 

individens allmänbildning och öppnar för alternativa tankesätt. Här är det viktigt att poängtera att 

denna studie inte ämnar förklara mekanismerna bakom utbildningens samband med 

främlingsfientlighet utan enbart fastställa om det finns ett samband överhuvudtaget - och det stöds 

definitivt i materialet.

Ålderns samband (positivt, dvs. ju äldre desto mer främlingsfientlig) är också intressant då den kan 

förklaras av olika delar av Lipsets tankar. Med tanken om att småföretagare tillhör en äldre 

åldersgrupp så stöds Lipsets teori av resultatet, men det bör å andra sidan tolkas restriktivt då det är 

relativt spekulativt. Vad som också kan tas i beaktande är generationseffekten, där olika 

åldersgrupper reagerar olika på samhällets förändringar beroende på hur samhället såg ut under 

tiden de växte upp. Att äldre tenderar att vara mer främlingsfientliga skulle i detta fall då kunna 

förklaras av Lipsets idé om en grupp som vill "vrida tillbaka klockan" till en tillvaro som de själva 

tidigare upplevt och formats av. Tanken här skulle då vara att de som upplevt samhällets förändring 

och modernisering tillhör det äldre gardet och således kan åldern samband med främlingsfientlighet 

i denna studie förklaras av att gruppen som förlorat på moderniseringen är just de som upplevt en 

förändring och har något att jämföra med. Även detta bör tolkas med stor försiktighet då dessa 

analyser till stor del är spekulativa och framför allt är svåra att "få tag på" i datamaterialet som 

studien utgår ifrån. Resultaten kan kanske inte sägas ge fullt stöd åt Lipsets teorier, men inte heller 

motsäger de den.

Det är svårare att få ett definitivt svar på huruvida boende i storstad respektive på landsbygd skulle 

samvariera med främlingsfientligheten. Lipset menar ju att det dels är den urbana medelklassen men

även individer på landsbygden som tenderar att sympatisera med högerextrema åsikter och i detta 

material får detta visst stöd. Resultaten är dock lite mer komplexa i detta fall då variabeln 

Landsbygd påverkas av hushållets inkomst. Eftersom det negativa sambandet gällande för variabeln
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Landsbygd (dvs. om en individ bor på landsbygd tenderar den att vara mindre främlingsfientlig) 

motsäger Lipsets teori - trots att det inte är ett signifikant resultat - bör slutsatsen vara att 

storstadsbor är mer främlingsfientliga än boende på landsbygd. Men när hushållets inkomst läggs 

till som kontrollvariabel i modellen vänds sambandet till ett positivt samband (dvs. om en individ 

bor på landsbygd tenderar den att vara mer främlingsfientlig). Fastän detta har en praktiskt taget 

obefintlig påverkan på förklaringsgraden och sambandet tycks ytterst svagt indikerar ändå resultatet

att givet samma ekonomiska situation är boende på landsbygd mer främlingsfientliga än 

storstadsbor. Detta kan möjligtvis förklaras av att de som Lipset benämner som "ekonomisk 

otrygga" tenderar att vara mer sympatiserande med högerextrema åsikter och att individer på 

landsbygden kan tänkas leva i en mer utsatt ekonomisk situation än boende i storstäder. Detta, 

precis som ovan nämnda resultat, bör tolkas med försiktighet och kräver vidare - och mer 

djupgående - studier för att kunna förstås ordentligt. Det kan dock inte med någon sorts statistisk 

säkerhet sägas att Lipsets teori om att individer på landsbygden skulle vara mer främlingsfientliga 

finner stöd i denna studies material. Däremot kan det vara intressant att fundera på om gränsen 

mellan landsbygd och storstad blivit mindre betydelsefull i och med samhällets utveckling sedan 

1960-talet. Det skulle kunna förklara varför skillnaden idag inte är lika stor som tidigare, men detta 

kräver mer studier för att kunna säkerställa och är än så länge enbart spekulationer.

Givet Lipsets teori om modernitetens förlorare, men även övriga studier som tagits upp tidigare, är 

individens arbetslöshet en intressant faktor. Resultatet i detta material ger indikationer på att även 

arbetslösheten är värd att lägga mer resurser på att studera än vad som gjorts här. Sambandet som 

framträder i modellerna visar på att arbetslöshet framför allt spelar en roll när man jämför individer 

i samma ålder eftersom det knappt har ett betydande samband innan variabeln Ålder läggs till i 

modellen. Arbetslöshetens korrelation med främlingsfientlighet kontrollerat för ålder skulle kunna 

förklaras av att det har ett betydande samband inom en viss åldersgrupp, men ett mindre betydande i

en annan. Detta skulle förklara resultatet, men är en ren spekulation och kräver vidare studier för att

säkerställas. Precis som med variabeln Landsbygd kan det inte sägas med statistisk säkerhet att 

varken Lipset eller övrigas teorier om arbetslöshetens påverkan finner stöd i materialet. För att 

förstå mekanismerna bakom fenomenet bör det studeras mer ingående i framtiden.

7.1.3 Steg 3 - Interaktionstermer

Utifrån Lipsets teori förväntas interaktionstermerna ha ett tydligt samband med 

främlingsfientligheten då de är utformade som ett försök att sätta fingret på grupperna som är 

modernitetens förlorare. Men eftersom ingendera var varken signifikant eller bidrog i ökad 
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förklaringsgrad finns det, i min mening, två slutsatser att dra av detta. Antingen är Lipsets teori inte 

applicerbar och i behov av revideringen eller så är interaktionstermerna undermåligt utformade. 

Eftersom interaktionstermerna utformades utifrån variablerna Arbetslös, Landsbygd och 

Inkomst_hushåll finns det anledning att vara skeptisk till deras tillförlitlighet. Problematiken med 

falla tre variabler kvarstår i omkodningen till interaktionstermer vilket kan vara en orsak till 

resultaten. Men med tanke på resultaten i steg 2 kan det nog vara vettigt att anta att båda 

slutsatserna spelar in samtidigt. För att få ett tydligt och precist svar på vad som kan vara orsaken 

(och framför allt utesluta bristerna i denna studie som orsak) bör variablerna och 

interaktionstermerna preciseras och omkodas i framtida studier.

7.2 Sammanfattning

Lipsets teori om modernitetens förlorare får inte fullt stöd i undersökningsmaterialet, men på 

punkten gällande utbildningsgrad råder inga tvivel om att denna variabel spelar en stor roll i 

förklaringen till vad som påverkar främlingsfientligheten bland individer i Sverige. Övriga variabler

ger mer komplexa resultat och är därmed inte helt lättolkade och lättanalyserade, men ger däremot 

riktlinjer för vad framtida studier skulle kunna handla om. Frågeställningarna som ställdes initialt i 

denna studie får således inga entydiga svar och kräver mer studier för att besvaras och studien i sin 

helhet inbjuder till spekulation kring hur väl den egentligen genomförts.
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8. Övergripande diskussion och slutsatser

Vad som framkommer under analysen av resultaten är hur svårtolkade dessa är med hjälp av Lipsets

teori. Den grupp som Lipset beskriver som modernitetens förlorare är svår att greppa, vilket visade 

sig redan under operationaliseringen av begreppen och detta blir extra tydligt under analysen.

Resultaten ger inte en helt klar indikation varken för eller emot teorin, vilket skulle kunna tyda på 

exempelvis att materialet undersökts på ett undermåligt sätt, att begreppen operationaliserats 

felaktigt eller att de statistiska modeller som gjorts inte kunnat ringa in den grupp som Lipset pekar 

på. Det är å andra sidan möjligt att det är själva teorin om modernitetens förlorare som är för 

generell och därmed svår att applicera. Många av de enskilda variablerna har visat sig behöva 

undersökas grundligare var för sig istället för att buntas ihop till en övergripande teori. Denna studie

tyder kanske snarare på att förklaringen till varför individer är främlingsfientliga är för komplex för 

att undersökas på detta sätt och studien hade sannolikt gynnats av att avgränsas mer och fokuserat 

på en specifik, mätbar faktor snarare än flera stycken.

Slutsatserna som dras väcker ännu en fråga vilken inte bemötts tidigare i studien, men som har 

betydelse för debatten kring främlingsfientlighet i stort. Själva försöket att göra en generell 

gruppindelning och utröna vilka individer i ett samhälle som hyser främlingsfientliga åsikter har, i 

mitt tycke, starka paralleller med just främlingsfientligheten i sig. Det är kanske så - och denna 

studie tycks stöda denna tanke - att människor är alltför komplexa för att grupperas och sättas i fack.

Det är kanske inte gynnsamt att, som Lipset, försöka åstadkomma en övergripande teori som ska 

förklara varför en viss grupp beter sig på ett visst sätt, om sanningen är att olika faktorer har allt för 

olika påverkan på olika individer.
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