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Abstract 
The purpose of this paper is that from a theoretic knowledge of young people’s attitudes towards 

racism, xenophobia and immigration carry out a study that in practice investigates young people’s 

attitudes, in the sixth to ninth grade, towards immigration and immigrants. A survey was carried 

out that included 83 pupils divided in four school classes, one in every grade. The survey was 

carried out at a grammar school in a municipality with more than 9000 inhabitants located in the 

west part of Sweden. The survey contained 10 secluded questions and 2 partly open questions, 

where the pupils had the possibility to justify their answers. The results shows that girls are more 

tolerant than boys and that pupils in the seventh grade are more tolerant than their older friends. 

The highest share of intolerant pupils occurs in grade nine. It’s not possible to include those 

asked from the sixth grade into this tendency because of the high percentage share that answers 

“don’t know”. Among the pupils own comments there are very few that shows intolerance to a 

great extent and one pupil writes that a multicultural society equals rapes. This attitude is not by 

far representative since a summery of valuations in the survey shows that almost every of those 

asked are tolerant to a high extent. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en teoretisk kunskap om ungdomars attityder till rasism, 

främlingsfientlighet och invandring utföra en studie som i praktiken undersöker ungdomars 

attityder, i årskurs 6 till 9, till invandring och invandrare. En enkätundersökning genomfördes 

som omfattade 83 elever fördelade på fyra klasser, en i varje årskurs. Undersökningen utfördes på 

en högstadieskola i en kommun med drygt 9000 invånare i västra Sverige. Enkäten bestod av 10 

slutna frågor samt 2 delvis öppna, där eleverna fick möjlighet att motivera sina svar. Resultatet 

visar att flickor är mer toleranta än pojkar och att elever i årskurs 7 är mer toleranta än sina äldre 

kamrater. Den högsta andelen intoleranta elever finns i årskurs 9. Till denna tendens kan inte de 

tillfrågade ur årskurs 6 inräknas då en stor andel av dem anger att de är osäkra till frågeställningen 

i flera fall. Bland elevernas egna kommentarer visar någon enstaka elev hög intolerans när denne 

jämställer ett mångkulturellt samhälle med våldtäkter. Denna attityd är dock inte representativ i 

någon mening, då en sammanfattande värdering av resultatet visar hög tolerans för nästan 

samtliga av de tillfrågade eleverna. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Våren 2006 hade jag möjligheten att följa med på en resa till Polen. Resan var ett samarbete 

mellan Brottsförebyggande centrum i Värmland och Karlstads Universitet. Under resan besöktes 

Auschwitz/Birkenau som är en stark symbol för de brott som nazismen har begått mot 

mänskligheten, men vi reste också runt i området kring Krakow och besökte platser som är 

mycket starkt förknippade med nazismen och andra världskriget. De känslor som resan och 

upplevelserna gav kan inte beskrivas med ord, men kommer för alltid att finnas kvar. Zbylitowska 

Gora är den plats som lämnat de starkaste avtrycken. På ett litet område finns ett antal 

massgravar och tusentals människor mördades på denna plats. En av massgravarna är den sista 

vilan för hundratals barn mellan 0-12 år. Denna massgrav var den i särklass mest smyckade med 

ballonger, leksaker, kramdjur, flaggor och ett stort antal gravljus. Vid detta tillfälle insåg jag två 

saker. För det första finns ingen möjlighet att ens närmelsevis göra en rättvis beskrivning av hur 

fruktansvärt offren för nazismen behandlades. Judarna, som var den enskilt största gruppen av 

offer, kan omöjligt ha kategoriserats som människor av nazisterna. För det andra insåg jag hur 

viktigt det är att skolans värdegrund verkligen får genomsyra all skolans verksamhet och att alla 

som arbetar på en svensk skola, inte bara lärare, inser hur mycket de faktiskt påverkar vår nästa 

generation. Än idag drivs jag av en mycket stark övertygelse om vikten av skolans värdegrund. 

 

Inför valet i september 2006 stod jag som representant för ett av riksdagspartierna och delade ut 

informationsmaterial vid en av mataffärerna i Grums. En av de människor jag träffade 

överrumplade mig totalt och förflyttade mig i tanken omedelbart till Zbylitowska Gora. Detta 

skedde när personen berättade att dennes röst skulle läggas på NSF, NationalSocialistisk Front, 

därför att personen inte trodde det var en bra idé att blanda de olika raserna. De genetiska 

säregenskaperna hos de blonda kunde gå förlorad om de blandades med andra rasers gener.  

 

I riksdagsvalet lyckades Sverigedemokraterna få 2,93 % av svenska folkets röster och runt om i 

landets kommunfullmäktigen stärkte partiet sina positioner kraftigt. I min hemkommun lyckades 

samma parti få 1,3 % av rösterna, trots att man inte ställde upp i kommunalvalet. 1 De 

främlingsfientliga politiska partierna är på frammarsch och lyckas knyta allt fler personer till sina 

organisationer och mycket av deras ”fiskande” arbete riktar sig mot den yngre generationen. 

Denna utveckling oroar mig och något måste göras. Jag tror att skolan och dess personal har en 
                                                 
1 Valmyndighetens hemsida, 2007-09-14: http://www.val.se 
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stor del i detta arbete och man måste konkurrera med ett annat budskap. Ett budskap baserat på 

demokrati och humanism. Då kanske rekryteringen till de främlingsfientliga organisationerna 

avstannar. 

 

1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att utifrån en teoretisk kunskap om ungdomars attityder till 

rasism, främlingsfientlighet och invandring utföra en studie som i praktiken undersöker 

ungdomars attityder, i årskurs 6 till 9, till invandring och invandrare. Om det är så att det finns 

skillnader mellan årskurserna eller könen under de sista fyra åren i grundskolan, och då till mer 

negativa inställningar, kan dagens lärare lättare välja ut vilka områden som bör studeras särskilt. 

Endast med kunskap och förståelse för vår samtid, kan vi förändra framtiden.  

 

1.3 Frågeställning 
Den fråga som är föremål för undersökning i detta examensarbete lyder: Vilka attityder har 

ungdomar i årskurs 6-9 till invandring och invandrare samt kan man utläsa skillnader mellan 

årskurserna och/eller könen? 

 

1.4 Metod 

Här behövs först en precision av syftet. Meningen är att i forskningsöversikten ta reda på vilka 

attityder ungdomar i målgruppen har till rasism, främlingsfientlighet och invandring samt om 

några skillnader finns mellan könen och/eller årskurser. Därefter, i detta examensarbetes studie 

som är en enkätundersökning, är meningen att koncentrera denna till att undersöka ungdomarnas 

attityder till invandring och invandrare samt om några skillnader finns mellan könen och/eller 

årskurser. Denna metod motiveras av denna uppsats författares övertygelse om att de allra flesta 

ungdomar i målgruppen inte gör någon skillnad på de olika begreppen rasism och 

främlingsfientlighet. Detta resonemang stöds inte av någon litteratur förutom mycket perifert. 

Magne Raundalen och Gustav Lorentzen beskriver i boken Barn och rasism att i den 

provundersökning som de genomförde gjorde ungdomarna i målgruppen inte skillnad på begrepp 

som invandrare, flykting eller asylsökande utan använde dessa omvartannat.2 En trolig 

konsekvens av detta faktum är att ungdomarna i denna empiri inte heller gör någon skillnad 

mellan begreppen rasism och främlingsfientlighet. 

                                                 
2 Magne Raundalen och Gustav Lorentzen, Barn och rasism (Lund: Studentlitteratur 1996 svensk utgåva) s. 45 f. 
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1.4.1 Urval 
Undersökningen genomfördes i en kommun med drygt 9000 invånare. Kommunen finns i 

Västsverige och har en skola för barn i årskurs 6-9. På skolan finns ca 550 elever fördelade på 23 

klasser. På skolan där studien genomfördes är andelen elever med invandrarbakgrund liten. 

Elevurvalet gjordes av rektorn på skolan som i sin tur valde ut fyra klasser, en i varje årskurs. 

Urvalet gjordes på detta sätt eftersom studien då får en relativt representativ grupp av elever, men 

också därför att urvalet inte skulle kunna styras av någon. I fråga om bortfall är den andelen noll, 

då samtliga närvarande elever svarade på samtliga frågor. Undersökningen är baserad på 83 

elever, 41 flickor och 43 pojkar.  

 

1.4.2 Datainsamlingsmetod 
Studien har utförts i enkätform för att få ett större material vid sammanställningen än jag hade 

fått vid intervjuer. Enkätens form är också anonym vilket kan påverka elevernas ärlighet i svaren. 

Med större ärlighet följer också en större reliabilitet. På grund av svårigheterna med att formulera 

enkätfrågor, användes redan beprövade frågor som finns redovisade i boken Barn och rasism av 

Magne Raundalen och Gustav Lorentzen.3 Genom att använda dessa frågor kan dels jämföras 

resultatet från denna uppsats undersökning med deras, och dels används etablerad metod vilket 

minskar felmarginalen.4  Frågorna har i vissa fall omformulerats för att bättre passa 

undersökningsgruppens åldrar och därmed öka förståelsen. Enkäten är skapad sådan att den 

möjliggör olika jämförelser mellan ålder och kön i resultatet. Fråga 1-8 är påståenden som den 

svarande skall ta ställning till. Dessa påståenden är slutna där ingen möjlighet till kommentar 

finns. På dessa frågor finns fem svarsalternativ: instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar 

helt avstånd samt vet inte. De två nästkommande frågorna, nummer 9 och 10, är delvis öppna. I 

dessa frågor finns tre svarsalternativ: ja, nej samt vet inte. Till dessa frågor finns möjlighet att 

kommentera, motivera och ge exempel. Fråga 11 och 12 har samma svarsalternativ som de 

föregående två, men saknar möjlighet till kommentar. Sist i enkäten finns möjlighet för de 

svarande att ge synpunkter och kommentarer som hon/han har kommit att tänka på under 

ifyllandet av enkäten. 

 

                                                 
3 Raundalen och Lorentzen 1996, s. 42-59 
4 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen –Undersökningsmetoder och språklig 
utformning, fjärde upplagan (Uppsala: Kunskapsföretaget 2006) s. 32 
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1.4.3 Genomförande 
För att minimera bortfallet har författaren till denna uppsats gått runt i de klasser som rektorn på 

skolan valt ut. Innan enkäten delades ut förklarades att den ingår som en del i mitt examensarbete 

på lärarutbildningen vid Karlstads universitet och att enkäten handlar om åsikter och attityder 

kring rasism och främlingsfientlighet. Vidare berättades, när det gäller anonymitet, att ingen 

annan än den som utfört undersökningen kommer att ha tillgång till och studera enkäterna. 

Andra människor kommer enbart att ta del av resultatet i en sammanställning och skolans riktiga 

namn kommer inte att skrivas ut i uppsatsen. Istället kommer uttrycket en skola i Västsverige, 

alternativt en högstadieskola i Västsverige att användas.  För eleverna berättades att enkäten består av 

8 påståenden som eleverna ska ta ställning till, 2 frågor där man kan ge kommentarer, exempel 

eller motivera sitt svar samt de två sista frågorna där kommentarer inte kan ges. Allra sist i 

enkäten finns några rader för den som vill skriva något mer. Innan eleverna fick starta påmindes 

de om att enkäten var anonym samt att den skulle ifyllas enskilt. 

 

1.5 Avgränsningar 
I detta examensarbete kommer enbart att behandlas det som är av intresse för undersökningen, 

och denna är också uppsatsens huvuddel. Enkäten frågar inte efter ungdomars inställning till 

nazism, rasism eller främlingsfientlighet utan enbart till invandring och invandrare. Anledningen 

till detta kan läsas under punkt 1.4 Metod. I undersökningen kommer heller inte någon 

bakgrundsinformation om eleverna inhämtas som föräldrars födelseland, socioekonomiska 

bakgrund eller medlemskap i föreningar/politiska partier.  

 

1.6 Källkritik 
Vilken kritik kan riktas mot de källor som olika delar i uppsatsen bygger på? I fråga om boken 

Barn och rasism av Magne Raundalen och Gustav Lorentzen så är deras forskning gjord i Norge. 

Det är möjligt att detta innebär att en absolut jämförelse med deras undersökning inte kan göras. 

Å andra sidan är eleverna i deras undersökning i samma ålder som ungdomarna i denna uppsats 

studie. Det är dock min absoluta uppfattning att inte några större skillnader mellan norrmäns och 

svenskars värderingar och attityder existerar. 

 

Intoleransrapporten som är framtagen av Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet, 

BRÅ, kan tillskrivas en hög trovärdighet. Urvalet har skett slumpmässigt, bland annat med hjälp 

av SCB och urvalet är dessutom stort, nästan 14 000 elever. Då denna uppsats endast använt ett 
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fåtal av de frågor som undersökningen ställde, och då för underlag i forskningsöversikten, finns 

en risk att resultat på dessa enskilda frågor övertolkats. I Intoleransrapportens undersökning ingår 

dessa frågor som en del i ett block av frågor som på ett eller annat sätt mäter samma sak. 

 

Stella Löfs studie är på samma sätt som denna uppsats undersökning, liten i sammanhanget. I 

hennes studie är underlaget 80 elever i årskurs 7-9. Andelen osäkra elever är relativt stor i några 

av hennes frågor vilket medför att inga säkra slutsatser kan dras med denna som jämförelse. 
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2 Forskningsöversikt 
2001 genomförde Rädda Barnen en undersökning om främlingsfientlighet på 305 högstadieskolor 

runt om i Sverige. Denna visar bland annat stora skillnader mellan hur rektorer och 

elevrådsordföranden upplever stämningen på skolan, i hänseendet främlingsfientlighet. Några av 

frågorna handlade om i vilken utsträckning rektorer respektive elevrådsordföranden såg/lade 

märke till rasistiskt klotter eller elever med rasistiska symboler på sina kläder. Resultatet visade på 

stora skillnader där rektorerna uppmärksammade betydligt färre rasistiska symboler på kläder eller 

som klotter än elevrådsordförandena. Den specifika frågan om rasistiskt klotter visade att 30% av 

elevrådsordförandena jämfört med 17% av rektorerna sett sådant, medan andelen i frågan om 

rasistiska symboler på elevers kläder gav andelen 32% av elevrådsordförandena och 15 % av 

rektorerna.5 Jenny Malmsten vid Malmö högskola, som står bakom Arvsfondens rapport Barn och 

rasism, menar att detta är naturligt då det finns en rik flora av rasistiska symboler och enbart den 

som känner till symbolerna kan finna dem provocerande.6 

 

I december 2003 genomfördes en stor undersökning bland grundskole- och gymnasieskoleelever 

i Sverige som kom att kallas Intoleransrapporten. Kartläggningen genomfördes i samarbete mellan 

Forum för levande historia och BRÅ, Brottsförebyggande Rådet och omfattade 21313 elever i 

grundskolans årskurs 8 och 9 samt gymnasieskolans år 1-3. I grundskolan medverkade 230 skolor 

med tillsammans 13898 elever och i gymnasieskolan fanns 142 skolor representerade med totalt 

7415 elever. Studien undersökte bland annat vilka attityder som ungdomar har, vid tiden för 

undersökningen, till minoritetsgrupper och invandrare generellt. 7 När frågan om eleverna skulle 

tycka att det var okej om någon av hans/hennes kompisar klottrade ”stoppa invandringen” på en 

av stadens väggar ställdes, svarade 63,8% att detta inte var okej, medan 5,5% tyckte det var helt 

okej. På denna fråga saknas uppdelning i grundskola/gymnasieskola.8 På frågan om eleverna 

lyssnade på White Noise/vit makt musik, svarade 16,8% av eleverna i grundskolan ja. En viss 

skillnad kan identifieras mellan könen då flickorna i 85,4% av fallen svarade nej, medan pojkarnas 

andel var 80,9%. Bland pojkarna uppgav 19,1% att de ibland eller ofta lyssnar på denna typ av 

musik, samma andel för flickorna var 14,6%.9  

                                                 
5 Rädda Barnens hemsida, 2007-10-24: 
http://medlemsportal.rb.se/upload/Distriktsf%C3%B6rbund%20och%20lokalf%C3%B6reningar/Halland/Halmst
ad/Rapporter%20och%20Dokument/N%C3%A5gra%20hakkors%20bakom%20gympasalen.pdf, s. 8 
6 Arvsfondens hemsida, 2007-10-23: 
http://www.arvsfonden.se/upload/pdfdokument/Barn%20och%20Rasism%20070522.pdf, s. 8  
7 Forum för levande historias hemsida, Intoleransrapporten, 2007-10-27: 
http://www.levandehistoria.se/files/intoleransrapporten.pdf, s. 25-30 
8 Intoleransrapporten, tabell B29, s. 130 
9 Ibid, tabell B45 samt tabell B46, s. 140 
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Stella Löf, student vid Karlstads universitet, genomförde 1999 bland annat en enkätundersökning 

om ungdomars attityder kring rasism och främlingsfientlighet. Många av hennes frågor återfinns 

som enkätfrågor i detta examensarbetes undersökning. Löf menar att pojkar tenderar att vara mer 

främlingsfientliga än flickor vilket också hennes undersökning bekräftar. På frågan om 

utlänningar som kommer till vårt land kommer att innebära något positivt för den svarandes 

framtid svarar 7,5% av pojkarna samt 32,5% av flickorna ja. Den omvända frågan, alltså om de 

kommer att innebära något negativt för framtiden svarar drygt 10% av flickorna samt 30% av 

pojkarna ja.10 Magne Raundalens, psykolog, och Gustav Lorentzens, goodwill-ambassadör för 

Unicef, undersökning visar att över 60% av de svarande väljer positivt eller mycket positivt ifråga 

om utlänningar kommer att betyda något positivt eller negativt för deras framtid.11 Deras 

undersökning är utförd i tre geografiska områden i Norge det närmaste decenniet före 1995 och 

varje år har drygt 1000 enkäter skickats ut till barn i årskurs 6-9.12 Intoleransrapporten ställde frågan 

om man kan bli kompis med alla oavsett var man kommer ifrån och 76,9% av de svarande 

eleverna i årskurs 8-9 svarade ”ja, absolut”, medan 4,7% svarade antingen ”nej, absolut inte” eller 

”nej, knappast”.13 

 

Löfs undersökning visar att ingen av flickorna men 30% av pojkarna i årskurs 7-9 anser att vi ska 

stänga gränserna för invandrare/flyktingar till Sverige. Denna tendens återkommer när frågan om 

den svarande skulle ha något emot att ha en invandrarfamilj som granne. Andelen pojkar som 

anger svaret ja är närmare 30% medan ingen av flickorna kryssat för samma svarsalternativ.14 

Frågan om Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar har i Intoleransrapporten ett resultat där 20,1% av 

de svarande avger ett avståndstagande svar och 84,3% av de svarande instämmer.15 Detta kan 

jämföras med frågan om invandrare som kommit från andra länder utanför Europa ska återvända 

till sina hemländer. På denna fråga svarar 52,6% av eleverna i grundskolan att det inte håller med. 

30,1% av eleverna håller delvis eller helt med om påståendet.16 

 

När det gäller frågan om eleven ofta hör att människor i deras omgivning använder sig av 

rasistiska tillmälen som ”svartskalle” eller ”neger” svarar över hälften av både flickor och pojkar 

                                                 
10 Stella Löf, Rasism och främlingsfientlighet –En studie i ungdomars attityder (Karlstads universitet: 
Institutionen för samhällsvetenskap 1999) s. 11 
11 Raundalen och Lorentzen 1996, s. 58 
12 Ibid, s. 45 
13 Intoleransrapporten, tabell B24, s. 127 
14 Löf 1999, s. 12 f 
15 Intoleransrapporten, tabell B24, s. 127 
16 Ibid, tabell B26, s. 128 
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jakande. Den årskursspecifika redovisningen ger också vid handen att det finns skillnader mellan 

årskurserna och att andelen ja-svar är mer än dubbelt så stor i åk 9 jämfört med åk 7. Årskurs 

åttas andel ligger mellan dessa på dryga 60%.17 En fråga som tangerar ämnet finns i 

Intoleransrapporten och lyder: ”Skulle Du tycka det var okej om Dina kompisar muckade bråk med 

en invandrare, utan egentlig anledning?”18 På denna fråga svarade 77,4% av eleverna ”inte okej” 

eller ”knappast okej” medan 8,5% angav något av svaren ”ganska okej” eller ”helt okej”.19 

  

Raundalen och Lorentzen refererar i sin bok till en svensk undersökning som Anders Lange och 

Charles Westin gjort. Denna undersökning omfattade 900 ungdomar i åldern 16-21 år där de 

svarande tog ställning till en rad påståenden. Undersökningen genomfördes 1990 och var en 

uppföljning av tidigare undersökning tre år tidigare. Påståendet ”Vi bör inte släppa in några fler 

invandrare i Sverige” visar en säkerställd negativ förändring där den procentuella ökningen är 

närmare 100% för alternativet instämmer helt. De som helt tar avstånd från påståendet har 

minskat med 25% mellan 1987 och 1990.20  

 

På den skola där Stella Löf genomförde sin enkätundersökning upplever 50% av flickorna och 

över 60% av pojkarna att man inte pratar om rasism/främlingsfientlighet på lektionstid. 

Resultatet visar också att ¾ av åttondeklassarna svarat nej på samma fråga. När det gäller om 

eleverna kan tänka sig att rösta på ett parti som vill stoppa invandringen till Sverige kan 30% av 

pojkarna tänka sig detta medan endast ett fåtal av pojkarna kan tänka sig att rösta på ett rasistiskt 

parti. För flickornas del är det nästan ingen som svarat att de kan tänka sig att rösta på vare sig ett 

parti som vill stoppa invandringen eller ett rasistiskt parti.21 

 

När påståendet utlänningar som kommer hit borde inte få gifta sig med någon från vårt land ställs visar 

Raundalens och Lorentzens forskning att 80% av de tillfrågade är oeniga eller mycket oeniga med 

påståendet.22 När eleverna i Löfs undersökning skall ta ställning till samma påstående är resultatet 

något annorlunda där i genomsnitt 63% av eleverna (Åk 7-9) inte alls håller med påståendet. En 

markant könsmässig skillnad märks då flickorna i betydligt högre utsträckning, 85%, inte håller 

med påståendet. För pojkarna är denna andel 45% och en lika stor andel av pojkarna håller med 

                                                 
17 Löf 1999, s. 13 
18 Intoleransrapporten, Bilaga 5 enkät I, s. 13 
19 Ibid, tabell B29, s. 130 
20 Anders Lange och Charles Westin i Raundalen och Lorentzen 1996, s. 42 f 
21 Löf 1999, s14 f 
22 Raundalen och Lorentzen 1996, s. 48 
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påståendet.23 Den norska undersökningen visar nästan samma procentuella andel för flickorna 

men när det gäller de norska pojkarna är de 20 procentenheter mindre negativa än de tillfrågade 

pojkarna i Löfs undersökning. Raundalen och Lorentzen förklarar den höga toleransen för 

”blandäktenskap” bland de norska ungdomarna med att ”de unga svarat så positivt som ett 

försvar för romantiken och kärleken; den ska inte känna några gränser.”24 I Intoleransrapporten 

finns påståendet ”Det är mot naturens lagar att människor från olika raser får barn tillsamma

72,7% av grundskolans elever ställer sig avståndstagande till påståendet medan 11,1% svarar 

”håller med” eller ”håller delvis med”. Av dessa är pojkarna något mer instämmande med en 

andel på 7,3% medan flickorna håller med i 3,7% av fallen.

ns”. 

                                                

25 

 

I den norska undersökningen svarar i genomsnitt 63% av de tillfrågade att de är oeniga eller 

mycket oeniga med påståendet att utlänningarna som kommer hit har seder och religioner som vi bör akta 

oss för. 26 Samma påstående får i Löfs undersökning 43% nekande svar, alltså oeniga med 

påståendet. En förklaring till skillnaderna mellan Löfs undersökning och den norska forskningen 

är att frekvensen för de osäkra svaren är hög i Löfs resultat. 35% av de tillfrågade har angett 

alternativet ”Vet ej”. Det kan också konstateras att andelen eniga med påståendet ökar med 

årskurserna där åk 7 genererar 6%, åk 8 25% samt åk 9 som i 37,5% av fallen avger svaret ”Jo”.27 

 

Raundalens och Lorentzens första fråga handlar om att utlänningar som kommer hit är mer kriminella 

än vi. På denna fråga svarar 37% av eleverna att de är eniga eller mycket eniga. Författarna hävdar 

att media som ofta rapporterar om brott som begås av utlänningar ger utslag i resultatet trots att 

dessa inte är mer representerade i brottsstatistiken än den inhemska befolkningen.28 I denna fråga 

är det tydligt att pojkarna mer frekvent instämmer med påståendet än flickorna.29 Langes och 

Westins svenska undersökning visar också att toleransen minskat för utlänningar som begått 

brott i Sverige. 30 Påståendet som de svarande eleverna i årskurs 8-9 får ta ställning till är 

annorlunda i den mening att det inriktar sig på invandrare med en särskild religion, nämligen 

Islam. Påståendet lyder: ” De flesta invandrade muslimer är nog laglydiga” och här har 17,1% av 

 
23 Löf 1999, s. 17 
24 Raundalen och Lorentzen 1996, s. 48 
25 Intoleransrapporten, tabell B26-28, s. 128 f. 
26 Raundalen och Lorentzen, s. 49 
27 Löf 1999, s. 17 
28 Raundalen och Lorentzen 1996, s. 47 
29 Ibid, s. 62 
30 Ibid, s 42 
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eleverna svarat antingen ”nej, absolut inte” eller ”nej, knappast”. På samma påstående svarar 27% 

”ja, absolut”.31 

 

Påståendet att många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra sociala förmåner som är 

hämtat från Langes och Westins undersökning visar på en säkerställd negativ förändring. Denna 

förändring består i att andelen instämmande ökat från 23% år 1987 till 35% år 1990. I antal är det 

cirka 100 fler instämmande svar 1990 än 1987.32 I Langes och Westins undersökning kan man 

också konstatera att två påståenden, som även är med detta arbetes enkätundersökning, inte kan 

tillskrivas någon särskild förändring. Detta gäller påståendena om att alla som vill komma till Sverige 

för att bo och arbeta här bör få göra det samt det gäller framförallt att se till att landets egen befolkning har 

arbete. Anledningen till att dessa påståenden inte kan tillskrivas någon särskild förändring är att de 

bägge instämmande respektive avståndstagande alternativen, när de räknas samman, genererar 

andelar som är likadana 1987 och 1990.33 

 

Fråga nummer 10 i Raundalens och Lorentzens norska undersökning, Rasism betyder att man hatar 

och föraktar någon på grund av hudfärg och kultur. Tycker du att det är mycket rasism bland ungdomarna i din 

ålder? På denna fråga svarar nästan 50% av de tillfrågade eleverna ”mycket” eller ”väldigt 

mycket”. Några av förklaringarna kan dels vara att där ungdomarna lever är representationen av 

människor från andra kulturer eller annan hudfärg låg och dels kan det vara så att de med sina 

sinnen inte uppfattar rasismen. En tredje förklaring, som författarna anger, handlar om 

ungdomsförsvar, då samhället ofta förlägger ”de negativa och oacceptabla uttrycken bland 

befolkningen till ungdomarna.”34 I Löfs studie finns denna fråga också med, dock utan den 

inledande förklaringen av begreppet rasism. Den är också ”utökad” så att eleverna även tar 

ställning till om det är mycket främlingsfientlighet bland ungdomar i den svarandes ålder. På 

denna fråga finns inga stora skillnader mellan flickor och pojkar, men studien visar klart att 

andelen elever som svarat ja på frågan ökar från årskurs 7 till 9. I årskurs 9 svarar nästan 55% av 

de tillfrågade jakande jämfört med dryga 10% i åk 7.35 

 

Raundalen och Lorentzen konstaterar att flickorna är mer toleranta än pojkarna och anledningen 

till detta tror författarna ligger i att flickorna har större kunskap om antalet invandrare i samhället 

och hur detta påverkar den norska arbetsmarknaden. Ett annat skäl är att en mindre andel av 

                                                 
31 Intoleransrapporten, tabell B24, s. 127 
32 Raundalen och Lorentzen 1996, s. 42 
33 Ibid, s. 42 ff. 
34 Ibid, s. 53 f 
35 Löf 1999, s. 16 
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flickorna än pojkarna tror att rasismen kommer att öka. Förklaringen till detta tror författarna 

ligger i att ”flickor är mer uppmärksamma på att det finns krafter som kommer att sätta in 

motåtgärder.”36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36Raundalen och Lorentzen 1996, s 62 
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3 Enkätundersökning 
Den undersökning jag har genomfört var en enkät med tolv frågor. Denna finns som bilaga till 

examensarbetet.37 Resultatet är redovisat i två olika block. I det första blocket redovisas 

årskurserna sammanlagt och dessutom fördelning mellan flickor och pojkar. I det andra blocket 

redovisas de enskilda årskurserna och här framgår också skillnader mellan desamma.  

 

3.1 Resultat alla årskurser sammanlagt samt könsfördelning 
Förutom de resultat som rubriken anger finns i detta block också redovisat de exempel och 

motiveringar som eleverna kunde ge under fråga 9 och 10. Beroende på enkätens utformning gav 

några av eleverna även motiveringar till fråga 11. Dessa motiveringar och exempel finns 

redovisade i detta block, under den fråga där de avgavs. Under detta block visar diagrammen till 

vänster fördelning för årskurs 6-9 sammanlagt, medan de högra visar skillnader per svarsalternativ 

mellan könen. 

 

3.1.1 Invandrare som kommer hit är mer kriminella än svenskar 
På detta första påstående har över hälften svarat i instämmande mening. 28% håller med helt och 

27% håller med lite. 18% är osäkra samtidigt som 28% svarar avståndstagande. Den könsmässiga 

fördelningen visar ingen markant skillnad vid något av svarsalternativen. Enda undantaget är att 

flickorna är överrepresenterade vid svarsalternativet ”tar helt avstånd” då de utgör 2/3 av dem 

som valt detta alternativ.  
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 Figur 1: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 2: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 

3.1.2 Det gäller framförallt att se till att landets egen befolkning har 
arbete 
I det andra påståendet har en majoritet, 62%, av de svarande kryssat i instämmande riktning. 13% 

tar helt avstånd, 11% tar lite avstånd och den resterande andelen elever, 14% väljer alternativet 

                                                 
37 Bilaga 1, Enkätundersökning 
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vet inte. Svarsfördelningen mellan könen är jämn vid detta påstående Av flickorna anger 69% att 

de antingen håller med helt eller lite och andelen pojkar som avgett samma svar är 54%. Man kan 

också se att en mindre andel flickor svarat i avståndstagande riktning än pojkar, 14% respektive 

33%.  
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 Figur 3: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 4: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 
 

3.1.3 Många invandrare kommer till Sverige bara för att utnyttja våra 
sociala förmåner 
I påstående 3 svarar 3/10 antingen ”Håller helt med” eller ”Håller med lite”. 4/10 svarar i 

avståndstagande riktning och de resterande har valt alternativet ”Vet inte”. Av pojkarna ställer sig 

45% på den instämmande sidan medan drygt hälften av flickorna anger något av de 

avståndstagande alternativen. I detta påstående ligger andelen osäkra runt 30% för både flickor 

och pojkar. 
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 Figur 5: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 6: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 

3.1.4 Vi bör inte släppa in några fler invandrare i Sverige 
Påstående 4 visar en svag tendens åt det avståndstagande hållet där 10 procentenheter fler tagit 

avstånd. Andelen osäkra är relativt hög med 30%.  Könsfördelningen visar att flickorna i 54% av 

fallen svarar avståndstagande med en andel osäkra flickor på 24%. De osäkra pojkarna är färre, 

12% och pojkarna tenderar att i högre utsträckning än flickorna svara instämmande med 

påståendet, vilket 38% har gjort. 
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 Figur 7: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 8: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 

3.1.5 Alla som vill komma till Sverige för att bo och arbeta här ska få göra 
det 
Denna fråga hade den minsta andelen osäkra svarande med 7% och de instämmande var i 

majoritet med 54%. Av dessa utgör pojkarna 60% medan flickorna i 44% av fallen svarade 

avståndstagande. 
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 Figur 9: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 10: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 

3.1.6 Invandrarna som kommer hit borde inte få gifta sig med någon från 
vårt land 
På det sjätte påståendet har en klar majoritet av eleverna svarat ”Tar helt avstånd”, 63%. Här är 

de könsmässiga skillnaderna små då flickor och pojkar har i stort sett samma andel svar i de olika 

alternativen. 
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 Figur 11: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 12: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 
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3.1.7 Invandrarna som kommer hit har seder och religioner som vi bör 
akta oss för 
Det sjunde påståendet har en andel osäkra på 33% medan 42% svarar i en avståndstagande 

riktning. När det gäller skillnader i fördelningen mellan pojkar och flickor kan inga större 

skillnader utläsas, med undantaget att pojkarna helt håller med påståendet i högre utsträckning än 

flickorna. 
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 Figur 13: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 14: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 

3.1.8 Lärarna på skolan arbetar aktivt med frågor som rör rasism och 
främlingsfientlighet 
Det sista påståendet har ett resultat av 61% osäkra svaranden, 12% instämmer och 26% är 

avståndstagande. Skillnaderna mellan könen är små men pojkarna tar i något högre utsträckning 

ställning till påståendet än flickorna. 
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 Figur 16: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 17: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 

3.1.9 När det gäller invandrarna som kommer till vårt land: Tror du att de 
kommer att bidra med något positivt för din framtid? 
Denna fråga valde 60% av eleverna att svara ”Vet inte” medan 33% svarade nekande, endast 7% 

tror att invandrarna som kommer till vårt land kommer att bidra med något positivt för deras 

framtid. Resultatet visar vidare att flickor och pojkar svarat med stor likhet. 
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 Figur 18: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 19: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 

På denna fråga fanns möjlighet för eleverna att motivera sitt svar vilket 17 gjorde.  Två elever 

tycker att det är för många utlänningar i Sverige och tre elever tror att invandrare kommer att 

bidra med mycket pizza. Ytterliggare tre är osäkra på varför det skulle innebära något positivt för 

dem själva om det kom invandrare till Sverige medan en elev ställer den motsatta frågan. Ännu en 

elev tror att invandrare kan lära honom/henne om nya kulturer och religioner medan en annan 

elev tycker att deras religion verkar konstig. En elev tycker att alla ska få en chans då många av 

invandrarna är som oss, men en elev anser att ”de flesta kommer hit för att få bidrag” och bara 

de som vill jobba här ska få komma. En elev tror att några invandrare kommer att bidra positivt 

till framtiden därför att de kan bli något som behövs medan en elev anser att de kommer och 

förstör och ytterligare en svarande skriver att ”dom har ett eget land att leva i”. Den sista eleven 

som lämnade en motivering skrev: ”Jag kanske blir kär i en invandrare, det är ju positivt.” 

 

3.1.10 Rasism betyder att man hatar och föraktar någon på grund av 
dennes hudfärg eller kultur. Tycker du att det är mycket rasism på din 
skola? 
Fråga 10 fick även denna en hög andel osäkra svar med 45%, medan 19% svarar ja. Andelen 

nekande svar är 36% Här skiljde sig flickor och pojkar något åt då flickorna i dubbelt så många 

fall anger att det är mycket rasism på skolan. 
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 Figur 20: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 21: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 
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Denna fråga gav också eleverna möjlighet att ge exempel. Fem av eleverna anger att de inte märkt 

av någon rasism på skolan medan lika många tycker att det är lite rasism. En av eleverna tycker 

att det är mycket rasism på skolan och att det visar sig i att ”dom kallar folk neger”. En elev anger 

att det finns vissa personer som är rasister men anser samtidigt att det inte är så farligt. Tre 

svarande skriver att det inte finns så många invandrare på skolan. Tre elever lyfter fram mobbing 

som ett problem på skolan och en elev skriver att folk ”är ju oftast inte med mörka konstigt 

nog”. En sista elev skriver ”Vissa kallar folk med en annan hudfärg för dumma saker, det är fel. 

Man har inte bestämt hur man ser ut men man är lika mycket värd ändå”.  

 

3.1.11 Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett parti som vill stoppa 
invandringen till Sverige? 
Resultatet av den näst sista frågan visar att 40% svarar nekande och 24 jakande. Andelen osäkra 

är 36%. En högre andel av pojkarna tog ställning till frågan och svarade ja i 14% respektive nej i 

24% av fallen. Svaren visar att också att andelen osäkra flickor var dubbelt så stor som andelen 

osäkra pojkar. 
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 Figur 22: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 23: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 

På denna fråga påbjöds inte de svarande att motivera sitt svar, men några angav skäl för sitt 

ställningstagande. En elev skrev att han/hon tycker det är lite för många invandrare och att de 

påverkar vissas skolgång. En annan elev angav: ”Det är vårt land, eftersom vi redan har svårt med 

att få arbete.” 

 

3.1.12 Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett rasistiskt parti? 
Den tolfte och sista frågan i enkätundersökningen visar att 60% svarar nej, medan 8% svarar 

jakande. På denna fråga är det små skillnader i hur flickor respektive pojkar har svarat. 
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 Figur 24: Visar fördelning för åk 6-9 sammanlagt Figur 25: Visar skillnader mellan flickor/pojkar 

 

3.1.13 Elevernas avslutande kommentarer 
Sist i enkäten fanns också möjlighet för de svarande om de hade några övriga kommentarer. 

Bland dessa anser tre svarande att det räcker med invandrare i Sverige därför att de lever på 

bidrag och inte betalar skatt. Om de ska vara här måste de jobba och en av dessa elever är orolig 

för att vi inte har jobb till alla i Sverige än. Två av eleverna som svarat tycker inte om turkar och 

en av dem skriver att ”…dom tafsar och ser allmänt äckliga ut. Med turkar menar jag inte bara 

dom från Turkiet men sånna med ’kroknäsor’. Bara mörkhyade har jag inget emot, dom är 

snälla.” En elev tycker att invandrare är välkomna till vårt land men anser samtidigt att de inte får 

ta över. Två elever vill markera att de inte tycker illa om invandrare och en av dessa anger att det 

finns de av invandrarna som förstör för de andra och då drar man lätt alla över en kam. Två 

elever tycker rasism är dåligt och att det är dumt att döma folk som inte kommer från Sverige och 

att alla är lika värda, oavsett hur man ser ut. En elev anger att han/hon har en bästis från ett 

annat land och att de är hur snälla som helst samtidigt som eleven tycker att alla invandrare ska få 

en chans till ett bättre liv i Sverige. ”Några utlänningar är störda och kriminella. En del är mindre 

farliga” skriver ännu en elev och den sista svarande skriver ”Mångkultur=Våldtekter”. 

 

3.2 Resultat redovisat per årskurs samt skillnader mellan årskurser 
I detta block finns redovisat hur eleverna i varje årskurs har svarat på frågor och påståenden. På 

detta sätt kan man också se skillnader mellan årskurserna. Detta är också vad diagrammen visar. 

 

3.2.1 Fråga 1 
Den mest markanta skillnaden mellan årskurserna är att åk 8 och 9 i betydligt högre utsträckning 

helt håller med påståendet och att eleverna från åk 7 är mest negativa till påståendet. Om man 

lägger samman de bägge instämmande alternativen kan man också se att det sker en ökning i 

skillnaderna mellan årskurs 7-9.  
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Figur 26: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.2 Fråga 2 
Det andra påståendet visar en ökning av andelen elever som instämmer helt med påståendet 

mellan årskurserna, med undantag för åk 6 som också har den högsta andelen osäkra svarande, 

36%. Om man istället lägger samman de bägge instämmande alternativen är det tydligt att 

andelarna ökar för varje årskurs. I detta fall instämmer 40% i åk 6, åk 7 50%, åk 8 75% samt den 

högsta andelen i årskurs 9 med 83%. 

2. Det gäller framförallt att se till att landets egen 
befolkning har arbete
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Figur 27: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.3 Fråga 3 
Den tredje frågan har i genomsnitt en andel av osäkra på nästan 29% och här kan man inte se 

några större skillnader mellan årskurserna förutom att årskurs 9 elever motsvarar den minsta 

andelen osäkra elever. I åk 7 samt 9 ligger genomsnittsvärdet för de avståndstagande alternativen 

på 54% medan samma andel för åk 6 samt 8 är 27% 
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Figur 28: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.4 Fråga 4 
De mest markanta skillnaderna mellan årskursernas ställningstagande till påstående fyra är att åk 6 

och 7 i betydligt högre grad än de andra årskurserna helt tar avstånd, i årskurs 9 finns ingen elev 

som väljer detta svarsalternativ. Vidare är det också markant att 50% av eleverna i årskurs 9 helt 

instämmer med påståendet, ingen annan årskurs uppvisar samma andel. Årskurs 8 uppvisar den 

största andelen osäkra svarande med en svarsfrekvens på 44%. 

4. Vi bör inte släppa in några fler invandrare i Sverige
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Figur 29: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.5 Fråga 5 
I denna fråga är eleverna från årskurs 7 de som är mest positivt inställda till invandring. I åk 6-8 

svarar över 50% av eleverna att de håller helt eller lite med påståendet, medan andelen 

instämmande elever i årskurs 9 är under 40%. Detta påstående är också det där andelen osäkra är 

minst i hela enkätundersökningen. Här har endast 7% av det totala antalet svarande angett ”vet 

inte” som sitt svar. Detta motsvarar i denna jämförelse 5 elever. 
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Figur 30: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.6 Fråga 6 
Det sjätte påståendet visar att 50% eller fler helt tar avstånd i samtliga årskurser, där årskurs 6 

elever mest frekvent kryssat detta svarsalternativ. I resultatet för denna fråga kan vi se ett mönster 

från de tidigare frågorna, nämligen att eleverna i årskurs 9 visar mindre tolerans mot invandring 

och invandrare än sina yngre kamrater.  

6. Invandrarna som kommer hit borde inte få gifta sig med någon 
från vårt land
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Figur 31: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.7 Fråga 7 
Mönstret från de tidigare frågorna återfinns även i den sjunde frågan. I påstående sju har mellan 

21-44% av eleverna svarat vet inte och i årskurs 6 samt sju är de avståndstagande eleverna flest. 
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Figur 32: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.8 Fråga 8 
I det åttonde och sista påståendet är andelen instämmande svar låg eller mycket låg, i årskurs 7 

finns ingen elev som vare sig helt eller delvis håller med om påståendet. Det mest frekventa 

svaret är ”vet inte” som avges i 61% av alla enkäter.  

8. Lärarna på skolan arbetar aktivt med frågor som rör rasism och 
främlingsfientlighet
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Figur 33: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.9 Fråga 9 
På fråga nio har en majoritet av eleverna i de enskilda årskurserna kryssat i ”vet inte”. Detta gäller 

dock inte eleverna i årskurs 9 där fyra av tio elever inte tror att invandrarna som kommer till 

Sverige kommer att innebära något positivt för deras framtid.  
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9. När det gäller invandrarna som kommer till vårt land: Tror du att de kommer 
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Figur 34: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.10 Fråga 10 
Den tionde frågans resultat visar att en majoritet av eleverna i årskurs 6-8 svarat ”vet inte” på 

frågan. De tillfrågade i årskurs nio är mer säkra om det förekommer mycket rasism på skolan då 

29% svarat jakande medan 42% svarat nekande. Här kan man också se en ökning av antalet 

jakande svar ju äldre barnen är. 

10. Tycker du att det är mycket rasism på din skola?
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Figur 35: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.11 Fråga 11 
Den elfte frågan visar att antalet instämmande elever ökar mellan årskurs 7 och 9 samtidigt som 

andelen avståndstagande elever minskar på motsvarande vis. Andelen elever som är osäkra ligger 

för samtliga årskurser runt 35-40%. 
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11. Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett parti som vill stoppa 
invandringen till Sverige?

0%

10%

20%
30%

40%

50%

60%

70%
80%

90%

100%

ÅK 6 ÅK 7 ÅK 8 ÅK 9

Vet inte

Nej

Ja

 
Figur 36: Visar andel/alternativ årskursvis samt skillnader mellan årskurserna 

 

3.2.12 Fråga 12 
Det mest markanta resultatet av fråga 12 är andelen nej-svar som ligger mellan 50-72%, med ett 

snittvärde på 60%.  Andelen elever som kan tänka sig att rösta på ett rasistiskt parti är för årskurs 

nio 21%, vilket motsvarar 5 elever. 

12. Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett rasistiskt parti?
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4 Diskussion 
Studien visar, precis som andra studier, att flickor har en mer positiv inställning till invandrare 

och därmed är mer toleranta än pojkar. Detta resultat visar nästan samtliga frågor, även om 

skillnaderna i vissa är små. Flickorna tror i betydligt mindre utsträckning än pojkarna att 

invandrare enbart kommer till Sverige för att utnyttja våra sociala förmåner.  

 

En annan tendens som också är tydlig är att de negativa attityderna är större i mellan årskurs 7-9. 

Särskilt markant är skillnaderna i fråga 2, 4 och 7. Denna tendens visar också Stella Löfs studie.  I 

vissa frågor kan denna tendens ses för hela högstadiet, alltså årskurs 6-9.  

 

Vilka attityder uppvisar då ungdomarna som ingår i studien? Ja, en majoritet av eleverna tror att 

invandrare som kommer till vårt land är mer kriminella än svenskar, en högre andel än i 

Raundalens och Lorentzens norska undersökningar. Studien har dock inte bekräftat att detta 

beror på medias rapportering, även om så kan vara fallet. Vidare anser 6 av 10 elever att Sverige 

borde prioritera svenska arbetare före invandrade, men enbart 30% av de tillfrågade eleverna tror 

att invandrare kommer hit enbart för att ta del av och utnyttja de sociala förmåner som det 

svenska samhället erbjuder. Drygt hälften av de tillfrågade tycker att Sverige bör fortsätta ta emot 

invandrare och samma andel visar hög acceptans för arbetskraftsinvandring. Samtidigt vill en stor 

majoritet att äktenskapet inte ska ha några etniska gränser utan invandrare kan mycket väl gifta sig 

med någon från Sverige. Denna andel är något mindre än i den norska undersökningen men ger 

samma resultat, 63%, som Löfs undersökning 1999.  

 

När det gäller påverkan av andra religioner och/eller kulturer visar studien att de tillfrågade är 

kluvna och 4 av 10 elever känner ingen rädsla inför andra religioner eller kulturer. Dessutom är 

mycket få elever säkra på att invandrare kommer ha en positiv påverkan på deras framtid. Bland 

de kommentarer som de tillfrågade i studien själva skrivit finns både toleranta och mindre 

toleranta motiveringar. Någon av eleverna lyfter fram att de som ”kan bli något” kan komma att 

ha en positiv påverkan för individens framtid medan en annan elev konstaterar att kärlek till en 

invandrare skulle vara positivt. 

 

4 av 10 elever kan inte alls tänka sig att rösta på ett parti som vill stoppa invandringen till Sverige 

medan inte ens 1 av 10 elever kan tänka sig att rösta på ett rasistiskt parti. Studien ger inte stöd till 

någon förklaring men en möjlig sådan är att eleverna ännu har några år kvar tills de får rösta och 

att de därför inte funderat över vilket parti de kan tänka sig att lägga sin röst på. 
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Studien visar också att en stor majoritet, 61%, av de tillfrågade är osäkra på om skolan bedriver 

ett aktivt arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Om man till denna andel lägger de som är 

helt säkra på att detta arbete inte förekommer blir resultatet att nästan 80% av eleverna på skolan 

är osäkra eller inte alls upplever att lärarna arbetar aktivt med frågor som rör rasism och 

främlingsfientlighet. I detta samband bör också nämnas att nästan 1 av 5 elever upplever att det 

är mycket rasism på skolan. Dessa resultat ställer frågan om skolan har ett aktivt arbete för att 

minska främlingsfientlighet och rasism. Om det är så att detta arbete bedrivs, och studien har inte 

undersökt detta, kan ändå konstateras att 61% av eleverna verkar vara omedvetna om detta. 

 

Baserat på kommentarerna sticker få elever ut som mer intoleranta än de andra tillfrågade. Bland 

dessa finns en elev som likställer ett mångkulturellt samhälle med våldtäkter. Några av de 

tillfrågade är till viss del avståndstagande till turkar och en av dessa utvidgar ”begreppet” turkar 

till att även omfatta de med vad eleven kallar kroknäsor. De allra flesta eleverna visar dock en viss 

eller hög tolerans till invandrare, baserat på frågor samt kommentarer. Enbart ett fåtal elever, om 

ens några, kan sägas ha genomgående rasistiska attityder. Om dessa elever däremot är rasister kan 

eller ska inte denna studie avgöra då det för detta skulle krävas många fler frågor och/eller 

intervjuer. Det samlade intrycket är att eleverna på skolan är toleranta eller mycket toleranta med 

några få undantag. 

 

Valet att göra en enkätundersökning har påverkat reliabiliteten i positiv riktning, i den mening att 

urvalsgruppen kan tillskrivas en viss representativitet för den skola där studien genomfördes. När 

det gäller valet av deltagande elever är reliabiliteten också hög då studien genomförts i hela klasser 

istället för med särskilt utvalda respondenter. Resultatet kan tillskrivas en hög reliabilitet, 

åtminstone för årskurs 7-9, där antalet elever som valt svarsalternativet ”vet inte” är betydligt 

mindre än i årskurs 6. 

 

I just årskurs 6 är frekvensen vet inte-svar i många frågor hög, vilket naturligtvis påverkar 

trovärdigheten i negativ riktning. Anledningen till detta kan vara att eleverna inte förstått frågan 

och därmed känt sig osäkra. Det kan också vara så att de förstår frågan men inte alls har funderat 

på vilken åsikt de har och därför valt ”vet inte”. En tredje förklaring kan vara, åtminstone i frågan 

som behandlar om det är mycket rasism på skolan, att eleverna inte gått så länge på skolan och 

därmed inte hunnit bilda sig en uppfattning. Ytterligare en förklaring, och denna gäller samtliga 

årskurser, kan vara att de faktiskt inte vill ta ställning till påståendet eller svara på frågan, kanske 
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därför att de inte litar helt på anonymiteten. Denna sista förklaring kan appliceras omvänt i det 

faktum att eleverna i årskurs 6 visar ett högre mått av intolerans på vissa av frågorna än 

exempelvis de tillfrågade i årskurs 7. Det kan vara så att de litar mer på anonymiteten än eleverna 

i åk 7 och därför vågar svara på ett sätt som motsvarar deras åsikt. Alla de förklaringar som getts i 

detta textstycke är möjliga förklaringar, utan stöd i studien och kan därför tillskrivas låg 

reliabilitet. 

 

Validiteten för denna studie kan betecknas som relativt hög då frågorna i studien har kunnat ge 

ett svar på uppsatsens syfte och frågor, nämligen att identifiera ungdomars attityder till rasism, 

främlingsfientlighet och invandring. Dock bör en reservation för detta inlämnas i fråga om 

validiteten för årskurs 6, där frågan bara delvis kunde besvaras. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Denna enkät handlar om främlingsfientlighet och rasism och ingår som en del i mitt 
examensarbete på lärarutbildningen vid Karlstad universitet. Enkäten besvaras enskilt och svaren 
är anonyma. Syftet med denna undersökning är att identifiera åsikter och attityder kring frågor 
som rör rasism och främlingsfientlighet. Nedan följer en rad påståenden. Kryssa i den ruta som 
stämmer bäst med vad du tycker. Tack för din medverkan! 
 
 
Jag är:     Flicka   Pojke 
och går i årskurs  6  7  8  9 
 
 
 

 
 
 
 
1. Invandrare som kommer hit är mer 
kriminella än svenskar 
 
2. Det gäller framförallt att se till att landets 
egen befolkning har arbete 
 
3. Många invandrare kommer till Sverige bara 
för att utnyttja våra sociala förmåner  
 
4. Vi bör inte släppa in några fler invandrare i 
Sverige 
 
5. Alla som vill komma till Sverige för att bo 
och arbeta här ska få göra det 
 
6. Invandrarna som kommer hit borde inte 
gifta sig med någon från vårt land 
 
7. Invandrarna som kommer hit har seder och 
religioner som vi bör akta oss för 
 
8. Lärarna på skolan arbetar aktivt med frågor 
som rör rasism och främlingsfientlighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Håller helt Håller lite  Tar lite  Tar helt  Vet inte 
med med   avstånd avstånd 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 
 
 

 



 

9. När det gäller invandrarna som kommer till vårt land: Tror du att de kommer att bidra med 

något positivt för din framtid? 

 Ja Nej Vet inte 

Motivera gärna ditt svar: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Rasism betyder att man hatar och föraktar någon på grund av dennes hudfärg och kultur. 

Tycker du att det är mycket rasism på din skola? 

Ja Nej Vet inte 

Ge gärna exempel: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett parti som vill stoppa invandringen till Sverige? 

Ja Nej Vet inte 

 

12. Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett rasistiskt parti? 

Ja Nej Vet inte 

 

Vill du skriva något mer eller om du har några kommentarer, skriv dessa på raderna här nedanför: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för dina svar! 
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