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Abstract 
Studien syftar till att undersöka vad som påverkar ungdomars homofoba och 

främlingsfientliga attityder samt att jämföra dessa för att finna eventuella 

likheter och skillnader. Socialisation-, kontakt- och grupphotteori har använts 

som teoretisk grund för att förstå de möjliga mekanismerna bakom resultaten. 

Det är en kvantitativ studie där datamaterialet består av 4674 svenska 

gymnasieungdomars svar på enkäter. Datamaterialet är lånat från Forum för 

levande historia och analyserat i SPSS. Analyserna är multivariata regressioner 

som med hjälp av det teoretiska ramverket tolkats. De viktigaste resultat som 

framkommit är att socialisation-, kontakt- och grupphotteori samtliga är teorier 

som fungerar för att finna faktorer som leder till homofobi och 

främlingsfientlighet. Kvinnor är i hög utsträckning mindre homofoba än män. 

Däremot har kön inte lika stor effekt för främlingsfientlighet. Föräldrars 

bakgrund och utbildningsnivå har ingen effekt, varken för ungdomars 

främlingsfientlighet eller homofobi. Det har även framkommit att kontakt med 

homosexuella eller människor av annan etnicitet minskar negativa attityder till 

dessa grupper markant. 

Nyckelord: Homofobi, främlingsfientlighet, ungdomar, socialisation-, 

grupphot- och kontaktteori. 
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Inledning 

Attitydforskning sker inom en rad olika områden. Vanliga undersökningar kopplade 

till attityder behandlar exempelvis förhållningssätt till jämställdhet samt attityder till 

skola och äldre. Attityder till olika grupper av människor och samhälleliga fenomen 

avspeglas i sättet vi betraktar och bemöter dem. Några av de främsta fälten inom 

attitydforskningen är sociologi och socialpsykologi. Vid attitydforskning används ofta 

liknande teorier för att förklara bakomliggande mekanismer. Trots detta sker den mesta 

forskningen fristående från varandra och det är sällan forskningen sammanför de olika 

områdena. Forskning om homofobi och främlingsfientlighet är inget undantag. Det är 

två områden som till stor del förklaras av liknande faktorer (van den Akker, van der 

Ploeg & Scheepers, 2010, Crisp & Turner, 2010, Jackman & Muha, 1984, Hjerm, 

2005).  Få studier har undersökt dessa fenomen gemensamt och det finns väldigt lite 

forskning som sammanfört dem. Homofobi och främlingsfientlighet är som tidigare 

nämnt två skilda forskningsfält vilket kan tyckas märkligt när det ofta visar sig vara 

människor med liknande bakgrund som innehar dessa attityder (van den Akker, van 

der Ploeg & Scheepers, 2010, Crisp & Turner, 2010, Jackman & Muha, 1984). 

Forskningsområdena delar förutom förklaringsfaktorer delvis en gemensam teoretisk 

referensram. Två teorier som används inom forskning om homofobi och 

främlingsfientlighet är socialisation- och kontaktteori, vilka kan fungera som förklaring 

till hur negativa attityder uppstår eller inte uppstår. Enligt socialisationsteori finns det 

olika faktorer som kan påverka attityder på skilda sätt. Exempelvis kan det tänkas att 

religiositet påverkar homofoba och främlingsfientliga attityder på olika sätt, alltså kan 

religiositet få ett utfall på homofobin och ett annat på främlingsfientligheten. Inom 

främlingsfientlighetsforskning finns även grupphotteori vilket är den teori som är störst 

inom forskningsfältet i dagsläget. Den kan fungera som förklaring till hur 

främlingsfientliga attityder uppstår. Grupphotteori är dock inte särkilt använd inom 

forskning gällande homofobi. 

 

Det kan medföra problem att hantera homofobi och främlingsfientlighet som separata 

forskningsfält då liknande teorier används för att förstå och förklara fenomenen. Kan 

det vara så att homofobi och främlingsfientlighet uttrycks av samma grupp människor? 
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Ytterligare en problematik gällande forskning om homofobi och främlingsfientlighet är 

bristen på studier om specifika målgrupper exempelvis ungdomar. Ungdomar ses ofta 

som en trendkänslig grupp vilka tenderar att i ett tidigt skede anamma nya trender, för 

att sedan byta ut dem när de upplevs daterade och tråkiga. Bland ungdomar är det inte 

lika självklart att följa rådande samhällsnormer utan dessa problematiseras och 

ifrågasätts av ungdomar i högre utsträckning än av vuxna (Johansson, 2007). Samtidigt 

är ungdomar generellt känsligare för strömningar i samhället och deras åsikter och 

värderingar är inte cementerade på samma sätt som vuxna individers åsikter 

(Johansson, 2007). Attityder som formas i unga år och under den tidiga socialisationen 

har i forskning visat sig ha stor betydelse för vilka attityder individer sedan har som 

vuxna (Angelöw & Jonsson, 2000). Det är därför relevant att studera ungdomar 

specifikt och inte som en del i en större grupp där det unika hos dem riskerar att gå 

förlorat. Ungdomar är morgondagens vuxna och deras attityder till homofobi och 

främlingsfientlighet är därför av vikt att undersöka om vi vill uppnå ett jämlikt och 

accepterande samhälle. Både för att kunna göra prediktioner, om vi antar att det är en 

generationseffekt, om framtiden och vad vi rimligtvis kan förvänta oss. Handlar det 

istället om en livsfas är det intressant att studera hur det förhåller sig i den specifika 

grupp av ungdomar som finns idag. Ungdomars attityder har betydelse för samhället 

oavsett om ungdomen ses som en livsfas och en del i livscykeln eller som en 

generationseffekt. Denna studie syftar därför till att jämföra homofoba och 

främlingsfientliga attityder hos ungdomar för att se eventuella likheter och skillnader. 

Vidare syftar studien till att undersöka vilka faktorer som har störst påverkan på 

attityderna gemensamt och separat.  

 

Teoretisk bakgrund  
Inom attitydforskning om homofobi och främlingsfientlighet har tre teorier 

huvudsakligen utgjort grunden. Teorierna har mycket gemensamt men skiljer sig också 

på vissa punkter. Socialisation- kontakt- och hotteori utgår samtliga från att 

livssituationen påverkar attityder av främlingsfientlig eller homofobisk karaktär (van 

den Akker et al. 2010, Crisp & Turner, 2010, Jackman & Muha, 1984). Teorierna 

överlappar varandra och det är inte helt lätt att skilja dem åt. Det är inte heller 

oproblematiskt att tydligt avgränsa vad som påverkas av socialisationen eller av att 

människor känner sig hotade. Det är alltså inte självklart vilken mekanism som ligger 



     

  5 

bakom givet resultat. En främlingsfientlig attityd kan vara en följd av socialisering 

eller en följd av ett upplevt hot eller som ett resultat av båda. Socialisering kan leda till 

att människor hamnar i en samhällsposition där de sedan upplever sig hotade av andra 

grupper på ett ekonomiskt eller sociokulturellt plan. Det är därför inte heller självklart 

hur resultaten ska tolkas och inom vilket ramverk de kan förklaras. Trots detta kommer 

det i studien att redogöras för dem separat då det finns en poäng i att visa på 

komplexiteten i de teoretiska utgångspunkterna och hur de kan bidra till att förstå 

mekanismerna bakom. Genom att redogöra för dem separat ökar även tydligheten.    

Socialisationsteori 
Till stor del har forskningen fokuserat på individuella skillnader och försökt finna 

förklaringsfaktorer till attityder i individuella olikheter som exempelvis 

utbildningsnivå, bakgrund och religiositet. Socialisationsteori, eller integrationsteori 

som den också kallas, är en vanligt förekommande teori inom sociologin och 

socialpsykologin för att förklara individuella skillnader i attityder till sociala fenomen 

(van den Akker et al. 2012). De centrala idéerna inom teorin är att sociala normer och 

värderingar förs vidare eller antas av individer genom olika socialisationsagenter som 

exempelvis familj, skola, religion och religiösa institutioner. Normerna och 

värderingarna som socialisationsagenterna innehar tenderar att avspegla sig i 

individernas egna normer och värderingar (van den Akker et al. 2012). Socialisationen 

pågår under hela livet men är viktigast och har störst påverkan hos individer under 

barndomen och i tidig vuxenålder. Det är genom socialisationen individer lär sig 

kulturella mönster, vilka sociala beteenden som är acceptabla och vilka som inte är det. 

Samhället påverkar genom socialisationen individer och deras personlighet. Denna 

påverkan rör allt från social kompetens till hur kön ska uttryckas (Angelöw & Jonsson, 

2000). Socialisationen är alltså det sätt som vi genom samhället och de människor som 

omger oss skapar normer, värderingar och beteendemönster, hur vi lär oss att agera i 

samhället av och med andra. Utifrån resonemangen ovan och med tanke på vad 

socialisationen innebär bör vi i studien inte finna någon större skillnad på homofobin 

och främlingsfientligheten. Är socialisationen en fungerande förklaringsfaktor till 

människors attityder bör utfallet se liknande ut även om det finns fler faktorer som 

förklarar attityder och variansen i dem.  
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Den främsta socialisationsagenten är familjen. Attityder, normer och värderingar har 

en tendens att genom socialisationen gå i arv från föräldrar till barn (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Föräldrarnas sysselsättning, vilken utbildningsnivå och var de är födda 

är därför något som i denna studie kontrolleras för. Ett grundantagande är att barn i 

större utsträckning har homofoba och främlingsfientliga attityder om föräldrarna 

innehar dessa. Som tidigare nämnts tenderar ungdomar att vara mer kritiska och 

normbrytande än vuxna, vilket innebär att föräldrarnas åsikter och värderingar inte 

behöver avspegla sig hos ungdomar. Religion, politiska sympatier, kön och studieväg 

är andra faktorer som kan tänkas vara en effekt av socialisationen och de kommer 

därför även att kontrolleras för. Vilka förväntningar som finns gällande de olika 

variablernas utfall presenteras nedan.  

 

Socialisationen påverkar följaktligen normer och värderingar som sedan kan 

reflekteras i homofoba och främlingsfientliga attityder. I flertalet studier har resultatet 

visat att religion, utbildning och kön tillsammans eller var för sig spelar en viktig roll 

för främlingsfientliga och homofoba attityder (Besen & Zicklin, 2007, van den Akker 

et al. 2012, Hjerm, 2010, Krysan, 2000). Äldre män med låg utbildning och stark tro 

har visat sig vara den grupp som i störst utsträckning uppvisar homofoba attityder. 

Negativa attityder till homosexuella har även visat sig vara starkt sammankopplade 

med traditionell syn på kön och könspositioner samt med negativa attityder till andra 

minoritetsgrupper (Besen & Zicklin, 2007). Kön har däremot inte visat sig ha någon 

markant effekt vad gäller främlingsfientlighet. Vidare har det framkommit i flera 

studier att liberala politiska åsikter har effekt för homofobi och främlingsfientlighet 

(van den Akker et al. 2012, Crisp & Turner, 2010). Här kan vi alltså förvänta oss att 

resultaten kommer att likna varandra. Socialisationseffekten bör bli densamma oavsett 

om det handlar om homofobi eller främlingsfientlighet. 

 

Religionstillhörighet kan ses som en del av socialisationen och eftersom religionerna 

härstammar från en tid då homosexualitet ansågs vara en sjukdom kan det 

förhållningssättet avspeglas i dagens religionsutövare (van den Akker et al. 2012). 

Sverige är ett relativt sekulariserat land med betydligt färre troende religiösa än i 

många andra länder exempelvis USA. Det finns dock anledning att tro att människor 

som är påverkade av religiösa värderingar och normer, utan att bekänna sig till 

exempelvis kristendomen eller islam, tenderar att sympatisera med mer konservativa 
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politiska partier (van den Akker et al. 2012, Giddens, 2007). En konservativ politisk 

sympati skulle då kunna fungera som en indikator på att individens socialisering varit 

starkt influerad av religiösa värderingar och därmed även har sämre attityder till 

homosexuella. När det handlar om främlingsfientliga attityder skulle det kunna vara ett 

rimligt antagande att religion verkar dämpande rörande dessa attityder då religion 

handlar mer om levnadssätt och tro än om exempelvis hudfärg. Religion och 

partisympati kan ses som indirekta mått på ideologiska övertygelser något som i sin tur 

är påverkat av socialisationen. Politisk sympati skulle även kunna antas vara influerat 

av en mer tolerant socialisering och behöver nödvändigtvis inte kopplas ihop med 

religion. Vänster till högerskalan inom politiken har utvecklats och fått nya innebörder. 

Det har handlat om allt från monarki och republik till makro- och mikroperspektiv på 

samhället och hur det bör organiseras exempelvis vilken makt staten respektive 

medborgarna bör tilldelas (Bale, 2005, Mair, 1998). Vänster till högerskalan i dagens 

politik handlar om mer än hur pengar ska fördelas och kan ses som ett mått på en 

ideologisk grund som även skulle gå att tolka ur ett attitydperspektiv. Vänstersidan i 

svensk politik har gjort anspråk på frågor som handlar om homosexuellas rättigheter 

samt öppnare inställning till invandrare och kan genom detta även antas avspegla sig i 

attityder hos ungdomar. En vänsterinfluerad politisk sympati antas därmed ha negativ 

effekt på homofobi och främlingsfientlighet medan en högerorienterad politisk sympati 

antas det omvända. Effekten av religiositet och partisympatier bör dock även här likna 

varandra även om utfallet på de olika religionerna eller partisympatierna kan skilja sig. 

Visar det sig att ideologisk övertygelse genom socialisationen har effekt är det rimligt 

att det har effekt för båda attityderna.  

 

Utbildning och skola är viktiga socialisationsagenter och studier stöder argumentet att 

högre utbildningsgrad leder till mindre homofoba och främlingsfientliga attityder. 

Utbildning verkar för att främja det kritiska tänkandet och möjligheten att ifrågasätta 

rådande normer och värderingar i samhället (van den Akker et al. 2012). Det finns 

dock inte många studier som undersökt enbart ungdomar där samtliga har samma 

utbildningsnivå men läser inom olika ämnesområden. Det finns därför anledning att tro 

att vilken typ av utbildning på gymnasial nivå som ungdomar studerar kan vara en 

förklaring till graden av homofoba och främlingsfientliga attityder då utbildningarna 

har olika inriktningar. Vissa är mer praktiskt lagda och andra är mer analytiska vilket 

skulle kunna vara en indikation på att ungdomar vid mer analytiska utbildningar i 
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högre utsträckning lär sig vara normkritiska än de som går utbildningar med en mer 

praktisk inriktning. Detta skulle i sin tur kunna vara en indikation på att ungdomar med 

ett mer utvecklat kritiskt tänkande är mer benägna att vara positivt inställda till 

homosexuella samt mindre främlingsfientliga. Vilken typ av utbildning ungdomar går 

kommer därför att kontrolleras för. Det finns en förväntan om att de som går 

studieförberedande utbildningar är mindre homofoba och främlingsfientliga än de som 

går yrkesföreberedande utbildningar. För att ytterligare undersöka detta kontrolleras 

det för om ungdomar upplever att deras lärare uppmuntrar till kritiskt tänkande. 

Ungdomar som upplever att lärarna i hög grad uppmuntrar till kritiskt tänkande antas i 

mindre utsträckning vara främlingsfientliga och homofoba. De förväntningar som finns 

angående dessa variabler liknar tidigare antaganden där socialisationen förmodas 

påverka utfallet. Resultatet förväntas därmed bli liknande på båda attityderna. 

Utbildning behöver nödvändigtvis inte enbart vara en del av socialisationen utan kan 

också vara något som påverkas av grupphotteori. I denna studie har utbildningsväg 

dock valts att kopplas till socialisationsteori eftersom utgångspunkt är tagen vid 

familjen som den primära socialisationsagenten och därmed påverkar ungdomar i valet 

av utbildningsprogram.  

 

Kontaktteori 
Kontaktteori utgår från att kontakt med andra grupper än den egna gruppen har en 

positiv inverkan på attityder vilket innebär att negativa attityder till andra minskar. 

Detta är dock inte okomplicerat. För att kontakten med andra ska vara positiv och 

verka för att minska fördomar och negativa attityder bör den ske under vissa 

omständigheter. Kontakten bör äga rum under jämställda förhållanden, det vill säga 

båda grupperna ska vara likvärdiga vid mötet, något som annars kan leda till att 

fördomar och negativa attityder förstärkas. Exempelvis är segregerade skolor och 

andra samhällsinstitutioner som ökar avstånd mellan grupper inte att föredra. Rivalitet 

mellan olika grupper kan då lätt uppstå vilket i förlängningen kan leda till negativa 

attityder (Crisp & Turner, 2010).  

 

När samhällsinstitutioner består av flera olika samhällsgrupper och om integration är 

en självklarhet tenderar individer att anpassa sig efter det och attityderna blir detsamma 

som samhällsnormen. För att förtydliga, en integrerande samhällsnorm leder till att 
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enskilda individers attityder anpassas därefter. Om kontakt sker mellan olika grupper i 

syfte att uppnå ett gemensamt mål fungerar integrationen än bättre. De gamla 

grupperna kommer då att upplösas och nya grupper med gemensamma mål kan bildas. 

Det mest effektiva sättet för att förhindra fördomar och negativa attityder gentemot 

andra grupper har dock visat sig vara att ha vänner som tillhör dessa grupper. När 

individer har en eller flera vänner från andra grupper uppstår inte negativa attityder 

gentemot dessa grupper i någon högre utsträckning (Crisp & Turner, 2010, Fozdar, 

2011).  

 

Det finns alltså anledning att tro att individer som känner någon som är homosexuell 

eller någon av annat etniskt ursprung har positivare attityder till homosexuella och 

människor av annan etnicitet än de som inte känner någon. Kontaktteori har visat sig 

vara förenlig med mer positiva attityder och med förhindrandet av fördomar. Graden 

av fördomsfullhet minskar i takt med att kontakten ökar. En individ som exempelvis är 

vän med någon som är homosexuell eller av annan etnicitet har mer troligt positiva 

attityder än om samma individ haft en mer avlägsen relation (Crisp & Turner, 2010). I 

studien kontrolleras det således för om ungdomar har kontakt eller är vän med någon 

homosexuell eller någon av annan etnicitet. Kontakt med andra grupper och dess 

betydelse för att negativa attityder ska minska är oberoende av vem kontakten sker 

med. Effekten bör alltså inte ha olika inverkan på homofobi eller främlingsfientlighet. 

Kontakten förväntas därmed ha inverkan och betydelse både för främlingsfientliga och 

homofoba attityder vilket innebär att effekten bör bli densamma för båda attityderna.  

 

Grupphotteori  
Grupphotteori är en betydande teori inom forskning rörande främlingsfientlighet och 

utgår från att främlingsfientlighet uppstår vid upplevelsen av hot från andra grupper, 

socialt, kulturellt eller ekonomiskt. Jackman menar att främlingsfientlighet inte bottnar 

i den personliga socialiseringen utan är en produkt av orättvisor och sociala strukturer. 

Hon menar att fördomar och attityder gentemot människor av annat etniskt ursprung är 

resultatet av resurser som är fördelade på ett sådant vis att vissa grupper gynnas och 

andra missgynnas. Detta leder till konflikter mellan dessa grupper som sedan kan leda 

till fördomar och negativa attityder som inte har någon substans eller bottnar i någon 

typ av verklighet. Fördomarna växer alltså fram som en ursäkt för att kunna 
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upprätthålla den sociala ordning som existerar där vissa grupper dominerar över andra, 

både ekonomiskt och socialt (Jackman & Muha, 1984).  

 

De flesta teoretiker inom grupphotteori är eniga om att negativa attityder mot andra 

grupper kommer från en föreställning om att ut-gruppen hotar den egna gruppen. Den 

egna gruppen har en fast uppfattning om att en annan grupp försöker ta eller erövra 

privilegier som den egna gruppen innehar. En uppfattning om att det råder en tävling 

mellan den egna gruppen och den andra gruppen framträder, denna tävling kan handla 

om både materiella och symboliska värden och resurser. Många gånger kan detta ta sig 

konkreta uttryck i attityder mot invandrare i likhet med att ”de tar våra jobb” eller att 

”de är bidragstagare” vilket i ett senare led drabbar den egna gruppen genom 

exempelvis förhöjd skatt eller svårigheter att få anställning (ESS EduNet, 27/4-2012).  

 

Ett annat uttryck gruppkonflikten eller grupphotet kan ta är att den andra gruppen hotar 

de kulturella uttrycken och sederna som finns befästa i den egna gruppen. Detta kan 

upplevas som hotande då det utmanar den egna gruppens etablerade normer och 

värderingar (ESS EduNet, 27/4-2012).  Blalock menar att det upplevda hotet från en 

ut-grupp är beroende av hur mycket reell tävlan om resurser det finns i ett samhälle 

och då främst mellan olika etniska grupper. Det är alltså av stor betydelse hur det 

ekonomiska läget i ett land ser ut samt hur stora eller hur många minoritetsgrupper är 

för att negativa attityder till människor av annat ursprung ska uppstå. Vidare menar 

Blalock att stora minoritetsgrupper innebär att tävlan om resurser mellan etniska 

grupper kan bli större samt att stora minoritetsgrupper gemensamt kan skapa politisk 

opinion. Om samhällsklimatet däremot är gott och arbetslösheten låg med resurser till 

alla, är minoritetsgrupper inte ett lika stort hot och negativa attityder är inte lika 

benägna att uppstå. När och om grupper känner sig hotade i ett samhälle eller 

missgynnade på andra vis bör det rimligtvis resultera i att de har mer främlingsfientliga 

attityder (Blalock, 1967, Crisp & Turner, 2010). 

 

Utifrån grupphotteori kan vi alltså förvänta oss en skillnad bland de homofoba och 

främlingsfientliga attityderna. För att se om detta stämmer kontrolleras det för i hur 

hög utsträckning ungdomar känner sig orättvist behandlade, vilket kan vara ett uttryck 

för att känna sig hotad. En annan indikator på ett upplevt hot skulle kunna vara 

upplevelsen av möjlighet att förverkliga sina drömmar. Ett upplevt hot i samhället kan 
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tänkas minska chansen att förverkliga sina egna drömmar och kommer hotet från en ut-

grupp kan det leda till främlingsfientliga attityder. Dessa variabler ska enligt 

grupphotteori inte påverka homofoba attityder då det inte finns en tävlan om 

ekonomiska resurser. När det kontrolleras för dessa variabler förväntas det alltså ha 

effekt på främlingsfientligheten men inte på homofobin.  

 

Grupphotteori används sällan, eller aldrig som förklaring inom forskning om 

homofobi. Det skulle dock kunna vara så att homofoba attityder förklaras genom synen 

på kön och könspositioner. I samhället finns det normer och värderingar som definierar 

vad en man eller kvinna är och bör vara och som utifrån stereotypa bilder definierar 

vad som är maskulint respektive feminint. Dessa stereotypa bilder om manligt och 

kvinnligt används sedan för att bedöma andra samt för att avgöra hur väl de lever upp 

till respektive förväntad identitet (Besen & Zicklin, 2007). Detta innebär att negativa 

attityder till homosexuella skulle kunna vara ett uttryck för rädslor om att 

könspositioner ska upplösas, vilket vidare innebär att det kan vara ett kulturellt hot mot 

den samhällsbild som befästs genom att könspositionerna cementeras. Grupphotteori 

skulle i och med detta resonemang gå att applicera även på homofobi. Det upplevda 

hotet är då enbart kulturellt eller socialt och inte ett ekonomiskt hot, som det även kan 

vara när det handlar om främlingsfientlighet. 

 

Främlingsfientlighet och homofobi förklaras alltså till stor del av liknande teoretiskt 

ramverk men undersöks sällan gemensamt. Syftet är därför att undersöka vilka faktorer 

som är avgörande för främlingsfientlighet och homofobi hos ungdomar samt att 

jämföra dessa för att se vad som eventuellt skiljer dem åt.  

 

Metod 
Datamaterialet kommer från Forum för levande historia vilka är en myndighet som 

arbetar för att motverka intolerans i samhället och genom det stärka demokratin och de 

mänskliga rättigheterna (Den mångtydiga intoleransen 2009/10). Forum för levande 

historia har i sin tur använt sig av SCB (statistiska centralbyrån) för hjälp med 

insamlandet av materialet. SCB har använt sig av ett stratifierat obundet slumpmässigt 

urval för att finna de ungdomar som sedan kom att delta i undersökningen. 

Stratifieringen skedde för säkerställningen av att skolor där elever med utländsk 
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bakgrund fanns blev representerade i urvalet samt för att säkerställa att alla län i 

Sverige deltog med minst en skola. Vidare slumpades 200 skolor fram och därefter 

skedde ett obundet slumpmässigt urval för att finna de specifika klasserna som deltog, 

minst en klass från varje slumpad skola medverkade. Totalt deltog 431 klasser vilket 

innebär 4674 ungdomar i årskurs ett och tre på gymnasiet. 75 procent av de tillfrågade 

deltog i undersökningen som var frivillig vilket är en del av förklaringen till bortfallet. 

En annan förklaring är att eleverna som inte befann sig på skolan den dag SCB 

samlade in data inte deltog i undersökningen. SCB befann sig alltså på skolorna när 

enkäten genomfördes och bortfallet bör därmed inte varit så högt. De skolor och 

klasser som inte valde att delta i undersökningen kom främst från storstadsregionerna, 

Stockholm, Göteborg och Malmö. En kalibrering av data utfördes därför av SCB för 

att säkerställa generaliserbarheten i materialet (Den mångtydiga intoleransen 2009/10). 

 

För att hitta samvariationer och mönster bland ett antal variabler gjordes först 

faktoranalyser på variabler som med den teoretiska förankringen skulle kunna tänkas 

mäta attityden till homosexuella. Det visade sig slutligen vara tre variabler som 

gemensamt mätte attityden till homosexuella. Dessa variabler är ”homosexualitet är en 

sjukdom”, ”homosexualitet är lika naturligt som heterosexualitet” och ”homosexuella 

ska få adoptera”. Variablerna slogs sedan ihop till ett index och användes som 

beroende variabel i analyserna. Indexet fick ett värde av 3-14, då variablerna hade 

värden från 1-5, med undantag från en variabel som hade värde 1-4. Indexet kodades 

om så att skalan gick från 0-10 för att underlätta analysen. För att finna ett index som 

skulle kunna representera främlingsfientliga attityder slogs 14 variabler ihop. Dessa 

variabler besvarade alla frågan om informanternas uppfattningar om människor från 

olika länder. De 14 etniciteter som representeras i indexet är; amerikansk, arabisk, 

israelisk, irakisk, iransk, judisk, kurdisk, muslimsk, palestinsk, polsk, romsk, rysk, 

somalisk och turkisk. Samtliga variabler hade 7 värden och indexet fick således värdet 

14-98. Även detta index gjordes om så att det sträckte sig mellan 0-10. De två indexen 

kodades om så att höga värden innebar en negativ attityd vilket underlättar i analysen 

och vid utläsandet av resultaten. Homofobiindexet har ett medelvärde på 2,4787 och 

med en standardavvikelse på 2,8580 och främlingsfientlighetsindexet har ett 

medelvärde på 4,0603 med en standardavvikelse på 2,7153. Medelvärdena och 

standardavvikelserna innebär att indexen har liknande spridning och att ungdomar i 

något högre utsträckning är främlingsfientliga. 
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Måttet på främlingsfientlighet och homofobi har tagits fram genom faktoranalyser och 

därmed fastslogs att de mäter samma sak. Däremot är det möjligt att även andra frågor 

skulle få plats i indexen. Vad gäller främlingsfientlighetsindexet ingår endast specifika 

frågor där informanterna besvarar på en sjugradig skala om deras uppfattning om en 

given landsgrupp. Andra sätt att mäta främlingsfientlighet är att påstå något om en 

grupp och sedan låta informanterna besvara i vilken grad de håller med om påståendet 

(Hjerm, 2005, Brå, 2004). Genom att påstå något som informanterna sedan ska ta 

ställning till kan underliggande attityder fångas som man hade kunnat gå miste om vid 

direkta frågor. Möjligheten att mäta främlingsfientligheten på detta vis bland 

ungdomar utifrån datamaterialet hade dock blivit väldigt komplicerat. Frågorna som 

ställts till ungdomar om människor med annan etnisk bakgrund liknar inte frågorna 

som ställts om homosexuella. Frågorna som rör homosexuella är generella medan 

frågorna som rör människor av annat etniskt ursprung är specifika utifrån 

landstillhörighet.  

 

Variabler och tillvägagångssätt 
Analysen skedde i två steg. Först delades variablerna in i två grupper utifrån den 

teoretiska utgångspunkten, socialisation-, kontakt-, och grupphotteori där kontakt- och 

grupphotteori slogs samman. Den grupp bestående av variabler som testas i relation till 

socialisationsteori och som antas vara påverkade av socialisationen eller som 

individerna själva inte kan påverka är 

• Kön. Kodat: kvinna och man. 

• Föräldrars härkomst. Kodat: båda föräldrar födda i Norden, båda utanför, en i 

och en utanför Norden.  

• Föräldrars sysselsättning. Kodat: båda föräldrar sysselsatt, en sysselsatt eller 

båda utan sysselsättning.  

• Förälder med högst utbildning. Kodat: mer än två år eftergymnasial utbildning, 

gymnasial eller förgymnasial. 

• Studieväg. Kodat: yrkesförberedande eller studieförberedande. 

• Religionstillhörighet. Kodat: kristen, muslim eller icke religiös.  

• Partisympatier. Kodat: Vänstern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, 

Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.  
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• Ungdomars upplevelse av uppmuntran till kritiskt tänkande. Kodat: ja, nej  

Variablerna analyserade sedan i två multivariata analyser med homofobiindexet och 

främlingsfientlighetsindexet som beroende variabler. Dessa analyser delades även upp 

ytterligare en gång, med de vad jag kallar ”hårda” och ”mjuka” variablerna i separata 

analyser. De ”hårda” variablerna är kön, föräldrars härkomst, föräldrars sysselsättning, 

föräldrars utbildning samt studieväg, ”mjuka” är således övriga variabler. Ytterligare 

uppdelning av analysen gjordes för försäkringen om att effekten av politisk sympati, 

religion och upplevelse av uppmuntran till kritiskt tänkande inte påverkats av 

studieväg eller föräldrars utbildnings nivå. Resultaten presenteras dock fortfarande i en 

gemensam analys då det inte förändrades märkbart.  

 

Det andra steget i analysen behandlade de variabler som kontaktteori kan bidra till att 

förklara utfallet av. Variablerna var 

• Vän av annan etnisk härkomst. Kodat: har ingen/inga vän(ner) av annat etniskt 

ursprung eller har vän(ner) av annat etniskt ursprung.   

• Homosexuell vän. Kodat: har ingen/inga homosexuell vän(ner) eller har 

homosexuell vän(ner).  

För att försäkra att effekten av vän med annan etnisk härkomst inte är beroende av om 

ungdomar själva har eller är av annan etnisk härkomst konstanthölls föräldrars 

födelseland vid denna analys. Dessa variabler analyserades gemensamt med de 

variabler som förväntades vara påverkade av faktorer som kan förstås genom 

grupphotteori. I resultat avsnittet kommer därför endast två tabeller presenteras. 

 

Slutligen kontrollerades det för de variabler som antogs påverkade av faktorer som 

förklaras av grupphotteori. Dessa variabler var 

• Skola i storstad (Stockholm, Göteborg eller Malmö). Kodat: i eller utanför 

storstad.  

• Upplevelse av undervisning om främlingsfientlighet. Kodat: ingen, mycket eller 

lite undervisning.  

• Upplevelse av orättvis behandling. Kodat: aldrig, ibland och ofta. 

• Upplevda möjligheter att förverkliga drömmar. Kodat: bra eller dåliga. 

 

Att dela upp variabler på detta vis och skilja dem från varandra utifrån socialisation- 

kontakt- och grupphotteori är inte helt självklart. De olika bakgrundsfaktorerna kan 
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leda till liknande resultat men av olika anledningar. Dessutom kan samma faktor spela 

olika roll beroende på vilket synsätt som används när det granskas och analyseras. Ett 

exempel på det är utbildning. Utbildning kan ha flera olika aspekter som bidrar till 

minskad eller ökad homofobi och främlingsfientlighet men av olika anledningar. Dels 

finns socialisationseffekten där föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barnens val av 

utbildning, dels finns den direkta socialisationen som sker i skolan genom interaktion 

med andra elever och lärare. Det finns även aspekter på utbildningens karaktär som 

kan vara av värde. Exempelvis att utbildningen kan bidra till ett allmänt logiskt 

tänkande där vissa typer av åsikter inte är kompatibla med en allmän medvetenhet om 

samhällets strukturer. Spetskunskap inom vissa områden kan även det bidra till ökad 

eller minskad acceptans mot homosexuella och människor med annan etnisk bakgrund. 

Effekterna kan inte enbart sägas vara direkt påverkade av socialisationen utan kan 

istället vara något som grupphotteoretiska perspektiv kan bidra till att förklara. Vänner 

som förskaffas inom utbildningens ramar kan kontaktteorin medverka till att förklara 

effekten av. En medvetenhet om denna problematik finns därmed och trots att det inte 

finns klara skiljelinjer har ett försök gjorts vad gäller att dela upp variablerna på ett 

lämpligt sätt. 

 

Resultat & Analys 
Nedan följer resultaten och analyser av dem. Analysen är uppdelad i två avsnitt där det 

första behandlar variablerna som testades i relation till socialisationsteori. Därefter 

kommer de variabler som testades i relation till kontakt- och grupphotteori gemensamt 

redogöras för och analyseras. Först presenteras variablerna som har eller inte har någon 

effekt på de beroende variablerna homofobi och främlingsfientlighet, sedan analyseras 

de i relation till varandra samt till ovan nämnda teoretiska utgångspunkter.  
 

Socialisation 
Föräldrarnas födelseland, sysselsättning eller utbildning visade sig inte ha någon effekt 

för homofobi. Däremot visade det sig vara betydande vilket politiskt parti ungdomar 

sympatiserar med, vilken religionstillhörighet ungdomar har och vilken studieväg som 

valts. Kön och om ungdomar upplever att lärarna uppmuntrar till kritiskt tänkande har 

även det effekt för homofobin. Om man sedan ser till resultaten för 

främlingsfientlighet har, förutom de redan nämnda gällande homofobin, även 
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föräldrars sysselsättning effekt. Dock har upplevelsen av lärarnas uppmuntran till 

kritiskt tänkande ingen effekt.  
 

Tabell 1 Socialisation: Multivariat regressionsanalys med homofobi- och främlingsfientlighetsindex1 
Oberoende variabel             Homofobi        Främlingsfientlighet 
 
Intercept 
 

 
2,83 

  
4,91 

 

Kvinna  
Man (ref kat.) 
 
Båda föräldrar födda i 
Norden 
En i Norden 
Båda utanför Norden (ref 
kat.) 
 

 

-2,15* 
- 
 
-0,14 
 
-0,05 
- 

 -0,42* 
- 
 
-0,10 
 
-0,36 
- 

 

Båda föräldrar sysselsatt 
En sysselsatt 
Ingen sysselsatt (ref kat.) 
 
Förälder med högst 
utbildning 
>2 år eftergymnasial 
Gymnasial 
Förgymnasial (ref kat.) 
 

 0,49 
0,49 
- 
 
 
 
-0,35 
-0,37 
- 

 -0,79* 
-0,72* 
- 
 
 
 
-0,18 
-0,04 
- 

 

Yrkesförberedandestudier 
Studieförberedande (ref 
kat.) 
 

 0,34* 
- 

 0,25* 
- 

 

Kristen 
Muslim 
Icke religiös (ref kat.) 
 

 0,25* 
2,44* 
- 

 0,30* 
-0,04 
- 

 

Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Centern 
Folkpartiet 
Moderaterna 
Kristdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Socialdemokraterna(ref 
kat.)  
 
Inte uppmuntrad till 
kritiskt tänkande 
Uppmuntrad till kritiskt 
tänkande (ref kat.) 

 -0,37 
-0,65* 
-0,35 
-0,52* 
0,17 
2,42* 
1,87* 
- 
 
 
0,41* 
 
- 

 0,02 
-0,35 
0,44 
-0,27 
0,60* 
0,33 
2,57* 
- 
 
 
-0,15 
 
- 

 

 
*p<0,05 Homofobiindex medelvärde 2,47 standardavvikelse 2,85 
Främlingsfientlighetsindex medelvärde 4,06 standardavvikelse 2,71 

                                                        
1 Effekten av föräldrars utbildning uteblev vid uppdelad analys och effekten av studieväg var i 
stort oförändrad. Homofobi minskade med 0.02 och främlingsfientlighet ökade med 0.09 vilket 
innebär att politisk sympati eller religion inte plockar upp effekten av utbildning. 
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Grundantagandet om att socialisationen och föräldrars åsikter avspeglar sig i barnen 

(Angelöw & Jonsson, 2000) har utifrån denna analys inte kunnat bekräftas. Föräldrars 

utbildning, sysselsättning och födelseland har visat sig sakna effekt för ungdomars 

attityder gällande homofobi och främlingsfientlighet, förutom föräldrars sysselsättning 

vilket har effekt på främlingsfientligheten. Detta kan förklaras av innebörden i att vara 

ungdom eftersom det då är vanligt att vara kritisk, gå sin egen väg och försöka hitta en 

egen personlighet skild från föräldrarnas (Johansson, 2007). Det skulle även kunna 

vara så att föräldrarnas bakgrund inte är avgörande. Det kan mycket väl vara så att det 

är föräldrarnas åsikter som är betydande, något som inte varit möjligt att kontrollera för 

i denna studie. Oavsett bakomliggande förklaring har föräldrarnas bakgrund ingen 

effekt på ungdomars attityder rörande främlingsfientlighet och homofobi. Antagandet 

om familjen som primär socialisationsagent och dess betydande roll för individers 

åsikter och attityder har alltså inte kunnat verifieras här. Undantaget för föräldrars 

sysselsättning som har effekt på främlingsfientlighet.  

 

Om båda eller en av föräldrarna har arbete minskar främlingsfientliga attityder. Detta 

kan bero på att arbetslösa föräldrar indikerar lågutbildade föräldrar vilka i sin tur oftare 

innehar främlingsfientliga åsikter. Dessa åsikter kan genom socialisationen förts vidare 

till barnen och därmed förklarar det effekten av föräldrars sysselsättning på 

främlingsfientligheten. Men varför påverkar inte föräldrars sysselsättning och 

socialisationen genom dem homofoba attityder? En tänkbar förklaring är att det inte 

enbart handlar om socialisation utan att det har med ett upplevt hot att göra. Ungdomar 

till arbetslösa föräldrar har möjligen en större rädsla för att själva bli arbetslösa och 

människor med annat ursprung kan då ses som ett hot för möjligheten att själv få ett 

jobb. Skillnaden i effekt kan i och med ovanstående resonemang besvaras som en följd 

av både socialisation och ett upplevt hot.  

 

Religiositet och partisympatier visar sig i enlighet med tidigare forskning ha effekt på 

både homofobi och främlingsfientlighet. Kristen och muslimsk religionstillhörighet har 

inverkan på homofoba attityder, närmare bestämt är kristna och muslimer i högre 

utsträckning homofoba än de som inte bekänner sig till någon religion. Detta kan vara 

en effekt av att religioner härstammar från en tid då homosexualitet ansågs vara något 

onaturligt och att dessa normer och värderingar lever kvar i dagens religioner samt 
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avspeglar sig i utövarna (van den Akker et al. 2012). Muslimsk religionstillhörighet har 

dock starkare effekt på homofobin än kristen religionstillhörighet. Vad skillnaden 

beror på kan delvis förklaras av socialisationsteorin. Det vore inte orimligt att anta att 

de ungdomar som har muslimsk religionstillhörighet själva är eller har föräldrar som är 

utlandsfödda och har således blivit socialiserade i en annan kultur än den relativt 

sekulariserade svenska kulturen. Detta kan sedan resultera i mindre toleranta attityder 

till homosexuella, om de blivit socialiserade i en kultur där negativa normer och 

värderingar rörande homosexuella varit dominerande. Skillnad finns dock mellan 

homofobi och främlingsfientlighet. Det enda som har effekt på främlingsfientlighet är 

kristen tro, denna effekt är dock liten och att vara muslim har ingen effekt. Det här kan 

förklaras utifrån antagandet om att det främst är muslimer som blir utsatta för 

främlingsfientlighet i Sverige och att de är en utsatt grupp, vilket kan leda till en ökad 

tolerans mot andra grupper. Socialisationsteori och dess betydelse för individers 

värderingar, normer och uppfattningar visar sig här när det kontrolleras för religiositet 

kunna bekräftas både vad gäller homofobi och främlingsfientlighet.   

 

När partisympatier kontrollerats för visar det sig att sverigedemokratisk och 

kristdemokratisk partisympati har positiv effekt för homofobi, däremot har sympatier 

med Folkpartiet och Miljöpartiet negativ effekt. Sympatier med Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna innebär homofoba attityder i högre utsträckning än andra medan 

de som sympatiserar med Miljöpartiet och Folkpartiet är mindre homofoba. Både 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är högerorienterade partier med 

konservativa och traditionella värderingar vilket stämmer överens med antagandet om 

homofobi och partisympatier som gjordes utifrån socialisationsteori (van den Akker et 

al. 2012). När det kommer till främlingsfientlighet finns det endast två partisympatier 

som har positiv effekt, sverigedemokratisk och moderat partisympati. De andra 

partisympatierna har ingen effekt för främlingsfientligheten. Sympatier med 

Sverigedemokraterna och dess positiva effekt på främlingsfientligheten är inte 

häpnadsväckande då de är ett parti med en uttalad önskan om att minska invandringen 

samt att partiet har främlingsfientliga undertoner. Moderaterna är inget parti med 

främlingsfientliga undertoner, dock är det ett högerorienterat parti och det kan tänkas 

vara anledningen till den positiva effekten på främlingsfientlighet (Bale, 2005, Mair, 

1998). Intressant är dock det faktum att kristdemokratisk partisympati har effekt på 

homofobi men inte på främlingsfientlighet. Religiositet är konstanthållit så 
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förklaringen till skillnaden går inte att finna i religiös övertygelse. Den ideologiska 

övertygelse som en kristdemokratisk partisympati ofta medför bör därför ha effekt på 

homofoba attityder oavsett religiös tillhörighet. Socialisationsteori kan här fungera som 

förklaring då människor beroende av sin uppväxtmiljö blivit uppfostrade med olika 

värderingar och ideologiska grunder som sedan leder dem till att sympatisera med 

partier som stämmer överens med deras värderingar. Grupphotteori skulle även den 

kunna fungera som förklaring till vad som leder till sympatier med vissa partier. Om 

individer känner sig hotade i sin samhällsposition är det mer troligt att de sympatiserar 

med partier vars grunder är konservativa så att inte samhället ska förändras allt för 

mycket, vilket vidare innebär att det imaginära eller reella hotet undviks.   

 

Val av studieväg har betydelse för båda attityderna och det är främst den 

yrkesförberedande studievägen som har effekt för främlingsfientlighet och homofobi, 

de som går yrkesförberedande program har i högre utsträckning negativa attityder till 

dessa grupper. Har man dessutom inte blivit uppmuntrad till kritiskt tänkande har det 

också effekt på homofobin. De som inte blivit uppmuntrade till kritiskt tänkande av 

lärare är i högre utsträckning homofoba än de som blivit uppmuntrade. Antagandet att 

studievägar har effekt på främlingsfientliga och homofoba attityder har härmed kunnat 

styrkas och det har även visats att det inte enbart är utbildningsgrad som är av 

betydelse för dessa attityder. Exakt vad i utbildningen som är avgörande är fortfarande 

oklart då det inte har kunnat kontrolleras för i denna studie. Det har heller inte kunnat 

kontrolleras för av vilken anledning studievägen valts, det är möjligt att de med 

homofoba och främlingsfientliga attityder söker sig till yrkesförberedande utbildningar 

i högre utsträckning. Det vill säga att sambandet är omvänt, att kritiskt tänkande har 

effekt tyder dock på att studievägen har betydelse.  

 

Kritiskt tänkande har betydelse för homofoba attityder vilket skulle kunna vara en 

indikation på att det är ett viktigt led i utbildningen. Att detta inte har någon effekt på 

främlingsfientligheten kan bero på att uppmuntran till kritiskt tänkande är nära knutet 

till vilken typ av utbildning man går. Skillnaden i effekt skulle kunna förklaras av att 

attityder till homosexuella mer handlar om förståelse av andra människor medan 

främlingsfientliga attityder i högre utsträckning kan vara ett resultat av 

samhällsförändringar. Precis som tidigare forskning visat är grupphotteori väl använt 

inom forskning rörande främlingsfientlighet och skulle även här kunna fungera som 
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förklaring när det tas i beaktande att uppmuntran till kritiskt tänkande inte är av 

betydelse för främlingsfientligheten. Det skulle innebära att det inte är socialisationen i 

utbildningen och uppmuntran till kritiskt tänkande som är av vikt, utan snarare vilken 

typ av utbildning och därmed vilka yrkesmöjligheter ungdomar i och med detta 

förskaffar sig. 

 

Det resultat som är mest förvånande och intressant är utfallet på kön. Kön har effekt 

både för främlingsfientlighet och för homofobi där det visat sig att kvinnor har en 

negativ effekt på de båda beroende variablerna. En betydligt starkare effekt har dock 

framträtt vad gäller homofobin. Denna skillnad är markant och skulle kunna förklaras 

av de normer och värderingar som finns gällande kön och könspositioner. Det skulle 

kunna tänkas att män i högre utsträckning känner sig hotade av heteronormens 

upplösning då deras position som makthavare i samhället därmed skulle kunna hotas. 

Det vore inte helt orimligt att socialisationsteori här inte är den primära 

förklaringsfaktorn utan det skulle kunna handla om ett socialt och kulturellt hot. Vilket 

innebär att grupphotteorin här skulle fungera som en bättre förklaring. Att vara kvinna 

har även negativ effekt på främlingsfientligheten men betydligt mindre än den effekt 

som finns hos homofobin. Det kan även tänkas att denna effekt är ett resultat av 

socialisationen då vi genom denna lär oss hur kön skall uttryckas och vilka egenskaper 

som är accepterade inom ramen för vårt kön (Besen & Zicklin, 2007). Att skillnaden är 

så stor mellan homofobi och främlingsfientlighet är ändå förvånande. Även om 

skillnaden förklaras i synen på kön och könspositioner bör det inte skilja så mycket 

som det gör. Visserligen är kvinnor något mindre främlingsfientliga än män men 

könsskillnaden är betydligt mindre än den är hos homofobin. 

  

Kontakt- och grupphotteori 
Bland variablerna som testades och antogs vara påverkade av kontakt- eller 

grupphotteori visade det sig att endast skola belägen i storstad (Stockholm, Göteborg, 

Malmö) eller homosexuell vän gav effekt på homofobin. Främlingsfientligheten 

påverkas av om ungdomar har någon vän av utländskt ursprung, någon homosexuell 

vän eller om de upplever sig orättvist behandlade. Undervisning om 

främlingsfientlighet och ungdomars upplevda möjlighet att förverkliga sina drömmar 

har ingen effekt på vare sig homofobin eller främlingsfientligheten.   
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Tabell 2 kontakt- och hotteori: Multivariat regressionsanalys med homofobi- och 
främlingsfientlighetsindex 
 
Oberoende variabel               Homofobi           Främlingsfientlighet 
 
Intercept  

 
1,54 

 
 

 
4,87 

 

 
Skola i storstad** 
Skola utanför storstad (ref kat.) 
 

 
0,24* 
- 

  
0,01 
- 

 

Ingen vän av annat etniskt 
ursprung 
Vän av annat etniskt ursprung 
(ref kat.)*** 

0,08 
 
- 

 0,49* 
 
- 

 

 
Ingen homosexuell vän 
homosexuell vän (ref kat.) 

 
1,94* 
- 

  
0,34* 
- 

 

 
Undervisning 
främlingsfientlighet 
Ingen 
Mycket  
Lite (ref kat.) 
 
Upplevd orättvis behandling 
Aldrig  
Ibland 
Ofta (ref kat.) 
 
Upplevd möjlighet att förverkliga 
drömmar  
Bra 
Dåliga (ref kat.) 
 

 
 
 
0,23 
0,16 
- 
 
 
-0,15 
-0,53 
- 
 
 
 
-0,23 
- 

  
 
 
-0,10 
-0,01 
- 
 
 
-1,11* 
-0,95* 
- 
 
 
 
-0,17 
- 

 

 
*p<0,05 ** Stockholm, Göteborg och Malmö *** konstanthållit för föräldrars födelseland 
Homofobiindex medelvärde 2,47 standardavvikelse 2,85 Främlingsfientlighetsindex medelvärde 4,06 
standardavvikelse 2,71 
 
Det som förenar homofobin och främlingsfientligheten är betydelsen av att ha en vän 

som är homosexuell eller av annat etniskt ursprung. Båda dessa har effekt på 

främlingsfientligheten, homosexuell vän har dock väldigt liten effekt för 

främlingsfientliga attityder. Enbart att ha en homosexuell vän är av betydelse för 

homofobin. Ungdomar som har vänner från dessa grupper tenderar att vara mindre 

homofoba och främlingsfientliga. Att det även är av vikt för främlingsfientlighet att ha 

en homosexuell vän kan bero på att en allmän acceptans för minoritetsgrupper ökar om 

vänner från flera av dessa finns med i umgängeskretsen. Enligt kontaktteori anpassar 

sig individer till samhällets ordningar och normer. Integrerade samhällsinstitutioner 

bidrar till att samhällsnormen är integrerande (Crisp & Turner, 2010). Förväntningar 

om att ungdomar med vänner från annan etnisk bakgrund eller homosexuella vänner 

skulle vara mindre homofoba och främlingsfientliga har här bekräftats och kontaktteori 
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kan därmed fungera som förklaring till hur detta har skett.  

 

Det som däremot skiljer homofobin från främlingsfientligheten är att skolans 

belägenhet har effekt för homofobin, om skolan ligger i en storstad ökar homofobin 

något. Detta kan bero på att storstadsmänniskor i högre utsträckning har kontakt med 

homosexuella, men att de ändå är avlägsna från det egna umgänget för att fördomarna 

ska minska. Synlighet utan kontakt kan leda till att fördomar växer vilket resultatet är 

en indikation på (Crisp & Turner, 2010). Skolans lokalisering har dock ingen effekt för 

främlingsfientligheten så det bör finnas någon annan variabel eller faktor som spelar in 

här, rimligtvis om de har någon vän av annat etniskt ursprung eller som är 

homosexuell.  

 

Något som har effekt för främlingsfientligheten men inte för homofobin är hur ofta 

ungdomar upplever att de blir orättvist behandlade. Ungdomar som upplever att de 

aldrig eller ibland blev orättvist behandlade är mindre främlingsfientliga än ungdomar 

som ofta upplevde att de blir orättvist behandlade. Detta stämmer väl överens med 

antagandet om att de som känner sig hotade, något som orättvis behandling kan tänkas 

vara ett uttryck för, i högre utsträckning är främlingsfientliga. Teoretiker inom 

grupphotteori menar att en missgynnsam resursfördelning kan leda till att konflikter 

och slitningar mellan grupper växer fram som sedan kan leda till fördomar och 

negativa attityder. Dessa negativa attityder formas som ursäkter för att kunna 

rättfärdiga en samhällsordning där vissa grupper dominerar över andra (Jackman & 

Muha, 1984). Upplevelsen av att känna sig orättvist behandlad leder följaktligen till 

ökad främlingsfientlighet men inte till ökad homofobi, vilket kan härledas till 

grupphotteori. Något som denna studie inte kunnat kontrollera för är på vilket sätt 

ungdomar upplevt sig vara orättvist behandlade, något som hade varit av intresse för 

att helt kunna utesluta att grupphotteori skulle kunna fungera som förklaring. Om 

frågorna varit av annan karaktär och mer specifika angående sammanhang då orättvis 

behandling sker, exempelvis ur ett jämställdhetsperspektiv, är det möjligt att resultaten 

blivit annorlunda.  
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Slutdiskussion 

Denna studie syftade till att finna vad som påverkar ungdomars homofoba och 

främlingsfientliga attityder samt att jämföra dem för att se vad och om de skiljer sig åt. 

Först testades variablerna i relation till socialisationsteori och utfallet förväntades här 

se liknande ut då socialisationen bör ha samma effekt för negativa attityder i stort. 

Antagandet stämde till stora delar men viktiga skillnader framträdde. Exempelvis hade 

föräldrars sysselsättning effekt för främlingsfientligheten men inte för homofobin, det 

motsatta gäller vid uppmuntran till kritiskt tänkande. De variabler som testades i 

relation till kontaktteori var om vänner från dessa grupper fanns med i vänskapskretsen 

och förväntningarna var här att det skulle få samma utfall på homofobi och 

främlingsfientlighet om man hade en vän som var homosexuell eller för 

främlingsfientlighet om man hade en vän av annat etniskt ursprung. Antagandet visade 

sig också stämma och kontakt med andra visade sig vara betydande för att minska 

negativa attityder till dessa grupper. De variabler som testades med förväntningen om 

att de enbart skulle påverka främlingsfientlighet och inte homofobi utifrån 

grupphotteori visade sig även ha viss påverkan på homofobi. De förväntningar som 

fanns angående utfallet på dessa variabler var dock att de skulle påverka 

främlingsfientlighet men inte homofobi. Då det visat sig att en av de variabler som 

antogs vara påverkade av grupphotteoretiska aspekter påverkat homofoba attityder kan 

det innebära två saker. Det första är att variablerna inte var något bra mått på faktorer 

som grupphotteori kan bidra till att förklara utfallet av. Det andra är att homofobi 

faktiskt kan förklaras med hjälp av andra teoretiska utgångspunkter än socialisation- 

och kontaktteori, vilket kan öppna upp för en diskussion rörande grupphotteori och 

dess användande även inom homofobi forskning. 

 

Vilka variabler har då störst effekt för ungdomars homofoba och främlingsfientliga 

attityder? Det som påverkar ungdomars attityder till homosexuella och människor av 

annan etnicitet är främst religion, partisympati, studieväg samt om homosexuella eller 

människor av annan etnicitet ingår i vänskapskretsen. Dessa faktorer påverkar både 

homofobin och främlingsfientligheten bland ungdomar, faktorer som påverkar den ena 

attityden men inte den andra har även upptäckts i materialet. Det har betydelse för 

homofobin om skolan finns i en storstad eller utanför, där de som går i skola i en 

storstad i högre utsträckning är homofoba. Om lärarna på skolan har uppmuntrat till 



     

  24 

kritiskt tänkande minskar homofobin, detta har dock ingen effekt på 

främlingsfientligheten. Upplever ungdomar att de ofta blir orättvist behandlade ökar 

främlingsfientligheten men detta har i sin tur ingen effekt på homofobin. Det är ett 

mycket intressant resultat att föräldrarnas bakgrund, sysselsättning och utbildning har 

liten eller ingen effekt för homofoba och främlingsfientliga attityder hos ungdomar. 

Resultatet visar på ungdomars självständighet och förmåga att bilda sina egna åsikter 

oberoende av föräldrarnas. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det precis som 

tidigare forskning visat är liknande bakgrundsfaktorer som påverkar homofoba och 

främlingsfientliga attityder även är de som påverkar ungdomars negativa attityder. 

Varför dessa faktorer påverkar och om det är av samma orsaker utfallet liknar varandra 

för homofoba och främlingsfientliga attityder är dock fortfarande oklart. Det är 

beroende av den teoretiska tolkningsramen. Denna studie bidrar emellertid till att visa 

hur och att dessa två attityder kan studeras gemensamt.   

 

Studiens svagheter och begränsningar är att frågorna som ställts i frågebatteriet inte är 

utformade efter syftet i denna studie då data är lånad från Forum för levande historia. 

Frågorna som rör främlingsfientlighet och homofobi har inte sett exakt likadana ut, 

detta hade varit att föredra då det skulle underlättat vid analys av materialet. Studien 

begränsar sig även till gymnasieelever i Sverige, det hade varit av intresse att studera 

dessa attityder hos ungdomar i en europeisk kontext. Förslag till fortsatt forskning 

skulle kunna vara att studera detta i en europeisk kontext eller jämföra homofoba och 

främlingsfientliga attityder i Sverige utan att avgränsa sig till ungdomar. Denna studie 

skulle även kunna tas vidare genom att på en mer kvalitativ nivå försöka finna orsaker 

och förklaringar till varför det ser ut som det gör med hjälp av exempelvis 

djupintervjuer. Trots studiens brister och begränsningar fyller den ändå en delvis 

outforskad lucka inom området och bidrar till viss förståelse kring möjligheterna att i 

samma studie sammanföra de två negativa attityderna samt de skilda teoretiska 

utgångspunkterna.   
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