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Abstrakt 

Denna studie syftar till att undersöka chefers attityder gentemot invandrare. En negativ 

syn på invandrare bland chefer skulle kunna bidra till diskriminering av invandrare 

inom rekrytering på arbetsmarknaden. Studien är kvantitativ och grundar sig på data- 

materialet European Social Survey (2002), där den beroende variabeln mäter om 

respondenterna anser att invandrare gör landet till ett bättre eller sämre ställe att leva på. 

Jag jämför: 1. Chefers attityder med attityder bland de anställda 2. Attityder bland 

chefer inom större organisationer med attityder bland egenföretagare/ familjeföretagare 

3. Chefers attityder i förhållande till grupphot och kontakt.  

Resultaten pekar på att chefer är mindre främlingsfientliga än anställda, men detta 

samband beror i stor utsträckning på utbildning. Egenföretagare/famileföretagare är mer 

främlingsfientliga än chefer inom större organisationer, vad detta beror på är fortfarande 

ett frågetecken. 

Sedan testades påverkan av kontakt, och där undersöktes betydelsen av att ha 

invandrarvänner för huruvida chefer tycker att invandrare gör landet till ett bättre eller 

sämre ställe att leva på. Grupphotsteorin undersöktes också, och då analyserades 

påverkan av att man tycker att invandrare kommer till landet och tar arbeten eller skapar 

nya, och till sist testades de två teorierna tillsammans. Resultaten visade att både 

kontaktteorin och grupphotsteorin kan bidra till att förklara främlingsfientliga attityder. 

 

Nyckelord: Invandrare, arbetsmarknad, diskriminering, grupphot, kontakt 
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1. Inledning  
 

Att invandrare har en svagare ställning på arbetsmarknaden än infödda är ingen nyhet. 

Det är heller ingen nyhet att invandrare ofta har mindre kvalificerade jobb än infödda, 

även om de har en likvärdig bakgrund i termer av utbildning (Peterson och Hjerm, 

2008). Både i Sverige och i övriga Europa existerar barriärer som begränsar 

möjligheterna för utlandsfödda och barn till utlandsfödda att etablera sig på 

arbetsmarknaden och nå samma framgångar i arbetslivet som infödda. (Göransson, 

2005).   

”Den viktigaste orsaken till marginalisering och utanförskap är bristande möjligheter 

till arbete och egenförsörjning och därmed delaktighet och medansvar i samhället” – 

Integrationsverket, 2001:1.  

Invandrares första tid i ett nytt land kan ses som en slags etableringsperiod; där samlar 

man in resurser för att integrera i det nya landet. Arbetslivet är en viktig del av 

integrationen för invandrare och därför också ett betydelsefullt verktyg för att komma in 

i samhället. Men det är också viktigt var på arbetsmarknaden man befinner sig liksom i 

hur stor utsträckning man deltar i arbetslivet (Peterson och Hjerm, 2008). Steget in på 

arbetsmarknaden för invandrare är dock inte helt okomplicerat, och många hamnar i en 

lägre position i det nya landet än den man tidigare befann sig på innan man utvandrade 

(Göransson, 2005).   

Det är troligen ingen slump att invandrare är överrepresenterade i atypiska arbeten, som 

till exempel tillfälliga anställningar, egenföretag och deltidsanställning samt arbeten av 

okvalificerad art utan krav på specialkompetens, trots att många av dem har hög 

utbildning (De Los Reyes och Wingborg, 2002). 

Det finns flera faktorer som påverkar invandrares svårigheter på arbetsmarknaden. Det 

kan till exempel handla om språksvårigheter, eller om kvalifikationer (i termer av den 

utbildning man skaffade i det tidigare hemlandet) som inte anses tillräckliga. Men det 

kan även handla om diskriminering. (Barret och Duffy, 2008) Diskriminering innebär 

särbehandling av individer eller grupper. De behandlas alltså inte på samma sätt som de 

övriga i landet. (http://www.ne.se/diskriminering) 

http://www.ne.se/diskriminering
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Samtidigt som invandrares deltagande på arbetsmarknaden kan ge upphov till kontakt 

med den infödda befolkningen finns även en risk att detta leder till att den infödda 

befolkningen känner sig hotad därför att ”invandrare kommer hit och tar våra arbeten 

ifrån oss”(McLaren, 2003). Det är här problematiken ligger; i vilken utsträckning leder 

invandares deltagande på arbetsmarknaden till ökad främlingsfientlighet och skiljer sig 

olika delar av arbetsmarknaden i detta avseende?  

Invandrare på arbetsmarknaden kan ställas inför olika typer av diskriminering. Det kan 

till exempel handla om språksvårigheter (språket kan även vara helt begripligt, men ha 

en brytning) och kulturella missförstånd, men det kan även handla om vilket land man 

har invandrat ifrån och vilken hudfärg man har, skriver Hussein, Stevens 

och Manthorpe (2011). Deras studie syftar till att undersöka arbetskraft med 

invandrarbakgrund i England. De intervjuade sjukvårdspersonal med 

invandrarbakgrund och fann att dessa hade erfarenheter av diskriminering. Detta kunde 

till exempel handla om rasistiska kommentarer eller vägran att ta emot tjänster av de 

arbetare som synbart har en annan etnicitet, med andra ord utländska anletsdrag, 

hudfärg och så vidare.  

Barret och Duffy (2008) skriver om konsekvenserna som följer av att diskriminera 

invandrare och i stor utsträckning utesluta dem från vissa delar av arbetsmarknaden. 

Dels blir den sociala sammanhållningen i samhället drabbad genom att invandrare blir 

en utesluten minoritet, dels uppstår en produktivitetsförlust därför att invandrare bara 

ges möjlighet att arbeta inom yrken som inte alltid matchas med deras kompetensnivå. 

Det sistnämnda kan också tolkas som att människors kompetenser går till spillo i och 

med att de främlingsfientliga attityderna väger tyngst.  Barret och Duffy kommer fram 

till att trots hög utbildning har ändå inte de med invandrarbakgrund tillgång till arbeten 

som motsvarar utbildningsnivån, och att orsaker till detta kan vara svårigheter att bryta 

sig ur en svag situation på arbetsmarknaden. Andra förklaringar till den bristande 

integrationen inkluderar språkkunskaper och ett icke-erkännande av kvalifikationer, 

med andra ord får invandrare i stor utsträckning inte använda sina kvalifikationer och 

specialiseringar i arbetslivet. 

Attityder bland chefer med ansvar för att anställa personal har troligen påverkan på 

invandrarnas ställning på arbetsmarknaden, och min uppsats kommer att handla om just 

detta; chefers attityder till invandrare. Hur ser egentligen arbetsgivares attityder till 
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invandrare ut? Frågan är berättigad, därför att arbetsgivares preferenser i det här 

avseendet kan komma att påverka deras överväganden bakom anställningsbeslut och 

därmed också arbetsmarknadsutfallet för invandrare. En negativ syn på invandrare 

bland arbetsgivare skulle därför kunna bidra till ökad diskriminering på 

arbetsmarknaden.  

Det jag ska göra är att undersöka främlingsfientliga attityder bland chefer som kan bidra 

till invandrares svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och göra karriär, samt 

undersöka om olika delar av arbetsmarknaden skiljer sig åt i dessa avseenden. Fokus 

ligger som sagt på chefers attityder, vilket är särskilt intressant med tanke på att 

rekryteringsbeslut fattas av personer med chefspositioner. Här undersökter jag om 

chefers attityder skiljer sig från attityderna bland anställda och om det finns 

attitydskillnader mellan olika typer av chefer, vilket i denna studie innebär mellan 

chefer inom större organisationer och egenföretagare/familjeföretagare. Råder det 

främlingsfientligattityder bland chefer skulle det kunna leda till att invandrare blir 

diskriminerade inom rekryteringen på arbetsmarknaden.  

I denna studie används datamaterial med observationer från flera Europeiska länder. 

Datamaterialet ”European social survey” från 2002 innehåller information om 

människors attityder till invandrare. Med hjälp av dessa attityder tänker jag undersöka 

attityder på arbetsmarknaden med koppling till främlingsfientlighet, som skulle kunna 

leda till diskriminering av invandrare inom rekrytering på arbetsmarknaden.  

2. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka attityder som kan bidra till att utländsk 

bakgrund är ett hinder på arbetsmarknaden i Europa. Studien fokuserar på attityder hos 

chefer som skulle kunna leda till diskriminering av invandrare inom rekrytering.  
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2.1 Frågeställningar  

 

De frågeställningar jag har tänkt utgå ifrån är följande:  

 Finns de någon skillnad i attityder gentemot invandrare mellan anställda 

och chefer? 

 Finns det någon skillnad i attityder gentemot invandrare mellan de som 

är chefer inom en större organsation och de som är chefer inom ett 

familjeföretag/ egenföretagare? 

 Vilka faktorer kan bidra till att förklara chefers attityder gentemot 

invandrare? 

 

3. Tidigare forskning 
 

Forskningen inom detta område, det vill säga chefers attityder till invandrare, är 

begränsad. Den tidigare forskning som jag skall redogöra för nedan handlar om 

allmänna attityder gentemot invandrare, medan jag själv skriver om chefers attityder till 

invandrare.  

Park, Bhuyan, Richards och Rundle publicerade 2011 en artikel baserad på en 

undersökning av socialarbetare i USA som syftade till att kartlägga deras attityder 

gentemot invandrare samt att försöka kvantifiera dessa attityder. Resultatet visade en 

generellt positiv attityd gentemot invandrare i allmänhet, dock var attityderna gentemot 

papperslösa invandrare mer negativa. Resultaten pekade också på att kontakt med 

invandrare bidrar till att minska negativa attityder gentemot invandrare och invandring 

(vilket också är en prediktion av kontaktteorin, se nedan). Det var framför allt de som 

har nära samarbete med invandrare inom sitt arbete som var mest positiva till 

invandring. De fann även att människor anställda inom statliga organisationer hade mer 

negativa attityder gentemot invandrare än de som är anställda inom privata icke-

vinstdrivande organisationer.  
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Ett annat exempel på tidigare forskning kring detta ämne är Pardos Prados (2011) 

artikel som handlar om främlingsfientliga attityders påverkan av ideologiska stukturer. 

Pardos Prados studie är precis som min egen grundad på ESS materialet från 2002.  Ett 

av hans resultat är att mer socio-ekonomiskt utsatta individer tenderar att formulera en 

mer direkt uppfattning om invandrare. Medborgare som i mindre utsträckning 

konkurrerar med invandrare på arbetsmarknaden behöver förlita sig mer på ideologi för 

att skapa sig en känsla av vad invandring betyder för dem. Studien visar att om man inte 

känner konkurrens eller hot av invandrare har man inte heller negativa uppfattningar om 

invandrare i lika stor utsträckning som de medborgare som konkurrerar med invandrare.  

Ceobanu och Escandell (2010) skriver om attityder till invandrare och invandring, och 

tar upp tre mikrosociologiska perspektiv som har visat sig ha betydelse för attityderna 

gentemot invandrare och invandring. Det första perspektivet handlar om 

socioekonomiska korrelationer och egenintressen, detta kan till exempel vara att de 

infödda är rädda för konkurrens från invandrare på arbetsmarknaden. Det andra 

perspektivet handlar om identiteter och värderingar, det kan ske kulturella krockar i 

möte med andra kulturer. Det tredje perspektivet handlar om kontakt, som innebär att 

kontakt med invandrare reducerar främlingsfientliga attityder hos de infödda. 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen kommit fram till att kontakt med 

invandrare har en positiv påverkan på attityder, exempelvis kontakt i arbetslivet. Om 

den infödda befolkningen istället känner sig hotad av invandrare, till exempel i form av 

konkurrens på arbetsmarknaden, leder detta till mer negativa attityder gentemot 

invandrare. Olika aspekter som har betydelse för attityder till invandrare är bland annat 

egenintressen, värderingar och kontakt.  

 

4. Teori  
 

De teorier jag kommer att använda för att förklara chefers attityder gentemot invandrare 

är två teorier som handlar om främlingsfientlighet: Grupphotsteorin och Kontaktteorin.    

Grupphotsteorin fokuserar på faktorer som kan bidra till ökad främlingsfientlighet. 

Utgångspunkten är att majoritetsgruppen i samhället känner ett hot av 
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minoritetsgruppen, till exempel när det gäller samhällets resurser som pengar och 

arbeten. Det kan handla om konkurrens mellan grupper, men även avse ett individuellt 

plan, till exempel att en individ är rädd att förlora sin inkomst (McLaren, 2003).  Om 

den infödda gruppen känner ett hot från den invandrade gruppen om landets resurser 

drivs den subjektiva rädslan av hot igång, vilket kan leda till att den infödda gruppens 

främlingsfientliga attityder ökar (Schlueter och Scheepers, 2010).  Det kan dels handla 

om materiella resurser, såsom ekonomiska intressen, men även om icke-materiella 

resurser. Exempelvis kan hotet vara kulturellt bestämt, eller är någon form av kollektiv 

identitet, hur gruppen definierar sig. Men således befarar de infödda att invandrarna 

kommer till deras hemland och förändrar den rådande livsstilen eller den nationella 

identiteten – vilket kan vara grunden till känslan av grupphot (Ceobanu och Escandell, 

2010). Rädsla är just vad det handlar om, rädsla för att ”de andra” skall komma till oss 

och ta ”våra” resurser, vilket då leder till att majoriteten känner ett (kanske allt starkare) 

hot.  

I denna studie förväntar jag mig att det skall finnas skillnader mellan chefer inom större 

företag och egenföretag/familjeföretag. Det är svårare för egenföretagare att etablera sig 

på arbetsmarknaden, samtidigt som invandring kan leda till ökad konkurrens på 

arbetsmarknaden vilket i sin tur utgör ett hot om arbetstillfällen. Jag tror inte att chefer i 

större organisationer känner samma hot om arbeten som 

egenföretagare/familjeföretagare gör. Utlandsfödda är oftast något överrepresenterade 

bland egenföretagare. Eftersom invandrare har det svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden finns det ibland inte så många andra vägar att gå än att starta eget 

(Peterson och Hjerm, 2008), vilket då leder till en ökat konkurrens för just de infödda 

egenföretagarna. Av denna anledning förväntas resultaten visa att 

egenföretagare/familjeföretagare är mer främlingsfientliga än chefer i större 

organisationer.  

För att undersöka hur chefers attityder ser ut jämför jag de med anställdas attityder, för 

att just se om det finns en skillnad däremellan. Invandrarna konkurrerar mer med de 

anställda och arbetssökande än med arbetsgivarna/cheferna, vilket gör att ytterligare ett 

förväntat utfall är att anställda är mer främlingsfientliga än chefer. 

Främlingsfientligheten borde enligt grupphotsteorin alltså vara större bland anställda 

samt hos egenföretagare.  
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Allport (1954) skriver om främlingsfientlighet och definierar fördomar som en negativ 

attityd mot en socialt definierad grupp och mot personer som uppfattas vara medlemmar 

av den gruppen, därför att de antas ha de förkastliga egenskaper som man förknippar 

gruppen med.  För reducering av främlingsfientlighet behövs kontakt. Kontaktteorin 

handlar om att kontakt ofta har en positiv effekt på attityder och interaktion med ”de 

andra” (den grupp man är främlingsfientlig mot).  Allport identifierar fyra 

förutsättningar för att kontakt skall kunna motverka främlingsfientlighet: 1. Jämlik 

status, det är viktigt att alla förväntar sig och upplever samma status i situationer 2. 

Gemensamma mål, för att reducera fördommar krävs aktivt målinriktat arbete 3. 

Samarbete inom gruppen, för att uppnå de gemensamma målen krävs ett samarbete 

inom gruppen 4. Officiella sanktioner – stöd från myndigheter, lagar, normer etc.  

Genom kontakt tillkommer kunskap och förståelse för andra människor och kulturer, 

vilket motverkar stereotyper. Genom en känslomässig förändring och där positiva 

känslor uppstår genom kontakt, kanske i form av vänskap, sker en förändring av 

gruppidentitet som innebär att man istället ser allihopa som en enda grupp (Fozdar, 

2011) 

Det problematiska med kontaktteorin är att de som är fördomsfulla kanske avvaktar att 

ta kontakt, medan de som inte är fördomsfulla också är de som kommer vara mer öppna 

för kontakt från början. Hypotesen är att social kontakt med medlemmar ur den grupp 

man varit främlingsfientlig mot kommer att reducera främlingsfientligheten. 

Grupphotsteorin och kontaktteorin verkar alltså av olika orsaker, den ena av hot och den 

andra av kontakt. Dessa är de två teorier jag kommer att använda när jag studerar 

chefers attityder till invandrare. Med kontaktteorin som utgångspunkt kommer jag att 

studera huruvida vänskap med personer med invandrarbakgrund påverkar chefers 

främlingsfientliga attityder. Med grupphotsteorin som utgångspunkt vill jag istället 

undersöka hur chefers uppfattning om huruvida invandrare kommer till landet och tar 

jobb eller skapar jobb påverkar graden av främlingsfientlighet.  

Genom att studera dessa två teorier utifrån ett chefsperspektiv kan jag närma mig risker 

för diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden, eftersom rekryteringsbeslut 

vanligen fattas av personer i chefsposition. Om jag relaterar attityderna till invandring 

till mått på hot och kontakt kan jag se hur chefernas attityder påverkas dels av känslan 
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att invandrare kommer till landet och tar jobb eller skapar nya, dels också av att man 

känner invandrare. Påverkas chefer inom större organisationer och 

egenföretagare/familjeföretagare olika mycket? Jag kommer också att jämföra chefer 

med anställda. 

 

5. Metod 
 

Jag kommer att använda en kvantitativ metod, med linjära regressioner för att att 

försöka fånga upp attityder som kan påverka invandrares möjligheter att nå framgång i 

arbetslivet. Linjär regression innebär att man uppskattar ett linjärt samband mellan den 

beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

Det jag studerar är i vilken utsträckning kontakt respektive hot påverkar 

främlingsfientlighet hos chefer samt attitydskillnader mellan chefer inom större företag 

och egenföretagare/familjeföretagare och mellan chefer och anställda. Jag använder mig 

av datamaterialet ESS – European Social Survey från år 2002, och jag analyserar detta i 

SPSS. Anledningen till att jag valde att använda data från 2002 års undersökning är att 

dessa innehåller flest frågor kring invandring och invandrare. Undersökningen 

innehåller bland annat 58 frågor kring invandring och invandrare och innefattar data 

från 22 olika europeiska länder. Målgrupperna i alla länder består av personer som är 15 

år och äldre. 

Jag valde att analysera hela materialet istället för att bara undersöka ett eller några få 

länder därför att antalet chefer då blir ganska litet och det blir svårt att göra mätningarna 

om urvalet inte är tillräckligt stort.  

 

Variabler 

Den variabel som jag tänker använda som beroende variabel mäter huruvida 

intervjupersonerna anser att invandrare gör landet till ett bättre eller sämre ställe att leva 

på. Med denna variabel kan jag på ett enkelt sätt fånga upp främlingsfientliga attityder. 
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Variabeln mäts på en 10 gradig skala, där värdet 0 indikerar att man anser att invandrare 

gör landet sämre och 10 betyder att invandrare gör landet bättre.  

För att fånga upp främlingsfientliga attityder inom grupphotsteorin används en variabel 

som mäter huruvida intervjupersonerna anser att invandrare tar de inföddas arbeten eller 

skapar nya arbeten. Denna mät också på en 10 gradig skala, där 0 innebär att man tror 

att invandrare tar jobb, och 10 innebär att man tror att invandrare skapar nya jobb. 

Anledningen till att just denna variabel används är att jag tror att känslan av att 

invandrare kommer till ett land och tar arbeten eller skapar nya kan ha stor betydelse för 

om man känner sig hotad av invandrare.  

Variabler som är användbara för att undersöka kontaktteorin är de som mäter om 

intervjupersonerna har någon kollega som är invandrare eller har någon vän som är 

invandrare. Eftersom mitt fokus ligger på chefer kommer jag använda den variabel som 

mäter om man har någon vän som är invandrare, därför att om en chef har en kollega 

som är invandrare är det möjligt att chefen har anställt denne. Variabeln är omkodad till 

en dummyvariabel där 1= ”ja många” eller ”ja några” och 0= ”nej inga”.  

Jag har beräknat korrelationskoefficienten (Pearson’s r) mellan variablerna som mäter 

kontakt och grupphot: korrelationskoefficienten är 0,152. Detta innebär att korrelationen 

mellan dem är ganska svag. Jag bedömer därför att det inte finns några problem med 

multikollinearitet till följd av att båda dessa variabler inkluderas i samma regression. 

Medelvärdet på grupphotsvariabeln bland de som har invandrarvänner är 5,0, medan 

motsvarande medelvärde för de som inte har invandrarvänner är 4,36.  

Jag kommer också att dela upp data i två grupper: chefer och anställda. Detta dels för att 

kunna jämföra chefer och anställda, dels också för att kunna fokusera på just chefers 

attityder till invandrare. Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att främlingsfientliga 

personer inte automatiskt diskriminerar invandrare, dock finns en större risk för det, och 

det är också därför som det är intressant att diskutera attityder utifrån ett 

diskrimineringsperspektiv. Uppdelningen görs med hjälp av variabeln Occupation 

ISCO88, som innehåller information om alla svarspersoners arbeten och utifrån det 

skapats en chefsvariabeln där chefer och anställda är uppdelade. Variabeln Occupation 

ISCO88 är med andra ord uppdelad i två delar. Antalet chefer i materialet är 2347, och 

antalet anställda är 30139, totalt sett alltså 32486 observationer.  
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I regressionerna kontrolleras även för bakgrundsvariablerna kön, ålder och utbildning. 

Detta för att identifiera de samband jag är intresserad av och undvika skensamband. 

Anledningen till varför just dessa kontrollvariabler används är att skillnader i kön, ålder 

och utbildning kan återspegla preferensskillnader. Just dessa individkaraktäristika är det 

dessutom vanligt att man kontrollerar för i andra studier. Den viktigaste av 

kontrollvariablerna är utbildning: Utbildning och arbetsmarknad går hand i hand och det 

är därför troligt att utbildning skulle kunna påverka det estimerade sambandet mellan 

chefsvariabeln och attityden till invandrare.   

 

Utförande 

Det har gjorts en ”Splitfile” av chefsvariabeln. Detta betyder att det görs separata 

regressioner för chefer respektive anställda, d.v.s. jag gör separata regressioner för 

delsamplen chef = 1 och chef = 0, för att sedan analysera regressionerna för cheferna.  

Undersökningen är gjord i flera europeiska länder. Länderna skiljer sig åt vad gäller 

populationsstorlek, samtidigt som skillnaderna i sampelstorlek mellan länderna inte står 

i proportion till skillnaderna i populationsstorlek. På grund av detta viktas data, för att få 

ett mer tillförlitliga resultat. Syftet med viktningen är att observationer från olika länder 

i mitt sampel skall få samma vikter som de har i den underliggande populationen. Jag 

undviker därmed de eventuellt felaktiga slutsatser om populationen som helhet som 

följer av att vissa länder antingen är överrepresenterade eller underrepresenterade i data. 

Mer precist görs viktningen genom att skapa en interaktionsvariabel av de två 

variablerna pweight (population size weight) och dweight (design weight) för att 

därefter få en ny variabel som används i funktionen ”weight cases”. Den variabeln 

används sedan för att vikta om respektive observation i syfte att korrigera för skillnaden 

mellan landets storlek i samplet och landets storlek i den underliggande populationen. 

Det kan tolkas så att respektive observation får en korrekt ”demografisk vikt” sett 

utifrån vilket land observationen härrör.  

En annan sak jag gjort är att jag har använt ”Select Cases” för att ta bort utlandsföddas 

svar, eftersom utlandsfödda troligtvis har en positiv attityd till den grupp i samhället de 

tillhör.  
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Till sist görs de linjära regressionerna för att undersöka hur de oberoende variablerna 

påverkar den beroende och för att testa de teorier och hypoteser som diskuterades ovan, 

och analyserar resultaten. 

 

6. Resultat 
 

Som nämnts tidigare är den beroende variabeln konstruerad i syfte att mäta 

främlingsfientliga attityder. Variabeln mäter om intervjupersonen tycker att invandrare 

gör landet till ett bättre eller sämre ställe att leva på och går från 0 som betyder att man 

anser att invandrare gör att landet blir ett sämre ställe att leva på, till 10 som betyder att 

man anser att invandrare gör landet till ett bättre ställe att leva på.  

Nedan följer ett antal regressioner som visar främlingsfientlighet inom arbetslivet; dels 

skillnader mellan anställda och chefer, dels skillnader mellan olika typer av chefer, och 

dels även främlingsfientlighet i förhållande till kontaktteorin och grupphotsteorin.  

 

• Finns det någon skillnad i attityder gentemot invandrare 

mellan anställda och chefer? 

Här har jag gjort en bivariat analys där jag studerar skillnader i attityder mellan chefer 

och anställda med avseende på om de tycker att invandrare gör landet till ett bättre eller 

sämre ställe att bo på. Den förklarande variabeln är en dummyvariabel som har värde 0 

för anställda (referenskategorin) respektive 1 för chefer.  

R2 = ,001 

 B Sig. 

Constant 4,611  ,000 

Chef  ,227  ,000 

a. Beroende variabel: Invandrare gör landet till ett bättre eller sämre ställe att leva på 
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Resultatet av denna regression visar att chefer i mindre utsträckning än anställda tycker 

att invandrare gör landet sämre att leva i; alternativt, chefer tycker i större utsträckning 

att invandrare gör landet bättre att leva i. De anställdas genomsnittliga attityd fångas av 

konstanten (4,61), medan det genomsnittliga värdet för cheferna är 4,61 + 0,23 = 4,84. 

Även om skillnaden är signifikant på 1% nivån så är den ganska liten. 

Förklaringsgraden (R2) är dessutom väldigt låg, vilket innebär att den oberoende 

variabeln (chefsdummyn) ensam inte förklarar särskilt mycket av variationen in den 

beroende variabeln. En möjlig förklaring till skillnaden i attityd mellan chefer och 

anställda är att chefer har högre utbildning i genomsnitt.  

Hittills har jag använt en ganska enkel regressionsmodell, där chefsdummyn är den enda 

förklarande variabeln. I nästa regression lägger jag därför till ett antal ytterligare 

kontrollvariabler; nämligen kön, ålder och utbildning för att undersöka om dessa kan ha 

någon påverkan på främlingsfientlighet. Motivet till att använda just dessa 

kontrollvariabler diskuterades ovan. 

 

R2 = ,053 

  B  Sig.  

Constant 3,620  ,000 

Chef  ,062  ,204 

Kön - ,041  ,104 

Utbildning  ,112  ,000 

Ålder - ,006  ,000 

a. Beroende variabel: Invandrare gör landet till ett bättre eller sämre ställe att leva på. 

 

Vi ser av regressionsresultaten att effekten av chefsvariabeln inte längre är signifikant 

(inte ens på 10% nivån), även om B-värdet fortfarande är positivt. Låt oss nu titta på 

effekterna av de tre kontrollvariablerna. Utbildning har en stark positiv effekt på det 

sättet att ju mer högutbildad man är (mätt i termer av utbildningsår) desto mer benägen 
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är man att tycka att invandring gör landet bättre att leva i. För varje ytterligare 

utbildningsår ökar den beroende variabeln med 0,11. Effekten av könsdummyn är inte 

signifikant (inte ens på 10%nivån), medan effekten av ålder är signifikant. Resultaten 

pekar på att för varje år äldre man blir, allt annat givet, desto mer benägen är man att 

tycka att invandring gör landet sämre att leva i. Det mest intressanta resultatet är dock 

att effekten av chefsdummyn inte längre är signifikant när vi lagt till de tre 

kontrollvariablerna. Det är därför möjligt att den skillnad mellan chefer och anställda 

som uppmättes tidigare har att göra med skillnader i utbildning. 

 

• Finns det någon skillnad i attityder gentemot invandrare 

mellan de som är chefer inom en större organisation och de som 

är chefer inom ett familjeföretag/ egenföretagare?  

Genom att göra en splitfile med dummyvariabeln, vilket innebär att man delar upp 

chefers och anställdas svar i två delar, får jag två separata resultat. Jag kommer endast 

att presentera resultaten för chefer, eftersom min studie fokuserar på just chefers 

attityder. Detta därför att chefer ofta har positioner som innefattar anställning av 

personal, och det är risken för diskriminering inom rekrytering på grund av 

främlingsfientliga attityder jag vill fånga.  

För att besvara frågan har jag även med variabeln ”företagstyp”, som mäter om man 

jobbar inom en större organisation eller om man är egenföretagare/har ett 

familjeföretag. Detta är en dummyvariabel, där de som jobbar inom en större 

organisation fått värdet 1 och egenföretagare/familjeföretag värdet 0 

(referenskategorin).  
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R2 =  ,043 

  B   Sig.  

Constant 3,521  ,000 

Kön  ,122  ,268 

Utbildning  ,091  ,000 

Ålder - ,005  ,173 

Företagstyp  ,345  ,002 

a. Chef = Chef 

b. Beroende variabel: Invandrare gör landet till ett bättre eller sämre ställe att leva på. 

 

De kvalitativa effekterna av utbildning och ålder är desamma som tidigare, även om 

effekten av åldersvariabeln inte längre är signifikant. Det intressanta resultatet här är 

dock att effekten av företagstyp är signifikant och dessutom ganska stor. 

Estimationsresultaten visar att chefer som har en anställning inom en större organisation 

är mer benägna än egenföretagare/familjeföretagare att tycka att invandrare gör landet 

till ett bättre ställe att leva på. Detta ger därför visst belägg för hypotesen att 

egenföretagarna och/eller familjeföretagarna är mer främlingsfientliga än chefer inom 

större organisationer. En möjlig förklaring som också nämndes ovan är att chefer inom 

större organisationer kanske inte möter lika hård konkurrens av invandrare på 

arbetsmarknaden som egenföretagare gör.  

 

• Vilka faktorer kan bidra till att förklara chefers 

främlingsfientliga attityder? 

Jag börjar med att studera huruvida attityder till invandrare påverkas av att ha 

invandrarvänner. Detta för att undersöka främlingsfientlighet i förhållande till 

kontaktteorin. Kontaktteorin handlar om att kontakt reducerar främlingsfientliga 

attityder. Tanken är därför att kontakt med invandrare tenderar att skapa en mer positiv 

syn på invandare. Som nämndes ovan skriver Allport (1954) att främlingsfientlighet och 
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fördomar definieras som en negativ attityd mot en socialt definierad grupp och mot 

personer som uppfattas vara medlemmar av den gruppen. För att reducera 

främlingsfientligheten behövs kontakt med den grupp mot vilken fördomarna riktas. Jag 

kommer här att testa kontaktteorin genom att studera hur förekomsten av 

invandrarvänner påverkar främlingsfientliga attityder. Den hypotes jag vill testa är 

därför om kontakt bidrar till att reducera främlingsfientliga attityder gentemot 

invandrare. 

 

R2 =  ,050 

 B Sig.  

Constant 3,252  ,000 

Kön  ,134  ,223 

Utbildning  ,086  ,000 

Ålder - ,003  ,441 

Företagstyp  ,387  ,001 

Invandrarvänner  ,391  ,000 

a. Chef = Chef 

b. Beroende variabel: Invandrare gör landet till ett bättre eller sämre ställe att bo på. 

 

Effekten av företagstyp är kvalitativt densamma som tidigare; detsamma gäller effekten 

av utbildning, medan ålder inte har någon signifikant effekt. Vi ser också att effekten av 

att ha vänner som är invandrare är positiv och signifikant. Tolkningen är att personer 

med invandrarvänner är mer benägna att tycka att invandring gör landet till ett bättre 

ställe att leva på. Att ha invandrarvänner betyder att den beroende variabeln i 

genomsnitt är 0,391 skalsteg större än om man inte har invandrarvänner, allt annat 

givet.  
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Låt mig nu fortsätta med att studera hur chefers attityder till invandrare påverkas av om 

de anser att invandrare kommer till landet och tar jobb eller skapar nya jobb. Detta för 

att undersöka främlingsfientlighet i förhållande till grupphotsteorin. Som nämndes i 

teoriavsnittet fokuserar grupphotsteorin på en situation där majoritetsgruppen känner ett 

hot från minoritetsgruppen, till exempel vad gäller hur samhällets resurser skall 

användas. Detta kan handla om att individen själv känner sig hotad, eller att individen 

känner att den egna gruppen är hotad. Jag kommer här att testa grupphotsteorin genom 

att studera hur den variabel som mäter uppfattningen om huruvida ”invandrare tar jobb 

eller skapar jobb” påverkar de främlingsfientliga attityderna. Den hypotes som testas är 

därför att hot i bemärkelsen att ”invandrare tar jobb” leder till att invandrare uppfattas 

göra landet till ett sämre ställe att leva på.  

 

 

R2 =  ,196 

 B Sig. 

Constant 2,091  ,000 

Kön  ,124  ,223 

Utbildning  ,061  ,000 

Ålder - ,006  ,059 

Företagstyp  ,392  ,000 

Invandrare tar jobb eller 

skapar nya jobb 

 ,415  ,000 

a. Chef =Chef 

b. Beroende variabel: Invandrare gör landet till ett bättre eller sämre ställe att bo på. 

 

De kvalitativa effekterna av utbildning och företagstyp är desamma som tidigare; båda 

dessa variabler har signifikanta effekter på den beroende variabeln. Vi ser också att 

uppfattningen om huruvida invandrare kommer till landet och tar jobb eller skapar nya 
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jobb har betydelse för om man tycker att invandrare gör landet bättre eller sämre att leva 

på. Ju större värde variabeln ”invandrare tar jobb eller skapar jobb” har (d.v.s. ju mer 

benägen man är att tycka att invandrare skapar jobb), desto mer benägen är man också 

att tycka att invandrare gör landet till ett bättre ställe att leva på. Omvänt kan man också 

säga,  att uppfattningen att invandrare kommer hit och ”tar jobben ifrån oss” leder till 

ökad främlingsfientlighet i den bemärkelsen att man uppfattar att invandrare gör landet 

till ett sämre ställe att leva på.  Detta är konsitent med grupphotsteorin.  

 

• Grupphotsteorin och Kontaktteorin 

Här har jag gjort en linjär regression där jag samtidigt studerar effekterna av grupphot 

och kontakt, d.v.s. om man har invandrarvänner, respektive om man tycker att 

invandrare kommer till landet och tar arbeten eller skapar nya arbeten. Jag har kvar 

bakgrundsvariablerna kön, ålder och utbildning. Det är viktigt att studera om kontakt 

och grupphot samtidigt påverkar den beroende variabeln. Det gör det möjligt att studera 

effekten av respektive variabel samtidigt som jag konstanthåller för effekten av den 

andra. Det är först genom den typen av analys jag kan testa dessa två förklarande 

variabler mot varandra. Detta kan också tolkas som ett försök att samtidigt testa 

kontaktteorin och grupphotsteorin.  
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R2 =  ,198 

 B Sig. 

Constant 1,908  ,000 

Kön  ,129  ,203 

Utbildning  ,059  ,000 

Ålder - ,005  ,123 

Invandrare tar jobb eller 

skapar nya jobb 

 ,409  ,000 

Invandrarvänner  ,196  ,043 

Företagstyp  ,413  ,000 

a. Chef = Chef 

b. Beroende variabel: Invandrare gör landet till ett bättre eller sämre ställe att leva på. 

 

Effekterna av utbildning och företagstyp är fortfarande signifikanta och kvalitativt 

desamma som tidigare. Vi ser också att effekten av variabeln ”Invandrare tar jobb eller 

skapar nya jobb” fortfarande är positiv och signifikant; detsamma gäller effekten av 

variabeln ”Invandrarvänner”. Det här försöket att testa kontaktteorin mot 

grupphotsteorin pekar därför på att båda dessa teoribildningar samtidigt kan bidra till att 

förklara främlingsfientliga attityder. 

 

 Grupphot och företagstyp 
 

Vi har tidigare sett att såväl företagstyp som det mått på grupphot som har använts här 

(dvs. huruvida man anser att invandrare tar jobb eller skapar jobb) påverkar den 

beroende variabeln. Det innebär att jag konstanthåller för företagstyp när jag mäter 

effekten av grupphot. Men låt oss också studera om det finns något samband mellan 

måttet på grupphot och företagstyp. Nedan regresseras indikatorn på grupphot mot 

företagstyp.  
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R2 =  ,000 

 B Sig. 

Constant 4,627  ,000 

Företagstyp  ,030  ,768 

a. Chef = Chef 

b. Beroende variabel: Invandrare tar jobb eller skapar nya jobb 

 

Resultaten visar att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan indikatorn 

på grupphot och företagstyp. Synen på huruvida invandrare kommer till landet och tar 

jobb eller skapar nya jobb verkar därför inte skilja sig systematiskt mellan chefer för 

större organisationer och egenföretagare/familjeföretagare.  

 

7. Slutsatser 
 

Främlingsfientlighet; Chefer kontra Anställda 

I de regressioner som presenterades i föregående avsnitt mäter den beroende variabeln 

attityder till invandring, d.v.s. om respondenten tycker att invandrare gör landet till ett 

bättre eller sämre ställe att bo på. Det är fråga om en attitydskala från 0 till 10, där 0 

betyder att man anser att invandrare gör att landet blir ett sämre ställe att leva på, medan 

10 betyder att man anser att invandrare gör landet till ett bättre ställe att leva på. Den 

första regressionen pekar på en liten men statistiskt signifikant skillnad mellan chefer 

och anställda, där chefer i större utsträckning än anställda anser att invandrare gör landet 

till ett bättre ställe att leva på. De medelvärden på attitydskalan som regressionen pekar 

på är 4,61 för anställda och 4,84 för chefer.  

Jag gjorde därefter en ytterligare regression där jag även kontrollerade för variablerna 

utbildning, kön och ålder. Resultatet visade att chefsdummyn inte längre har en 

signifikant effekt på den beroende variabeln, medan däremot effekten av  utbildning är 

starkt positiv och signifikant. En möjlig förklaring till detta kan vara att chefer i 
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genomsnitt har högre utbildning än anställda, och att det i grunden är utbildningen 

snarare är position som förklarar skillnader i attityder till invandring. Ju högre 

utbildning man har desto mindre benägen är man att tycka att invandrare gör landet till 

ett sämre ställe att bo på. Detta innebär att det inte finns några starka belägg för min 

hypotes om att chefer i genomsnitt är mindre främlingsfientliga än anställda, utan att 

skillnaderna i attityder istället i stor utsträckning beror på utbildning snarare än på 

vilken position inom företag man har.  

 

Främlingsfientlighet inom olika typer av företag 

Undersökningen av skillnader i attityder till invandrare mellan chefer på olika typer av 

företag visar att chefer inom större organisationer i genomsnitt är mindre 

främlingsfientliga än egenföretagare/familjeföretagare. De tycker alltså i större 

utsträckning att invandrare gör landet till ett bättre ställe att bo på än vad 

egenföretagare/familjeföretagare gör. Skillnaden är dessutom ganska stor i jämförelse 

med den tidigare uppmätta attitydskallnaden mellan chefer och anställda. 

Attityder till invandrare skiljer sig alltså mer åt mellan olika typer av chefer än mellan 

chefer och anställda på företag.  

Det finns alltså belägg för min hypotes om att egenföretagare/familjeföretagare skulle 

vara mer främlingsfientliga än chefer inom större organisationer. Detta skulle 

exempelvis kunna bero på, utifrån grupphotsteorin, att egenföretagare möter större 

konkurrens på arbetsmarknaden än vad chefer inom större organisationer gör, eftersom 

det inte är ovanligt att invandrare startar ett eget företag när de har svårt att få 

anställning i det nya landet. Resultaten visar dock inget signifikant samband mellan det 

mått på grupphot jag använder och indikatorn på företagstyp.  

Det skulle naturligtvis även kunna handla om utbildning också i detta fall. Jag hittar 

dock inget belägg för att attitydskillnaden mellan chefer i större organisationer och 

egenföretagare/familjeföretagare drivs av utbildning, eftersom jag kontrollerar för 

skillnader i utbildning. Det är dock fortfarande möjligt att chefer inom större 

organisationer är högre utbildade än egenföretagare/familjeföretagare.  
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Främlingsfientlighet med Kontaktteori  

Studien undersökte även i vilken utsträckning kontakt och grupphot påverkade 

främlingsfientligheten.  

Den variabel som används för att testa kontaktteorin är huruvida man har någon vän 

som är invandrare. Resultatet visade att allt annat lika minskar chefernas 

främlingsfientliga attityder när man har en vän med invandrarbakgrund. Att ha 

invandrarvänner ökar den beroende variabeln i genomsnitt med 0,391 skalsteg, vilket 

pekar på att kontaktteorin kan spela en viktig roll för att förklara skillnader i 

främlingsfientliga attityder hos chefer.  

 

Främlingsfientlighet med Grupphotsteori 

Den variabel som användes för att testa grupphotsteorin mäter hur svarspersonerna 

uppfattar effekterna på arbetsmarknaden av invandrare, d.v.s. om man anser att 

invandrare kom till landet och tog arbeten eller om de skapade nya. Variabeln mäts på 

en attitydskala från 0 (tar jobb) till 10 (skapar jobb). 

Resultatet visade att ju högre värdet variabeln ”invandrare tar jobb eller skapar jobb” tar 

(d.v.s. ju mer man tror att invandrare bidrar till att skapa jobb) desto mindre 

främlingsfientlig är man. Med andra ord tycker man att invandrare gör landet till ett 

sämre ställe att leva på om man anser att invandrare kommer hit och tar jobb, och vice 

versa.  Jag tolkar detta som att grupphotsteorin kan bidra till att förklara 

främlingsfientliga attityder.  

 

Främlingsfientlighet med både kontaktteorin och 

grupphotsteorin 

I denna regression testade jag de två förklarade variablerna från kontaktteorin respektive 

grupphotsteorin mot varandra för att se om de samtidigt påverkar den beroende 

variabeln. Resultaten visar att kontaktteorin och grupphotsteorin samtidigt bidrar till att 

förklara främlingsfientliga attityder.  
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Grupphot och företagstyp 

I den sista regressionen undersöktes om  egenföretagare/familjeföretagare i större 

utsträckning än chefer för större organisationer tror att invandrare kommer och ”tar 

jobb” snarare än ”skapar jobb”. Detta för att försöka koppla skillnader i attityder mellan 

dessa grupper till den indikator på grupphot som använts i de tidigare regressionerna.  

Resultatet visade att det inte går att koppla det mått jag använder på grupphot till 

huruvida respondenten är chef för en större organisation eller  

egenföretagare/familjeföretagare. 

 

8. Diskussion 
 

Man skulle kunna säga att individer som invandrat till ett land, är högutbildade och ändå 

inte får något arbete har blivit diskvalificerade. Det jag menar är att individer som 

kommer till ett land och har meriter, som till exempel utbildning, blir trots det ändå i 

stor utsträckning utesluten från delar av arbetsmarknaden.  

Det borde ligga i näringslivets, eller egentligen hela samhällets, intresse att ta till vara 

på alla resurser som finns, med andra ord borde den utländska kompetensen utnyttjas 

bättre än vad som idag är fallet.   

För att återkomma till syftet med denna studie, har jag undersökt attityder som kan bidra 

till att utländsk bakgrund blir ett hinder på arbetsmarknaden i Europa. Jag har framför 

allt fokuserat på chefers attityder, därför att de befinner sig i en position som ofta 

innebär arbetsgivaransvar. Detta har jag gjort för att undersöka en sida av 

diskriminering av invandrare inom rekrytering. Resultaten pekar på att chefer är något 

mindre benägna än anställda att ha främlingsfientliga attityder, medelvärdet för både 

anställda och chefer låg strax under medianen för variabeln som jag använde för att 

mäta främlingsfientliga attityder. Dock verkar dessa resultat bero på utbildningsnivå. 

Det är troligt att chefer är mer högutbildade än anställda. 

Om chefer med arbetsgivaransvar är främlingsfientliga, kan utländsk bakgrund utgöra 

ett hinder på arbetsmarknaden. Dock finns såklart ett flertal andra faktorer än chefers 
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attityder som också spelar roll för diskriminering inom rekrytering på arbetsmarknaden, 

men eftersom jag studerat chefers attityder gentemot invandring är det de som jag kan 

analysera.  

Kontaktteorin pekar på hur främlingsfientliga attityder kan motverkas. Har man vänner 

som är invandrare bidrar detta till en mer positiv attityd till invandrare, vilket troligtvis 

kan leda till en minskning av risken för diskriminering. I motsats till kontakt ökar 

främlingsfientliga attityder av tron att invandrare kommer till landet och tar arbeten 

istället för att skapa nya, vilket då kan uppfattas som ett hot. Man skulle kunna tro att 

egenföretagare/familjeföretagare möter större konkurrens av invandrare på 

arbetsmarknaden än vad chefer inom större organisationer gör och därmed i större 

utsträckning tycker att invandrarna ”kommer hit och tar våra arbeten”. Mina resultat 

talar för att så är inte fallet. Studien visar att egenföretagare/familjeföretagare är mer 

främlingsfientliga än chefer inom större organisationer i den bemärkelsen att de i större 

utsträckning anser att invandrare gör landet till ett sämre ställe att leva på, dock har de 

attityderna att göra med andra faktorer än det mått på grupphot jag använt mig av.  

Det är intressant att främlingsfientligheten tycks skilja sig mer mellan olika typer av 

chefer, än mellan chefer och anställda. Även om egenföretagare möter större konkurrens 

från invandrare på arbetsmarknaden än vad chefer inom större organisationer gör, så 

möter ju även anställda mer konkurrens från invandrare på arbetsmarknaden än vad 

personer med chefspositioner gör. Varför skillnaderna är så pass stora är svårt att säga. 

Kanske ökar främlingsfientligheten hos egenföretagare därför att deras företag kan ha 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket leder till att deras arbeten är ganska 

osäkra. En anställd kanske inte känner samma osäkerhet i sin anställning på ett större 

företag.  

I jämförelsen av främlingsfientlighet mellan chefer och anställda gav resultaten inga 

starka belägg för hypotesen att chefer generellt är mindre främlingsfientliga, utan 

attitydskillnaderna verkar främst drivas av skillnader i utbildning. Utbildning bidrar till 

att minska främlingsfientliga attityder, och även om detta inte är någon nyhet är det 

något som verkligen bekräftats i denna studie. Med utbildning kommer kunskap om 

andra kulturer och kanske också en större tolerans gentemot andra människor, vilket gör 

att rädslan inför det ”okända” försvinner. För det är just vad främlingsfientlighet handlar 

om – rädsla.   
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Det är dock viktigt att komma ihåg att främlingsfientlighet inte innebär diskriminering, 

men det är ändå troligt att främlingsfientliga människor är mer benägna att diskriminera 

invandrare än de som inte är främlingsfientliga.  

I Hussein, Stevens och Manthorpes (2011) studie handlar det om direkt diskriminering i 

form av rasistiska kommentarer och vägran att samarbeta på grund av hudfärg, etniska 

drag etc. Skillnaden från min studie är att jag mätt attityder, vilket i sin tur i vissa fall 

skulle kunna leda till direkt diskriminering av exempelvis dessa slag. I Barret och 

Duffys (2008) studie fokuseras det på konsekvenserna av att diskriminera, om hur den 

sociala sammanhållningen försvagas och produktionsförluster, till exempel kan icke-

erkännanden av kvalifikationer och språksvårigheter leda till att kompetenser går till 

spillo. Medan Hussein, Stevens och Manthorpes fokuserar på själva diskrimineringen 

och Barret och Duffy på konsekvenserna, kan man säga att min studie fokuserar på steg 

1; attityderna.  

Det finns, som tidigare nämnts, begränsat med forskning kring om arbetsgivares 

attityder skulle kunna påverka diskriminering av invandrare inom rekrytering på 

arbetsmarknaden. I den tidigare forskning som jag gått igenom finns det likheter i 

resultaten jämfört med min studie när det handlar om kontakt och hot. Park, Bhuyan, 

Richards och Rundles studie indikerar att de infödda som har kontakt med invandrare 

generellt sätt är mindre främlingsfientliga. Exempelvis hade de som arbetade med 

invandrare ofta en positiv attityd till invandring. Även Ceobanu och Escandell belyser 

kontakt och att det har visat sig ha en positiv inverkan på attityder gentemot invandrare. 

De tar dessutom upp påverkan av att känna konkurrens på arbetsmarknaden, och att 

även det påverkar de främlingsfientliga attityderna liksom Pardos Prados studie som 

också visade också att de som känner hot och konkurrens från invandrare i större 

utsträckning har negativa attityder gentemot invandrare.  

De resultat som jag fick fram visade också att både kontakt och grupphot har inverkan 

på attityder gentemot invandrare, även om effekten av grupphotsvariabeln inte kan 

kopplas till attitydskillnader mellan chefer för större organisationer och 

egenföretagare/familjeföretagare.  

Det negativa med att mäta attityder kvantitativt är att det bara går att få fram generella 

attityder, samtidigt som det positiva är att det går att dra slutsatser utifrån en större 
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population. Jag tycker att mitt syfte och frågeställningar besvarats på ett bra sätt, trots 

att det naturligtvis finns begränsningar med min analys. Jag är medveten om att min 

beroende variabel som antar värden från 0 till 10 och mäter om man anser att invandrare 

gör landet till ett bättre respektive sämre ställe att leva på är ganska lik den variabel som 

används för att mäta grupphot. Även den variabeln antar värdena 0 till 10, och mäter om 

man anser att invandrare kommer till landet och tar jobb eller skapar nya jobb. Man 

skulle därför kunnat tänka sig att om man har svarat till exempel att man tycker att 

invandrare kommer till landet och skapar jobb är det också troligt att man svarat att 

invandrare gör landet bättre.  Men resultaten visar att dessa två variabler, som kan 

tyckas vara snarlika, inte mäter samma sak: Egenföretagare/familjeföretagare är mer 

främlingsfientliga än chefer inom större organisationer i den bemärkelsen att de anser 

att invandrare gör landet till ett sämre ställe att leva på, men det finns inga belägg för att 

de i större utsträckning anser att invandrare kommer till landet och tar arbeten.  

För att motverka diskriminering behövs en förändring i attityder. För även om 

främlingsfientliga attityder inte direkt innebär att man kommer diskriminera, är risken 

för diskriminering mycket större än om dessa attityder inte existerade. För det är ju 

faktiskt där diskriminering börjar – genom människors attityder.  

Som tidigare nämnts är det ju ingen nyhet att invandrare blir diskriminerade på 

arbetsmarknaden, men ”arbetsmarknad” är ett ord som innefattar väldigt mycket. Denna 

studie har bidragit till att förklara att det faktiskt finns attitydskillnader mellan olika 

typer av chefer, och mellan chefer och anställda. Eftersom det är tunt med studier kring 

just chefers attityder gentemot invandrare är denna studie en bra grund eftersom den 

visar på att det faktiskt finns attitydskillnader.  Attitydskillnader mellan chefer och 

anställda tycks kunna förklaras av utbildningsnivå, ju högre utbildad desto mindre 

främlingsfientlig är man. Attitydskillnaden mellan chefer inom större organisationer och 

egenföretagare/familjeföretagare är fortfarande ett frågetecken – det finns 

attitydskillnader, men vad beror dessa på? Detta skulle vara intressant för fortsatt 

forskning att undersöka.  
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