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Abstrakt  

Den här uppsatsens syfte är att undersöka om främlingsfientlighet är olika stark i staden 

och på landsbygden. Vi tittar även på effekten av nationalism, om det kan förklara den 

eventuella skillnaden mellan stad och landsbygd. Vi har använt oss utav teorier så som 

kontakthypotesen, grupphotsteorin, det minimala paradigmet och grupprelationer. För 

att besvara vårt syfte har vi använt oss utav ISSP datamaterial från 2003 – National 

Identity II, vi har valt att använda datamaterialet för Sverige och Norge. Vår beroende 

variabel är främlingsfientlighet och på våra oberoende variabler så har vi främst fokus 

på känslor och attityder för nationalism samt stad och landsbygd. De viktigaste 

resultaten är att man både i Sverige och i Norge är mer främlingsfientliga på 

landsbygden än vad man är i staden. I Norge kan skillnaderna förklaras med 

nationalism, medan nationalism inte kunde förklara skillnaderna mellan stad och 

landsbygd för Sverige. Med hjälp av våra teorier kunde vi delvis förklara resultatet, som 

går i linje med kontakthypotesen; ju mer kontakt desto mindre främlingsfientlighet. På 

samma sätt med grupphotsteorin så påverkar tillgången till resurser främlingsfientliga 

attityder. Med resurser så menas tillgång till arbete, boende och socialt stöd. 

Grupprelationer har en stark påverkan på hur vi ser den egna gruppen i jämförelse med 

de andra grupperna.  
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1. Inledning  

Främlingsfientlighet är ett begrepp som debatteras kraftigt i media idag. Vi diskuterar 

hur de främlingsfientliga attityderna kommer till uttryck i form av diskriminering på 

arbetsmarknaden och en segregering på bostadsmarknaden, för att bara nämna ett fåtal 

konsekvenser (Hjerm, 2007). Anders Bolling (2012) journalist på DN har skrivit om 

främlingsfientlighet i framstegsbloggen. Han skriver om hur globaliseringen blir mer 

och mer påtaglig och hur gränslösheten blir allt större. Bolling menar att det som sker i 

takt med globaliseringen är att vi hamnar på okänd mark och upplever oss som 

främmande till de nya förändringar som sker. Det blir också en förklaring till hur 

främlingsfientliga attityder skapas, där man dömer människor och grupper i förväg och 

tillskriver dem negativa egenskaper (Crisp & Turner, 2010).  

Främlingsfientlighet blandas ofta ihop med rasism, vilket är fel. En av de större 

skillnaderna är att rasism präglas av att människor ses som under och överordnade 

utefter deras biologiska skillnader. Främlingsfientlighet å andra sidan kännetecknas av 

negativa attityder mot grupper som de själva inte tillhör. Främlingsfientliga attityder 

kan betraktas som ett underliggande fenomen som kan ge uttryck i dolda handlingar. 

Dessa attityder behöver inte betyda att man handlar främlingsfientligt men 

sannolikheten att handla främlingsfientligt är troligen större om man har sådana 

attityder (Hjerm, 2007).  

Det finns både individuella och kontextuella förklaringar till främlingsfientliga attityder. 

De individuella förklaringarna är bland annat utbildning, ålder, kön och personliga 

erfarenheter (Hjerm, 2007). Utbildning är en viktig socialiseringsplats för ökad kunskap 

och förståelse och blir därför en viktig del för att kunna minska främlingsfientliga 

attityder. Enligt forskning så finns det olika perspektiv på ålders inverkan på 

främlingsfientliga attityder. En del forskare menar att äldre människor skulle vara mer 

främlingsfientliga medan andra forskare menar att det har att göra med en utveckling av 

samhället som gör att människor idag är mer toleranta. Köns betydelse för 

främlingsfientlighet har visat olika resultatet.  En del menar att män tenderar att vara 

något mer främlingsfientliga än kvinnor, annan forskning visar att det inte finns någon 

skillnad mellan könen (Hjerm, 2007). Personlig erfarenhet är kopplat till betydelsen av 

relationer med människor med annan etnisk bakgrund. Mycket forskning och teorier 



2 

 

finns inom det här området, en teori är kontakthypotesen som menar att kontakt är en 

viktig del för att minska främlingsfientliga attityder (Hjerm, 2007).  

De kontextuella förklaringarna för främlingsfientlighet är andel minoritetsbefolkning, 

politisk kontext och ekonomisk nivå. Andel minoritetsbefolkning handlar om hur 

fördelningen av populationen ser ut i olika bostadsområden. Blaus (1997, I: Hjerm, 

2007) menar att en etnisk heterogenitet är positivt. En heterogenitet gör att människor 

blir mindre främlingsfientliga då det finns större möjligheter till kontakt. För den 

politiska kontexten så har Bauer m.fl.(2000, I: Hjerm, 2007) sett samband mellan en 

mer liberal immigrationspolitik och mindre främlingsfientlighet. Sista förklaringen är 

ekonomisk nivå som kan påvisas med hjälp utav grupphotsteorin (Blumer, 1958). 

Teorin kan förklara hur främlingsfientlighet ökar under ekonomiskt svårare tider och 

när konkurrensen om resurserna är större. Det betyder att man exempelvis under sämre 

ekonomiska tider tenderar till att vara mer främlingsfientlig (Hjerm, 2007).  

Vi har valt att jämföra Sverige och Norge, två skandinaviska länder som till mångt och 

mycket liknar varandra. De har båda ett unikt integrationsprogram sett till Europa. Båda 

länderna har länge präglats av “välfärdssamhället” med ett starkt statligt stöd i 

integrationsfrågor (Valenta & Bunar, 2010). Norge har under en längre tid än Sverige 

haft politiska partier med en mer restriktiv invandringspolitik, Norge har också haft ett 

hårdare introduktionsprogram med ett högre krav på individerna (Valenta & Bunar, 

2010). Det som är intressant med studien är att se om dessa två lika, men samtidigt 

motsägelsefullt olika länder skiljer sig på graden av främlingsfientliga attityder i staden 

och på landsbygden, samt att se om det kan vara en effekt av graden av nationalism. Vi 

har valt en komparativ ansats genom att jämföra Sverige och Norge för att se om 

sambandet mellan främlingsfientlighet, stad/landsbygd och nationalism ser likadant ut i 

två, på många sätt likartade, länder som präglas av nationalism i olika stor utsträckning. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om graden av främlingsfientlighet varierar 

beroende på om man bor i en stad eller på landsbygden. Vi har även valt att inkludera 

nationalism i vår studie, för att se om starka känslor och identifikation för landet har en 

inverkan på främlingsfientliga attityder och därmed möjligen kan förklara eventuella 

skillnader mellan stad och landsbygd. De nationalistiska känslorna har i tidigare 

forskning (Ariely, 2011) visat sig hänga ihop med främlingsfientliga attityder och ett “vi 
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och dem”-tänkande. “Vi” representerar de med samma nationalistiska bakgrund i 

motsats till “dem” som har en annan nationalistisk bakgrund. Vi redogör för ett mer 

preciserat syfte och våra konkreta frågeställningar längre ner i uppsatsen.  

1.1 Disposition  

Uppsatsens disposition ser ut på följande sätt. Först följer en begreppsdefiniton av våra 

nyckelbegrepp främlingsfientlighet och nationalism. Sedan redogörs för de teorier som 

utgör våra utgångspunkter. Dessa teorier är kontakthypotesen, grupphotsteorin, det 

minimala grupparadigmet och grupprelationer som berör främlingsfientlighet och 

nationalism. Nästa steg blir att visa vad tidigare forskning har kommit fram till 

angående främlingsfientlighet och nationalism, för att få en förståelse över vilken 

påverkan det har på landsbygd och storstad. Vi, som författare tar sedan upp varför vi 

vill undersöka Sverige och Norge och beskriver en del av ländernas integrationspolitik 

och historia. Efter det preciserar vi vårt syfte och frågeställningar samt den metod vi har 

valt att bearbeta datamaterialet med, och hur författarna har gått tillväga. Sedan 

redovisas resultatet i tre steg med hjälp av tre tabeller. Studien avrundas med en 

diskussion där resultatens betydelse redogörs i förhållande till teorierna och tidigare 

forskning.  

2. Begreppsdefinitioner  

De begrepp som är centrala i den här uppsatsen bör redogöras för att öka förståelsen för 

studien, samt att undvika eventuella missförstånd. Således kommer begreppen 

främlingsfientlighet och nationalism redogöras nedan.  

Främlingsfientlighet  

Nationalencyklopedin definierar främlingsfientlighet som “(…) Ett främlingsfientligt 

synsätt däremot är ofta grundat på föreställningar om att olika kulturer bör leva åtskilda, 

eller att en kultur är mer högtstående än en annan.” (NE.se, 2013).  

Hjerms sätt att definiera främlingsfientlighet är: “Främlingsfientlighet å andra sidan ska 

ses som negativa attityder gentemot individer eller grupper av individer som uppfattas 

som olik en själv eller den/de grupper man tillhör” (Hjerm, 2000, I: Hjerm 2007, 

s.221).   
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Nationalism  

Definitionen av nationalism kan vara att finna en identitet med sin nation, med hjälp av 

olika symboler, som främst symboliserar landet (Elgenius, 2011). Ett annat sätt att 

definiera nationalism är som Kelman (2001, I: Ariely, 2011, s.540) beskriver “En grupp 

av människor som har kommit att se sig själva utgöra en unik identifierbar enhet med ett 

påstående om kontinuitet över tid, till enighet över geografiska avstånd och rätten till 

olika former av självuttryck”. Författarnas översättning. När vi använder nationalism 

begreppet kommer vi att fokusera på känslor och attityder kring nationalism.  

3. Teori  

Vi kommer nu att presentera några teorier som ska hjälpa oss till att kunna förklara hur 

främlingsfientlighet kan uppstå och varför graden av främlingsfientlighet kan tänkas 

variera mellan stad och landsbygd. En del av teorierna kan användas till att få en större 

förståelse över nationalismens betydelse.  

Kontakthypotesen  

Kontakthypotesen är en teori som försöker förklara bakgrunden till fördomar och 

främlingsfientliga attityder. Kontaktteorin visar på hur dessa attityder kan minskas 

genom en närmare kontakt mellan människor (McLaren, 2003). Kontakthypotesen 

bygger på att människor som identifierar sig med olika grupper skapar en relation till 

varandra för att på så sätt minska fördomar grupperna i mellan (McLaren, 2003). 

Pettigrew (1998, I: McLaren, 2003) har studerat detta närmare och har sett betydelsen 

av kontakt mellan individer från olika grupper. Det skapar värdefulla relationer i form 

av vänskap som bidrar till att minska de främlingsfientliga attityderna i sin helhet.  

Allport (1954, I: McLaren, 2003) menar att det finns fyra grundläggande känslor som är 

viktiga att de finns med för att kontakten mellan individer från olika grupper ska lyckas. 

Den första punkten berör jämlikhet, individerna eller grupperna i mellan bör ha en 

jämlik gruppstatus. För att kontakten ska bli så bra som möjligt bör de också dela 

gemensamma mål som en andra punkt. Tredje punkten definierar Allport med att det 

behövs ett samarbete individerna i mellan. Sist men inte minst så bör det finns ett stöd 

utifrån det offentliga som lagar och normer. Om dessa punkter uppnås är sannolikheten 

att en kontakt mellan individer från olika grupper får en positiv effekt betydligt större. 

Kontakt är viktigt då det är den som gör att fördomar och attityder man haft innan kan 
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börja ifrågasättas. Attityderna man haft sedan tidigare har då varit grundade på vad 

andra människor eller allmänheten haft för uppfattning. Tron att man skulle vara helt 

skild från den andra gruppen upptäcker man inte finns och fördomarna kan på så sätt 

försvinna successivt (McLaren, 2003).  

Wagner och Zick (1995, I: McLaren, 2003) menar att de personer som har fler vänner 

från en minoritetsgrupp ofta är mindre främlingsfientliga. En kontakt, en relation eller 

en nära vänskap kan göra att de främlingsfientliga attityderna inte bara försvinner för 

just den enskilde individen utan för hela den grupp som individen befinner sig i. 

Wagner, Hewstone och Machleit (1989, I: McLaren, 2003) menar att det är viktigt att 

punkterna för kontaktteorin vad det gäller jämlik status, gemensamma mål, samarbete 

och ett stöd från den offentliga världen finns för att kontakten ska kunna ge en positiv 

effekt. De menar också att en kontakt mellan grannar i ett bostadsområde eller i en 

kontakt mellan individer i skolan inte alls ger samma utslag på grund av att kontakten 

inte sker under individens fritid.    

För att kontakten ska lyckas är det viktigt att individerna är medvetna om varandras 

grupptillhörighet. De har visat sig att det ger en betydligt bättre effekt om det finns en 

medvetenhet mellan individerna om deras respektive bakgrund. Förklaringen till det är 

att fördomarna då minskar sett till gruppen i sin helhet (Crisp & Turner, 2010). Ibland 

krävs det inte ens en direkt kontakt mellan två individer utan istället en indirekt kontakt. 

Detta innebär att främlingsfientliga attityder kan minskas genom att en person har en 

vän som i sin tur har en vän från en annan grupp och på så sätt kan man integreras med 

den andra gruppen (Crisp & Turner, 2010).  

Grupphotsteorin  

Herbert Blumer skrev 1958 artikeln Race prejudice a sense of group position där han 

klargör hur rasfördomar handlar om grupprocesser. Han menar att fördomarna har 

skapats ur kollektiva processer och inte endast utifrån enskilda individers kontakt, även 

om deras kontakt har en viss betydelse (Blumer, 1958). Dessa grupprocesser blir ett sätt 

för den enskilde individen att kunna orientera sig och identifiera sig med en specifik 

grupp, där sökandet efter en grupptillhörighet har blivit en stark norm. Dessa kollektiva 

processer blir på så sätt en förutsättning för att kunna förstå dessa fördomar. Blumer 

(1958) menar att faktorer som den offentliga världen också har en stark påverkan på att 
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dessa fördomar och attityder reproduceras exempelvis genom media. En annan 

bidragande faktor till dessa fördomar och grupprocesser är att det är en historisk fråga 

som bottnar i prestige, makt och möjligheter (Blumer, 1958).  

I den kollektiva processen och de grupper som skapas i processen bildar också ett hot 

mellan de olika grupperna, vilket är grundtanken bakom grupphotsteorin. Blumer 

(1958) menar att det finns fyra känslor i grupphotet mot den egna gruppen. Den första 

känslan berör den egna gruppens känsla av överlägsenhet gentemot den andra gruppen. 

Den egna gruppen tillskriver den andra gruppen negativa egenskaper i jämförelse med 

den egna gruppen, och ser den egna gruppen som överlägsen. Den andra känslan hänger 

mycket ihop med den första, den handlar om att den andra gruppen är olik den egna 

gruppen och de upplever sig helt skild från de andra. Den tredje känslan bygger på de 

två tidigare känslorna och hävdar rätten till fördelar gentemot den andra gruppen. Det 

kan vara fördelar som förtur till arbete eller att ha sista ordet i viktiga beslut. Den egna 

gruppen upplever sig ha rätt till de fördelarna i förhållande till de två tidigare känslorna 

av överlägsenhet och andra gruppens egenskaper. Den fjärde och sista känslan som 

ingår i grupphotsteorin är hur den andra gruppen hotar den egna gruppen eller den egna 

gruppens position. Hotet grundar sig på en rädsla att tappa de fördelar och den position 

som gruppen innehar i förhållande till den andra gruppen.    

De motsättningar som finns mellan den egna gruppen och den andra gruppen är som 

tidigare beskrivits något man lärt sig från allmänheten. Vi vet ofta att de förändras med 

hjälp utav egna erfarenheter tillsammans med den andra gruppen (McLaren, 2003). En 

stor del av grupphotsteorin är den realistiskagrupphotsteorin som handlar om hur 

resurser börjar smalna av och blir allt mindre. Den egna gruppen lyfts fram i förhållande 

till den andra gruppen (Crisp & Turner, 2010). Grupphotsteorin är ett tydligt exempel på 

hur problematisk den kollektiva processen är. Människor tillskrivs automatiskt 

egenskaper och kategoriseras in i en viss grupp enbart på grund utav bakgrund eller 

etnisk tillhörighet, vilket är egenskaper som inte existerar (Blumer, 1958).     

Både kontaktteorin och grupphotsteorin ser till varför främlingsfientliga attityder skapas 

och hur man kan minska dessa attityder men på olika sätt och kompletterar på så sätt 

varandra.  
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Minimala grupparadigmet och grupprelationer  

Teorier som behandlar grupprelationer är exempelvis Tajfels (1979, I: Crisp & Turner, 

2010) teori om de minimala gruppparadigmet där tanken är att höja sin egen grupp och 

skatta den högt. Det blir ett sätt för individerna att motivera sig själva och sin grupp till 

de fördelar man ser sig förtjänt av i jämförelse med de andra grupperna. Han menar att 

det egentligen inte behöver finnas någon rivalitet mellan grupperna för att det ska 

skapas en motsättning de emellan. Utan bara det att individer kategoriseras in i grupper 

skapar rivalitet i sig. Ett konkret exempel på det är Sherfi´s Summer Camp Studies 

(Sherif & Sherif, 1953, I: Crisp & Turner, 2010) som gick ut på att studera 

grupprelationer mellan pojkar på ett sommarläger. Pojkarna blev indelade i två grupper 

direkt när de anlände till lägret, det visste då ingenting om varandra. Sherif märkte 

snabbt att det bildades en rivalitet mellan grupperna, då båda grupperna hävdade sig 

bättre än den andra gruppen. Det bekräftar vad Tajfel menar med det minimala 

gruppparadigmet.  

Zajonc (1968, I: Crisp & Turner, 2010) diskuterar också grupprelationer genom 

exponeringen. Det handlar om att ju mer vi utsätts för ett objekt eller ju större samvaro 

vi har med andra grupper av människor, desto mer bekväma blir vi med det som kanske 

innan varit främmande. En annan faktor som påverkar våra attityder är vår associativa 

inlärning, hur vi förknippar olika grupper med negativa eller positiva egenskaper. De 

två sista faktorerna som Zajonc (1968, I: Crisp & Turner, 2010) tar upp är själv 

perception och funktionell strategi som handlar just om hur man observerar och 

använder bakomliggande faktorer till ens attityder. Det kanske viktigaste är hur attityder 

är så mycket mer än logiska kognitioner där individens emotioner får ta stor plats.  

4. Tidigare forskning  

Vi kommer till stor del presentera tidigare forskning som fokuserat på kontextuella 

faktorer då det är vårt huvudsakliga fokus i studien. Vi kommer lyfta fram tidigare 

forskning som har inslag av våra teorier kontakthypotesen, grupphotsteorin, minimala 

gruppparadigmet och grupprelationer.  

Hjerm och Nagayoshi (2011) har publicerat en studie i International Sociology som 

testar olika hypoteser. En av hypoteserna handlade om att de som inte har kontakt med 

invandrare är mer benägna att vara främlingsfientliga än de som har kontakt med 
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människor med annan etnisk bakgrund. Det som visas i en av deras modeller är att 

effekten av främlingsfientliga attityder ökar om individer inte har vänner med en annan 

etniskt bakgrund, i jämförelse med de individer som har vänner med en annan etnisk 

bakgrund (Hjerm & Nagayoshi, 2011). Hjerm och Nagayoshi (2011) redovisar även i 

deras studie att BNP har ett negativt samband till främlingsfientlighet, alltså att 

människor är mindre främlingsfientliga i länder där de har bättre ekonomiska villkor.  

Semyonov och Glikman (2009) publicerade en undersökning ur European Sociological 

Review, med syftet att analysera de komplexa relationerna mellan olika etiska 

bakgrunder med fokus på kontakten. Kontaken var det man menade främjade positiva 

relationer och attityder från majoritetsgruppen till minoritetsgruppen. Deras studie 

visade på att kontakten på individnivå utvecklade en positiv relation med 

minoritetsgruppen ju högre utbildning och inkomst man hade. Den positiva 

utvecklingen av kontakt blev mindre ju äldre man blev, och om man var bosatt på 

landsbygden. Semyonov och Glikman (2009) har visat att med ett ekonomiskt välstånd 

så blir även kontakten mellan minoritetsgruppen och majoritetsgruppen bättre. Studien 

visar också att effekten av främlingsfientliga attityder varierar beroende på vilken 

stadsdel man befinner sig. De negativa attityderna är mer tydliga i de stadsdelar där det 

finns en stor andel av minoritetsgruppen.  

Andersson (2007) har också visat att det har en betydelse var man bor för hur en god 

integration skapas. Eftersom att boendeorten man lever i har olika förutsättningar och 

påverkar människornas levnadsätt och sociala nätverk. En lösning som Crisp och Turner 

(2010) sett gett resultat är mer direkt kontakt mellan människor, exempelvis i relationer 

så som på arbetet eller i fritidsaktiviteter. Ett annat sätt för kontakt är de som kallas för 

indirekt kontakt; en teori som diskuteras hos bland annat Wright, Aron, McLauglin-

Volpe och Ropp (1977, I: Crisp & Turner, 2010) och har visat sig kunnat minska 

främlingsfientliga attityder utan en direkt kontakt. Indirekt kontakt innebär att det räcker 

med att man har en relation med någon som i sin tur har en relation med någon med en 

annan etnisk bakgrund. Det leder till att otryggheten inför den andra gruppen blir 

mindre främmande.  

Den andra nivån handlar om individuella faktorer, så som utbildning, kön och ålder. 

Hjerm (2007) menar att dessa egenskaper har en påverkan på hur främlingsfientlig man 
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är. Det har visats i en studie ett exempel där en större andel individer med låg utbildning 

var mer främlingsfientliga än de som hade högre utbildning. 

Det är svårt att bortse från den individuella faktorn utbildning när man undersöker 

främlingsfientlighet. Tidigare studier menar att utbildning har en positiv minskad effekt 

på främlingsfientlighet vilket kan ha sin orsak från liberala effekter. Skolan har en viktig 

betydelse under socialiseringsprocessen och är på så sätt en viktig institution i samhället 

och påverkar kunskapen. Ju längre tid man befinner sig i skolan desto större är chansen 

att ens värderingar förändras, ifall man tidigare har haft andra värderingar och fördomar 

mot människor med annan etnisk bakgrund på grund av okunskap. Ökad kunskap 

tillsammans med den politiska liberala effekten ger en bättre förståelse och jämlikhet. 

Utbildning har på så sätt en viktig betydelse till förklaringen av främlingsfientliga 

attityder (Hjerm, 2007).  

Vi går nu över till att redogöra för tidigare forskning om nationalism. Nationalism är 

starkt förknippat med grupprocesser och framförallt det som man kallar för social 

identitet. Blank och Schmit (2003, I: Ariely, 2011) menar att nationalism handlar om 

hur människor värderar sitt egna land och nationen högt i jämförelse med andra länder. 

Detta leder till att det skapas motsättningar mellan grupper av människor som tillhör 

olika nationer (Ariely, 2011). Ariely (2011) har kommit fram till att länder som är mer 

globaliserade också har en korrelation mellan nationalism och främlingsfientliga 

attityder, vilket tyder på att det finns ett samband de emellan. Blank och Schmidt (2003, 

I: Ariely, 2011) diskuterar nationalismens påverkan på synen av den egna gruppen och 

hur man tillskriver den egna gruppen en överlägsenhet jämfört med andra 

nationaliteter.  

Den svenska nationalismen är starkt kopplad till modernitet och för deras avstånd från 

den traditionella nationalismen, som mer är kopplad till historien (Johansson, 2001). För 

Norge är det istället tvärtom, nationalismen är stark, 89 procent upplever sig ganska 

eller mycket stolt över deras nationalitet (Blehr, 1999, I: Elgenius, 2011). Eriksen 

(1997, I: Elgenius, 2011) menar att Norge är en av de mest nationalistiska länderna i 

Europa. Johansson bekräftar det med synen på Norges respektive Sveriges 

nationaldagsfirande:  
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Tveksamheten inför det nationella präglar t.o.m. nationaldagsfirandet i Sverige. 

Jämför 17 maj i Norge: glada barn, fest, stolthet, berusning – en genuin 

manifestation av kollektiv självuppskattning – och Sverige 6 juni: pliktskyldighet, 

högtidligt, nyktert, t.o.m. flaggviftande är försagt (Johansson, 2001, s. 9).  

Detta citat illustrerar för känslorna och attityderna bakom nationalismens betydelse för 

respektive land. Stora delar av förklaringen har att göra med den skilda historiska 

bakgrunden. Tiden efter andra världskriget har spelat en stor roll för Norge som egen 

nation med en positiv identifikation i jämförelse med Sverige som tagit avstånd från den 

historiska nationalismens betydelse (Johansson, 2001).  

Sammanfattningsvis, om det är bättre ekonomiskt ställt både i landet och för den 

enskilde individens egen ekonomi så tenderar individer att vara mindre 

främlingsfientliga. Det upplevda hotet blir mindre och kontakten blir bättre mellan 

minoritetsgruppen och majoritetsgruppen. Det finns en del forskning (Semyonov & 

Glikman, 2009; Andersson, 2007) som visar på att boende spelar roll för graden av 

främlingsfientlighet beroende på vilken stadsdel man bor i och hur förhållandet mellan 

minoritetsgruppen och majoritetsgruppen ser ut. De nationalistiska känslorna och 

attityderna ses som starkare i Norge i jämförelse med Sverige. I Norge symboliserar 

nationalismen något positiv som det inte gör på samma sätt för Sverige. Den svenska 

nationalismen är inte den typiska traditionella nationalismen utan symboliserar 

modernitet. Detta gör det intressant att jämföra Norge och Sverige och se om det ser 

olika ut på landsbygd och stad för de främlingsfientliga attityderna i respektive land. 

Även intressant att se om nationalismen har olika effekt för utfallet av de 

främlingsfientliga attityderna.   

4.1. Sverige och Norge  

Sverige och Norge har haft en liknande historisk bakgrund vad det gäller integrationen i 

landet. Länderna var styrda av en välfärdspolitik där deras integrationspolitik var 

nästintill obefintlig. Under 1970-talet tog både Sverige och Norge tag i att utveckla 

deras integrationspolitik. Sveriges integrationspolitik kännetecknades av kapital, 

valfrihet och samarbete och Norges integrationspolitik kom till att handla om sociala 

och ekonomiska rättigheter (Valenta & Bunar, 2010).  
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Länderna har haft ett unikt integrationsprogram, i jämförelse med övriga Europa, på 

grund utav deras starka välfärdsstat med statligt sponsrade bidrag. Sverige och Norge 

fokuserade på att involvera både bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Det man sett 

är att Sverige och Norge haft liknande erfarenheter och problem med att inkludera 

invandrare i samhället, där det idag finns stora klyftor. Politiskt sett har båda länderna 

arbetat för att öka humankapitalet och främjat positiv särbehandling för invandrare 

(Valenta & Bunar, 2010).  

Trots likheter mellan Sverige och Norge, så har Norge en striktare integrationspolitik 

med fler krav på medborgarskap i förhållande till Sverige. Några exempel på det är, 

lägre valfrihet, större krav så som 300 timmars undervisning, samhällsinformation och 

praktik. Om programmen inte genomfördes gav det negativa konsekvenser för 

deltagarna. Detta i jämförelse med Sverige som också har integrationsprogram men inte 

med samma strikta krav på deltagarna, då det inte är obligatoriskt utan är mer ett 

individuellt val (Valenta & Bunar, 2010). Under perioder har migrationsverket haft 

svårt med stöd och hjälp till nyanlända som kommit till Sverige i vissa kommuner på 

grund av platsbrist. Det har gjort att man har väglett dem till andra kommuner i de norra 

delarna i Sverige (Valenta & Bunar, 2010). Tidigare forskning har visat på att små 

samhällen generellt har haft svårt att lyckas med integrationen för de nyanlända. De har 

upplevt svårigheter med att komma in i samhället i form av arbete, social samhörighet 

och brist på en mångkulturell miljö. En annan anledning har varit det stora avståndet till 

deras nära vänner och släktingar (Valenta & Bunar, 2010).  

Enligt OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) så bor 

dubbelt så stor andel av befolkningen i storstäder i Sverige i jämförelse med Norge 

(OECD, 2013) och att Norge har en mer levande landsbygd (Norges ambassad). I ett 

skandinaviskt samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge och Danmark har man upptäckt 

problem på landsbygden med frågor som arbetslöshet och integration etc. Detta beror 

dels på att man har sämre ekonomiska villkor vilket ger sämre förutsättningar till 

befolkningen på landsbygden i allmänhet. Det bidrar till att många individer väljer att 

flytta bort ifrån landsbygden (Region Halland, 2009-2012).  

Att välja Sverige och Norge i en komparativ studie gör att det kommande resultatet för 

varje land kan säga mer när de ställs mot varandra än enskilt. Särskilt när de är i många 
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avseende är lika varandra, så som med välfärden och deras integrationsprogram 

(Valenta & Bunar, 2010). Samtidigt så menar tidigare forskning att länderna skiljer sig 

när det gäller känslor och attityder för nationalism (Johansson, 2001), vilket gör det 

intressant att jämföra Sverige och Norge. 

5. Syfte  

Utifrån kontakthypotesen och grupphotsteorin kan man anta att boendeort har betydelse 

för främlingsfientliga attityder. Vårt syfte är att undersöka om graden av 

främlingsfientlighet varierar beroende på om man bor i en stad eller på landsbygden. 

Vidare vill vi undersöka om eventuella skillnader mellan stad och landsbygd kan 

förklaras av nationalism.  

5.1. Frågeställningar  

Vi har tre konkreta frågeställningar:  

 Den första är om främlingsfientlighet är starkare på landsbygden då 

möjligheten till kontakt med människor med annan etnisk bakgrund är 

mindre, samt om främlingsfientligheten är starkare på landsbygden då 

konkurrensen om resurser (exempelhvis arbetstillfällen) är större?  

 

 

 Kan de eventuella skillnaderna mellan främlingsfientliga attityder i stad 

och landsbygd vara en effekt av nationalism?  

 

 Ser sambandet ovan lika ut, om vi jämför två länder som i många 

avseende är lika men som skiljer sig väsentligt ur ett europeiskt 

perspektiv när det gäller nationalism?  

6. Data och metod  

Vi har använt oss av ett datamaterial från International Social Survey Program (ISSP) 

2003 - national identity II. ISSP är en komparativ enkätundersökning som genomförs i 

cirka 50 länder. Enkäten skickas ut till ett slumpsmässigt urval i åldrarna 17-79 år i 

varje land. Svarsfrekvensen från Sverige är 2000 och deras representativa urvals netto är 

1186 respondenter och svarsfrekvensen för Norge är 2500 och deras representativa 

urvals netto är 1469 respondenter (http://snd.gu.se/sv/node/677; 

http://snd.gu.se/sv/node/677
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snd.gu.se/catalogue/file/358; ZA3910, ss, 589; 649). Vi har genomfört våra analyser av 

datamaterialet med hjälp av statistikprogrammet SPSS.  

Vi kommer att använda oss av linjär regressionsanalys för att analysera sambandet 

mellan främlingsfientlighet, stad/landsbygd och nationalism. Styrkan med linjär 

regression handlar om att man vill hitta den linje som bäst beskriver relationen, samt 

sambandet mellan en eller flera oberoende variabler och en beroende variabel. Med 

hjälp av linjär regressionsanalys kan vi undersöka hur en beroende variabel av 

kvotskalekaraktär påverkas av flera oberoende variabler (Djurfeldt, 2011).  

6.1. Operationaliseringar  

Under vår operationalisering så kontrollerade vi med våra index variabler med 

pearsons´r som är ett sambandsmått. Vi gjorde det för att säkerställa att alla våra 

variabler hade något samband med varandra och att de var relevanta att ta med i den nya 

indexvariabeln. Det hade även och göra med att undvika att våra variabler korrelerade 

för starkt med varandra då det kan leda till multikollinearitet. Multikollinaritet innebär 

att vi inte kan förklara hur stor del av variationen i de oberoende variablerna som 

beskriver variationen i den beroende variabeln, då det beskriver till stor del samma sak 

(Djurfeldt, 2011).  

Beroende variabel 

För att mäta främlingsfientlighet har vi konstruerat ett additivt index.  När man skapar 

ett index så innebär det att vi tar in flera variabler som indikerar på samma fenomen och 

adderar ihop de till en ny variabel (Djurfeldt & m.fl., 2006) Den nya variabeln kallar vi 

för främlingsfientlighet. Vi valde fem påståenden från datamaterialet som kan anses 

vara indikatorer på främlingsfientlighet. Dessa påståenden är: “Invandrare gör att 

brottsligheten ökar”, “Invandrare är på det hela taget bra för landets ekonomi”, 

“Invandrare tar jobben från de infödda i landet”, “Invandrare förbättrar landets 

samhälle genom att tillföra nya idéer och kulturer”, “Myndigheterna använder för 

mycket pengar på att hjälpa invandrare”. Respondenterna har fått ta ställning till vart 

och ett av dessa och svarsalternativen var 1 till 5, där 1 motsvarade starkt avstånd, 2 

avstånd, 3 varken eller, 4 instämmer och 5 instämmer starkt. Vi har vänt på två 

påståenden som till en början menade att desto mer man instämde desto mindre 

främlingsfientlig var man. Detta gjorde vi för att alla svar skulle gå åt samma riktning 

http://snd.gu.se/catalogue/file/358
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att desto mer man instämmer desto mer främlingsfientlig är man. Tillsammans får 

därför indexvariabeln ett värde som kan variera mellan 5-25, där 5 motsvarar låg grad 

av främlingsfientlighet och 25 motsvarade hög grad av främlingsfientlighet.   

För att undersöka hur hög reliabilitet vårt index har, använder vi Cronbach’s alpha för 

att se om våra variabler till vårt index förklarar samma sak. Cronbach´s alpha används 

även för att undvika mätfel eller sådant som kan leda till en missvisande variabel. Den 

hjälper även till att se hur hög reabilitet variabeln har. Tumregeln är att Cronbach´s 

alpha bör ligga över 0,7, då värdet går från 0 till 1. Vår främlingsfientlighets 

indexvariabel låg på 0.7 vilket är godkänt för att vara en indexvariabel (Barmark, 

2011).  

Oberoende variabel 

För att kunna mäta grad av nationalism skapar vi ytterligare en index-variabel. Vi valde 

fem påståenden som vi ansåg kunna förklara respondenternas ställning till deras känslor 

och attityder för den egna nationaliteten, som lyder: “Jag skulle hellre bo i mitt land än 

i något annat land i världen”, “Världen skulle vara bättre om människor i andra länder 

var mer lika min befolkning”, “På det hela taget är mitt land ett bättre land än de flesta 

andra länder”, “Människor bör stödja sitt land även om landet handlar felaktigt”, 

“När mitt land gör bra ifrån sig i internationella sportsammanhang känner jag mig 

stolt över att komma ifrån mitt land”. Svarsalternativen gick från värde 1 till 5, där 1 

motsvarade starkt avstånd, 2 avstånd, 3, varken eller, 4 instämmer och 5 instämmer 

starkt. Vi adderade dessa variabler till ett additivt index som då får värden mellan 5-25. 

Värde 5 motsvarade låg grad av nationalism och 25 hög grad av nationalism, alltså ju 

starkare nationalitet man har ju högre värde får man. Även här använde vi Cronbach’s 

alpha för att se om våra enskilda indikatorer lämpar sig för att slå ihop till ett index. De 

variabler som utgör vår nationalism indexvariabel har ett Cronbachs alpha värde på 

0.69, vilket vi anser är godkänt för att vara en indexvariabel (Barmark, 2011).   

För att skilja mellan de som bor i stad kontra på landsbygd använder vi variabeln 

“urbural”, där respondenterna själva svarade vart de bodde utifrån påståendet ”Är 

platsen Du bor på...” där svarsalternativen var: storstad, förort till storstad, liten stad, 

samhälle och landsbygd. Vi kategoriserade svaren till de två kategorierna ”stad” och 

”landsbygd”. Värde 1-3 kategoriserade vi som stad, som innehöll svarsalternativen: 
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storstad, förort till storstad, liten stad. Värde 4-5 kategoriserade vi till landsbygd, då 

svarsalternativen var samhälle och landsbygd.  

Vi använder ett antal kontrollvariabler för att undvika skensamband och ta hänsyn till 

kompositionsfaktorer (Djurfeldt & m.fl., 2006). Anledningen till varför just dessa är 

kontrollvariabler är för att det har visat sig i tidigare forskning ha betydelse på 

främlingsfientlighet. De är faktorer som utbildning, kön, ålder, och inkomst som kan 

påverka främlingsfientlighet. Vi valde utbildningsvariabeln “degree”, som vi 

kategoriserade och lämnade lågutbildning som referenskategori. Åldersvaribeln “age”, 

gjorde vi på samma sätt och lämnade dummievariabeln 17-25 år som referenskategori. 

Vår inkomstvariabel “rincome” motsvarade vad varje respondent tjänade i månaden. Vi 

gjorde separata inkomstvariabeler för Sverige respektive Norge, då de hade olika spann 

på inkomstvariabeln. Vi valde att göra tre kategoriseringar för inkomst: 

låginkomsttagare, medelinkomsttagare och höginkomsttagare. Vi lämnade 

låginkomsttagare som referenskategori i båda regressionsanalyserna för Sverige och 

Norge.  

7. Resultat  

Vi har genomfört analysen i tre steg. Först analyserade vi variabeln stad/landsbygd i 

förhållande till främlingsfientlighet för att besvara vår första fråga: varierar 

främlingsfientlighet mellan stad och landsbygd? I det andra steget lade vi till 

kontrollvariablerna för att se om det eventuella sambandet fortfarande kvarstod. I det 

tredje steget tittade vi på nationalismens betydelse och i vilken mån känslorna och 

attityderna för nationalism kan förklara variationen i främlingsfientlighet mellan stad 

och landsbygd.  

Vi börjar med och se om det finns något samband mellan stad och landsbygd i Sverige 

respektive Norge. 

Den första är om främlingsfientlighet är starkare på landsbygden då möjligheten till 

kontakt med människor med annan etnisk bakgrund är mindre, samt om 

främlingsfientligheten är starkare på landsbygden då konkurrensen om resurser 

(exempelvis arbetstillfällen) är större? 
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Tabell 1. Linjär regression på graden av främlingsfientlighet (Index) i förhållande till 

stad/landsbygd. Beroende variabel: främlingsfientlighet (5-25).  

 

Sverige   Norge  

 
Intercept   15,068   16,911  

 

Stad   -1,140*   -1,097*  

Landsbygd (ref.kat.)    -      -  

 

(n = 1186)   (n = 1469)  

 

*p<0,05 Främlingsfientlighetindex Sverige. Medelvärde 14,3 standardavvikelse 4,08  

Främlingsfientlighetindex Norge. Medelvärde 16,2 standardavvikelse 3,87  

Förklaringsgrad (R2) 1,6 % i Sverige och 1,8 % i Norge 

Tabell 1 visar relationen mellan främlingsfientlighet i förhållande till stad/landsbygd, 

där vi lämnat landsbygd som referenskategori för Sverige respektive Norge. 

Främlingsfientlighet är ett index som går mellan 5 till 25. Värde 5 motsvarar att man 

inte är främlingsfientlig medan värde 25 motsvarar hög främlingsfientlighet. Eftersom 

landsbygd är vår referenskategori så kan vi utifrån tabellen se att främlingsfientligheten 

minskar med 1.140 för de som bor i en stad i jämförelse till de som bor på landsbygden 

i Sverige.  I Norge minskar det också men med 1.097 från landsbygd till stad.  

En individ som bor i en stad har ett värde på 15,814 i Sverige och 16.911 i Norge, på en 

skala mellan 5 till 25 på graden av främlingsfientlighet. Detta är statistiskt signifikant 

men i och med en låg förklaringsgrad med 1,6 % respektive 1,8 % så förstår vi att det 

finns fler faktorer som påverkar graden av främlingsfientliga attityder. Därför kommer 

vi att använda våra kontrollvariabler som nämnts i metodavsnittet för att göra en 

multipel regression.  
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Tabell 2. Multipel regression på graden av främlingsfientlighet (Index) i förhållande till 

stad/landsbygd. Beroende variabel: främlingsfientlighet (5-25).  

 

 

Sverige   Norge  

 
Intercept   15,068   19,159  

 

Stad   -, 663*   -, 652*  

Landsbygd (ref.kat.)      -       -  

 

Medelutbildning  -1,413*   -, 661  

Högutbildning   -3,562*   -2,651*  

Lågutbildning (ref.kat.)               -      -  

 

Ålder 26-40   ,996*   ,418   

Ålder 41-55   ,538   ,420  

Ålder 56-79   ,978*   ,780  

Ålder 17-25 (ref.kat.)   -     -  

 

Medelinkomst ,013 -, 273  

Höginkomst   ,033   -, 539  

Låginkomst (ref.kat.)   -      -  

 

Man   -1,018*   -, 914  

Kvinna (ref.kat.)    -      -  

 

(n = 1186)   (n = 1469)  

 

*p<0,05 Främlingsfientlighetindex Sverige. Medelvärde 14,3 standardavvikelse 4,08  

Främlingsfientlighetindex Norge. Medelvärde 16,2 standardavvikelse 3,87 
 

Vi kan fortfarande se en skillnad mellan stad och landsbygd i graden av 

främlingsfientlighet när vi tar med kontrollvariablerna. Skillnaden är statistiskt 

signifikant och visar alltså att man generellt är mindre främlingsfientlig i en stad än på 

landsbygden, i både Sverige och Norge. För båda länderna så har de med högre 

utbildning och för de som är kvinna, mindre främlingsfientliga attityder än de som har 

en låg utbildning, äldre och är män. Vi kan se att åldersgrupperna mellan 56 och 79 

samt 26-40 tenderar att vara mer främlingsfientliga än de som tillhör den yngsta 

åldersgruppen 17-25 (referenskategori) för Sverige. För Norge är detta inte statistiskt 

signifikant. Inkomstvariabeln visar ingen signifikans, alltså kan vi inte generalisera 

resultatet för vare sig Norge eller Sverige.  

Om man ser till de bivariata analyserna för både Sverige och Norge så blir graden av 

främlingsfientlighet kraftigt reducerat med hänsyn till kontrollvariabler i den multipla 

analysen. Det kan ha och göra med hur kompensationen ser ut där man bor. 
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Kontrollvariabler som utbildning, ålder, kön och inkomst kan se olika ut i staden och på 

landsbygden vilket då bidrar till den kraftiga reduceringen.  

Sammanfattningsvis så kan vi säga att de som bor på landsbygden generellt sett är mer 

främlingsfientliga än de som bor i en stad både i Sverige och i Norge. Det sambandet 

kvarstår även när vi kontrollerar för andra variabler så som utbildning, ålder och kön 

exempelvis. Utifrån vår första frågeställning, om främlingsfientligheten är starkare på 

landsbygden, så kan vi med hjälp utav vår regressionsanalys i tabell 2 säga att de 

tenderar till att vara så att om man bor i en stad så är man mindre främlingsfientlig. Vi 

kommer att försöka förklara detta med kontaktteorin och grupphotsteorin senare i 

studien. Exempelvis att man enligt kontaktteorin skulle vara mindre främlingsfientlig 

desto mer kontakt man har med människor med annan etnisk bakgrund. Sett till 

grupphotsteorin skulle man istället mena att det handlar om grupprocesser, där grupper 

konkurrerar med varandra. Vid en högre konkurrens så blir också de främlingsfientliga 

attityderna starkare.   

Vårt tredje steg i analysen innebär att vi undersöker vilken betydelse nationalism kan 

tänkas ha för relationen mellan stad/landsbygd och främlingsfientlighet. Det är möjligt 

att främlingsfientligheten är starkare på landsbygden för att man har starkare 

nationalistiska känslor på landsbygden än vad man har i staden. Vårt sista steg i 

analysen blir att även lägga in nationalism som oberoende variabel för att se om det 

fortfarande har betydelse vart man bor, eller om det snarare är nationalismen som 

påverkar graden av främlingsfientlighet. 
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Tabell 3. Multipel regression på graden av främlingsfientlighet (Index) i förhållande till 

stad/landsbygd. Beroende variabel: främlingsfientlighet (5-25). Oberoende variabel: Nationalism 

(Index, 5-25)  

 

Sverige   Norge  

 
Intercept   10,152   12,050  

 

Stad   -,568*   -,369  

Landsbygd (ref.kat.)     -      -  

 

Medelutbildning  -1,088*   -,329  

Högutbildning   -2,594*                           -1,839*  

Lågutbildning (ref.kat.)     -      -  

 

Ålder 26-40   ,529   ,091  

Ålder 41-55   ,169   ,043  

Ålder 56-79   ,169   -,048  

Ålder 17-25 (ref.kat.)    -      -  

 

Medelinkomst   ,159   -,012  

Höginkomst   -,070   -,432  

Låginkomst (ref.kat.)    -      -  

 

Man   -,760*   -,744*  

Kvinna (ref.kat.)    -      -  

 

Nationalism index  ,424*   ,405*  

 

(n = 1186)   (n = 1469)  

 

*p<0,05 Främlingsfientlighetindex Sverige. Medelvärde 14,3 standardavvikelse 4,08  

Främlingsfientlighetindex Norge. Medelvärde 16,2 standardavvikelse 3,87  

Nationalismindex Sverige. Medelvärde15,9 standardavvikelse 3,42  

Nationalismindex Norge. Medelvärde 16,4 standardavvikelse 3,34 

För att kunna besvara vår andra frågeställning angående nationalismens känslor och 

attityder och dess påverkan på främlingsfientlighet så testade vi att även lägga in vår 

indexvariabel som går på en skala mellan 5-25 där värde 5 motsvarar låg grad av 

nationalism och värde 25 en hög grad av nationalism. Våra två andra frågeställningar 

är:  

Kan de eventuella skillnaderna mellan främlingsfientliga attityder i stad och landsbygd 

vara en effekt av nationalism?  

Ser sambandet ovan lika ut, om vi jämför två länder som i många avseende är lika men 

som skiljer sig väsentligt ur ett europeiskt perspektiv när det gäller nationalism?  

Vi börjar på samma sätt som ovan att se om nationalism kan förklara skillnaden i 

främlingsfientlighet mellan de som bor i stad i jämförelse med de som bor i staden för 
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Sverige. När vi lägger till nationalism-indexet visar det sig att sambandet mellan 

variabeln stad/landsbygd och främlingsfientlighet kvarstår. Det visar som tidigare att de 

som bor i stad tenderar till att vara mindre främlingsfientliga, än de som bor på 

landsbygden men graden av främlingsfientlighet reduceras. Vår indexvariabel för 

nationalism visar att ju starkare nationalism desto mer främlingsfientlig är man, vilket 

ökar med 0.424 skalsteg för varje skalstegs ökning på nationalism-indexet och detta är 

även signifikant.  

För Norges nationalismvariabel har den en liknande effekt som för Sverige. De med 

högre grad av nationalism är mer främlingsfientliga då de ökar med 0,405 skalsteg för 

varje skalstegs ökning på nationalism-indexet. Däremot ser vi att variabeln 

stad/landsbygd inte längre är signifikant som det var i regressionen tidigare.   

Detta betyder att skillnaden i främlingsfientlighet som vi tidigare har sett mellan de som 

bor i stad jämfört med på landsbygden kan förklaras av nationalism. Det som förklarade 

sambandet mellan stad och landsbygd i förhållande främlingsfientlighet var nationalism. 

Alltså att de som bor på landsbygden har starkare nationalism än de som bor i staden i 

Norge. Det verkar vara så att skillnaden mellan stad och landsbygd är större i Norge än i 

Sverige när det gäller nationalism.    

Det intressanta med resultatet är att nationalism i detta fall kan förklara skillnaderna i 

främlingsfientliga attityder mellan landsbygd och stad i Norge. Resultaten visar att ju 

högre grad av nationalism man har desto mer främlingsfientlig tenderar man att vara. 

Detta kan möjligen visa på att man i Norge har starka känslor och attityder för 

nationalism på landsbygden i jämfört med städer.   

8. Slutdiskussion  

Denna studies syfte är att jämföra stad och landsbygd och se om, och i så fall hur graden 

av främlingsfientlighet varierar. Vi valde att undersöka om det finns några skillnader 

mellan stad och landsbygd i främlingsfientliga attityder eller om eventuella skillnader 

snarare har att göra med varierande nivåer av nationalism. För att undersöka detta så 

använde vi oss av de två nordiska länderna Sverige och Norge. Vårt resultat för Sverige 

visar att de har betydelse vart man bor för graden av främlingsfientlighet. Om man bor 

på landsbygden så är man generellt sett mer främlingsfientlig än om man bor i staden. I 
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Norge finns ett liknande mönster men där kan skillnaden mellan stad och landsbygd 

förklaras av skillnader i grad av nationalism. Det var nationalismvariabeln som var den 

bakomliggande variabeln och som också påverkade utfallet. För Norges del betydde det 

att människor på landsbygden generellt sett hade starkare känslor och attityder för 

nationalism.    

I Sverige finns det en tydlig skillnad mellan att bo i staden och på landsbygden för 

graden av främlingsfientlighet. Utifrån kontakthypotesen skulle man kunna tänka sig att 

det beror på att de individer som bor på landsbygden har mindre kontakt. Egentligen 

kanske det inte handlar om kontakten i sig, utan mer om antalet och avståndet till 

grupper med olika etnisk bakgrund.   Kanske är det så att i en stad så är kontakten mer 

lättillgänglig till fler individer med olika etniska bakgrunder. Som tidigare forskning 

belyser så har man sett att de nyanlända i större utsträckning vill bo i större städer än på 

landsbygden då det finns större utrymme och möjligheter för en mångkulturell miljö i 

en stad (Valenta & Bunar, 2010). Det kan höra ihop med det Allport (1954) menar med 

sin sista punkt i kontakthypotesen om det offentliga stödet som behövs i form av lagar 

och normer (Allport, 1954 I: McLaren, 2003). Det här ger i allmänhet en större 

möjlighet att få den värdefulla relationen som Pettigrew (1998, I: McLaren, 2003) 

menar minskar främlingsfientliga attityder i sin helhet.  

Tycks vara så att främlingsfientligheten är starkare på landsbygden än i staden, det 

ligger i linje med det antagandet att kontakten kan vara mindre på landsbygden, då det 

möjligen är längre avstånd samt färre invånare. Dock kan man vara kritiskt mot att detta 

problem inte finns i storstaden. Att kontakten alltid skulle vara större i en tätare 

befolkad stad behöver inte alltid stämma. Vissa områden i storstäder har mindre kontakt 

med människor med annan etnisk bakgrund.  

Andersson (2007) menar att det finns stora problem i storstaden med segregationen för 

de rika invånarna. Det går emot tidigare forskning som menar att ju högre inkomst desto 

mindre främlingsfientlighet (Hjerm, 2007).  Men å andra sidan är det kanske så att man 

har en större indirekt kontakt som Crisp & Turner (2010) tog upp. Den indirekta 

kontakten gick ut på att man själv inte hade en direkt kontakt med människor med 

annan etnisk bakgrund utan känner någon som har en direkt kontakt. En stor 
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problematik är klyftan mellan fattiga och rika, en strävan efter att skapa variation i 

bostadsområden menar Andersson (2007) är viktigt för en bättre integration. 

En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara det Blumer (1958) diskuterar angående 

den kollektiva processen och grupphot. Att de på landsbygden har en starkare 

identifikation till sin egen grupp. Det kan i sin tur skapa en “vi” och “dem” känsla, som 

skulle kunna förklaras med hjälp av Blumers fyra känslor om överlägsenhet, 

underordnad, rätten till fördelar och hotet. Ju starkare gruppkänsla gruppen har desto 

större risk är det för dessa fyra känslor att uppstå.  

En del i grupphotsteorin är den relativa grupphotsteorin som handlar om hur resurser 

hotas. Att man skulle vara mer främlingsfientlig på landsbygden skulle kunna bero på 

att resurserna är mindre. Som LISA-projektet för de tre Skandinaviska länderna visar, 

har det blivit mindre attraktivt att bo på landsbygden på grund av de ekonomiska 

förhållandena. Konsekvenserna har dels blivit få arbetstillfällen och en dålig integration 

som följd (Region Halland, 2009-2012). Relaterat till tidigare forskning av Andersson 

(2007) så ser vi även där att boendesituation har betydelse för integrationen beroende på 

nätverk och social service. Utifrån grupphotsteorin skulle vi då kunna dra slutsatsen att 

när hotet om resurserna är större så ökar också främlingsfientligheten.  

Tidigare forskning (Hjerm & Nagayoshi, 2011) har diskuterat ekonomins betydelse för 

främlingsfientliga attityder. Utifrån de resultat vi har fått fram kan vi inte se något 

samband mellan ekonomin och främlingsfientliga attityder. Dock kan det finnas 

samband på den mer kontextuella nivån vad det gäller ekonomin. I vårt resultat så har vi 

endast haft med individuella ekonomiska faktorer som variabel. Ekonomin har 

representerat individernas egen ekonomi och inte landet i sig även om de möjligtvis går 

hand i hand. LISA-projektet är ett exempel på det som menar att det ser ekonomiskt 

sämre ut på landsbygden än i staden (Region Halland, 2009-2012). Dock kan man vara 

kritisk mot att detta problem bara skulle finnas på landsbygden. I staden finns det mer 

resurser men å andra sidan så är befolkningen i staden större vilket även de skapar 

konkurrens om resurserna.  

Om vi ser till Norge så tycks inte stad eller landsbygd ha någon betydelse i sig för 

främlingsfientliga attityder. Istället är det nationalistiska känslor och attityder som låg 

bakom skillnaden som fanns mellan stad och landsbygd i förhållande till 
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främlingsfientlighet. Blumer (1958) beskriver den offentliga världens betydelse för 

främlingsfientliga attityder och den historiska bakgrunden. Den historiska bakgrunden 

är något som skiljer sig mellan Sverige och Norge där av möjligen en förklaring till 

varför nationalismens utslag på resultatet. I Norge kunde nationalism förklara 

främlingsfientlighet i relation till stad och landsbygd som den inte kunde göra för 

Sverige. Som setts i tidigare forskning så är de nationalistiska känslorna betydligt 

starkare i Norge då man har haft en mer positiv anknytning till senaste tidens historia 

sedan andra världskriget med sin självständighet (Johansson, 2001). 89 % av de norska 

medborgarna upplever sig ganska eller mycket stolta över sin nationalitet vilket ger en 

förklaring till effekten av nationalismen (Blehr, 1999, I: Elgenius, 2011). Nationalismen 

fungerar i Norge som ett sätt att stärka nationen och enigheten mellan stad och 

landsbygd (Elgenius, 2011). Med vår komparativa studie kan vi däremot inte säga att 

Norge har en högre grad av nationaliska känslor och attityder i förhållande till Sverige.  

Det vi ser, utifrån resultatet är att nationalismen har även i Sverige betydelse för graden 

av främlingsfientlighet. De individer som har en stark nationalism har generellt sett 

även mer främlingsfientlig attityder än de med svagare nationalistiska känslor. Dock 

kvarstår sambandet mellan stad och landsbygd i förhållande till främlingsfientlighet 

som det inte gjorde i Norge. Johansson (2001) menar att de nationalistiska känslorna i 

Sverige handlade mer om Sveriges som ett modernt och framgångsrikt land i såväl 

teknik som samhällsfrågor än den traditionella nationalismen som mer förknippas med 

landets tidigare historia.  

För att knyta an till Tajfels (1979, I: Crisp & Turner, 2010) minimala gruppparadigmet 

och Zajoncs (1968, I: Crisp & Turner, 2010) grupprelationer så kan vi se att teorin kan 

hjälpa oss att få en förståelse över resultatet. I och med att man har starkare nationalism 

så är man generellt sett mer främlingsfientlig. Det kan vi koppla till det minimala grupp 

paradigmet menar med att försöka bevara den egna gruppen och se den som överlägsen. 

Ur ett historiskt perspektiv kan vi koppla det Zajonc (1968, I: Crisp & Turner, 2010) 

diskuterar angående exponering. Det skulle kunna vara så att norrmännen har en mer 

positiv inställning inför nationalism i jämförelse till svenskarna som inte har samma 

positiva förknippningar. Detta gör i sin tur att norrmännen associerar mer positivt till 

nationalism än vad svenskarna gör.  
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Under bearbetning av datamaterialet så hade vi problem med inkomstvariabeln då den 

inte var signifikant även om tidigare forskning (Hjerm, 2007) påvisar att inkomst har 

betydelse för främlingsfientlighet. Brister i datamaterialet var också att datamaterialet 

inte var helt anpassat efter vårt syfte. Vi hade inga variabler som mätte kontaktteorin i 

form av hur många vänner man hade eller hur kontaken med människor med annan 

etnisk bakgrund fanns. Vi hade heller inte någon variabel som direkt kunde mäta 

grupphotsteorin i form av kontextuella faktorer. Då tänker vi främst på hur ekonomi i 

städer och landsbygden såg ut och hur det politiskt såg ut i respektive ort. Eftersom 

inkomstvariabeln inte blev signifikant så hade vi även där svårt att förklara 

grupphotsteorins betydelse för främlingsfientlighet. Å andra sidan utgick vi från att 

beroende på vart man bor ger det olika möjlighet till kontakt mellan människor med 

olika etnisk bakgrund. Sannolikheten att ha en nära relation eller en kontakt är större när 

också befolkningen är större om man jämför stad och lansbygden. Vad det gäller 

grupphotsteorin fanns det brister som nämndes tidigare om det kontextuella faktorerna 

men istället tog vi hjälp av nationalism som en kontextuell förklaring. Nationalism 

kunde symbolisera en känsla av “vi” och “dem” och ett grupphot mot den andra 

gruppen. Tidigare studier och forskningar har också visat att de har betydelse vart man 

bor för de främlingsfientliga attityderna (Semyonov & Glikman, 2009; Andersson 2007; 

Hjerm, 2007; Valenta & Bunar, 2010) och det har gjort att vi har kunnat utgå från de 

tankarna.  

En intressant idé skulle vara att fått kombinera materialet med intervjuer för att lyfta 

fram respondenternas tankar bakom svaren, för att på så sätt få en större förståelse över 

situationen. Med en större förståelse skulle vi lättare kunna förklara problematiken 

kombinerat med tidigare forskning. Med den inblicken så skulle studien lättare kunna 

bidra med förändring.  

För att knyta an till vårt syfte och frågeställningar kan vi utifrån vår första frågeställning 

som var:  

Den första är om främlingsfientlighet är starkare på landsbygden då möjligheten till 

kontakt med människor med annan etnisk bakgrund är mindre, samt om 

främlingsfientligheten är starkare på landsbygden då konkurrensen om resurser 

(exempelvis arbetstillfällen) är större?  
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Utifrån analysen har vi kommit fram till att det har en viss betydelse vart man bor för 

hur främlingsfientlig man är. I Sverige så är man mer främlingsfientlig på landsbygden 

än i staden. Utan hänsyn till nationalism så var det även så för Norge, det leder oss in på 

våra andra och sista frågeställningar:  

Kan de eventuella skillnaderna mellan främlingsfientliga attityder i stad och landsbygd 

vara en effekt av nationalism?  

Ser sambandet ovan lika ut, om vi jämför två länder som i många avseende är lika men 

som skiljer sig väsentligt ur ett europeiskt perspektiv när det gäller nationalism?  

De eventuella skillnaderna mellan stad och landsbygd hade delvis att göra med 

nationalism. I Sverige så var det inte nationalism som kunde förklara skillnaden mellan 

landsbygd och stad men i Norge kunde nationalismens känslor och attityder förklara 

skillnaden mellan stad och landsbygd. I Norge var man mer främlingsfientlig på 

landsbygden än i staden på grund utav en starkare nationalism på landsbygden. För att 

besvara syftet så varierar graden av främlingsfientlighet beroende på vart man bor. Bor 

man på landsbygden är man generellt mer främlingsfientlig än om man bor i en stad. 

För Norge så beror variationen på nationalism vilket det inte gör i Sverige.  

För att påvisa den socialpsykologiska betydelsen i studien ser vi att den historiska biten 

har en stor inverkan på främlingsfientlighet och nationalism. Eftersom nationalismen är 

mycket grundad efter världskrigen i Norge och Sverige. Vi ser att samhällets 

infrastruktur påverkar möjligheterna till kontakt och resurser. Det är här viktigt att tänka 

på det som Andersson (2007) belyste angående boendesegregation, att sträva efter att 

bygga områden som är mindre segregerade genom att bygga olika boendeformer. Det 

känns socialpsykologiskt relevant att ta upp problematiken att boendegeografin i 

Sverige kan bidra till främlingsfientliga attityder. Mycket av nationalism och 

främlingsfientlighet handlar om grupprelationer då människor gärna dra sig till att 

identifiera sig med sin egen grupp, man vill legitimera den egna gruppen, och se den 

gruppen som bättre än andra grupper. Det gör också att det skapas en tydligare ”vi” och 

”dem” känslan. Nationalismens påverkan på främlingsfientlighet i vår analys bekräftar 

detta. Studien visar att det finns en koppling mellan nationalism och 

främlingsfientlighet.  
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