
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidstro för alla 
 

Framtidstro hos gymnasieelever födda i Sverige respektive 

utomlands 
 

 

 

Emma Hermansson och Dagmar Schröter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats i psykologi, HT 2015 

Kurskod: SPS126 

Handledare: Magnus Elfström 

Examinator: Jacek Hochwälder 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Avdelningen för psykologi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Framtidstro för alla 

Framtidstro hos gymnasieelever födda i Sverige respektive 

utomlands 
 

 

Emma Hermansson och Dagmar Schröter 
 

Studien syftade till att ta reda på vad som kan skilja åt i ungdomarnas 

framtidstro utifrån deras födelseland. Forskning som handlar om 

ungdomars framtidsprioriteringar, vad gäller vidare studier, framtida 

arbete, viljan att bilda familj, flytten hemifrån, vikten av hög status 

och det psykiska välmåendet visar att förutsättningarna för 

utlandsfödda ungdomar ofta är sämre än för svenskfödda. I enkäten 

för den aktuella studien deltog 143 gymnasielever. Enkäten bestod av 

frågor som hanterade fem olika aspekter av framtidstro. Resultaten 

visade stöd för att ett tryggt arbete är signifikant viktigare för 

svenskfödda gymnasieelever än för utlandsfödda och att ett statusfyllt 

liv inte är lika viktigt för svenskfödda gymnasieelever jämfört med 

utlandsfödda. De övriga aspekterna i studien saknade signifikant 

samband. Utfallet kan anses positivt eftersom det antyder en tro på 

lika möjligheter, snarare än strukturell olikhet, i skola och samhälle. 
 

Keywords: hope for future, culture, adolescents, social status, birth 

country 
 
 

Inledning 
 

Att växa upp i ett annat land än sitt födelseland kan vara en utmaning för ungdomar eftersom 

de stöter på situationer som de inte har upplevt tidigare. Även de ungdomarna som är födda i 

Sverige, men bor i segregerade områden med utlandsfödda föräldrar, kan stöta på utmaningar 

under sin uppväxt. Ett nytt språk måste läras, hemspråket är inte det språket som talas i 

samhället, sociala normer och kulturen kan skilja sig från födelselandets. Det kan även finnas 

ett glapp mellan familjens och det nya landets kultur, levnadssätt och normer. Att ta sig in i 

det nya samhället innebär även att möta de människor som redan lever där. Detta borde vara 

lättare idag eftersom studier visar att det har blivit mer tillåtande hur svenskar ser på 

invandrare och flyktingar. För 20 år sedan ansåg 70% att Sverige borde ta emot färre 

flyktingar. Siffran idag ligger på 40%. Dessutom umgås 8 av 10 svenskfödda ungdomar med 

personer som är födda i ett annat land (Ungdomsstyrelsen, 2007). Hur ser en ungdom, som 

möjligtvis har flytt från krig, på framtiden i sitt nya land och på vilket sätt ser framtidstron ut 

när kulturen och sociala regler skiljer sig åt från det man är van vid? Enligt 

Ungdomsstyrelsen (2007) ser åldersgruppen 16-19 år, som bor i Sverige, mest pessimistiskt 

på sin framtid. Enligt en australiensisk studie av Bryant och Ellard (2014) innebär framtidstro 

för ungdomarna längtan efter framtid med ett tryggt arbete, hem och familj. Enligt dem är tro 

en mänsklig erfarenhet som ska förbereda människan bättre för framtiden. Framtiden är oviss 

och om man har hopp och ett mål blir det lättare att klara av framtida hinder som till exempel 

sjukdom, skriver Bryant och Ellard (2014). Därför definieras framtidstro i denna studie med 

föreställningen och bilden av hur den egna framtiden kan bli, hur framtiden visualiseras och 

möjligheten att skapa sin egen framtid.  
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Ett sätt att kunna påverka sin framtid är individens kontrolluppfattning (Locus of control). 

Med det menas hur individen tror att den själv kan påverka händelser som påverkar den. I 

detta ingår även individens beteende, personlighet och tron på huruvida man kan kontrollera 

sitt liv och sin omgivning.  

Enligt Rotter (1966) skiljer man på extern och intern kontrolluppfattning. Med extern 

kontrolluppfattning menas att individen ser på händelser som sker utifrån att något annat än 

individen själv kan påverka, till exempel ödet, slumpen eller miljön. Medan intern 

kontrolluppfattning innebär att individen själv ser på händelser som påverkbara av individen 

själv (Rotter, 1966). 

Enligt Thompson och Zuroff (2009) kan man inte se något samband mellan ungdomars 

bakgrund såsom kön, boende, socioekonomisk status och andra demografiska faktorer och 

deras framtidstro och självkritik. Ett begrepp som kan kopplas till möjligheten att påverka sin 

framtid är självförmåga (self-efficacy). Enligt Rathus (2014) menas med detta tron på sin 

egen förmåga och möjligheten att kunna genomföra förändringar. I en studie, genomförd av 

Azizli, Atkinson, Baughman och Giammarco (2015) fann man ett signifikant samband mellan 

allmän självförmåga och att planera sin egen framtid, att ta hänsyn till framtida konsekvenser 

samt livstillfredsställelse. Det starkaste sambandet fanns mellan allmän självförmåga och 

livstillfredsställelse. Att just livstillfredsställelse korrelerade så stark med självförmåga kan 

enligt författarna till studien förklaras med att planering av framtiden och att ta hänsyn till 

framtida konsekvenser ger en känsla av kontroll vilket i sin tur påverkar livstillfredsställelsen.  

Samhället förändras och olika kulturer samsas i dag i Sverige. Detta gör att det ställs nya 

krav på skolväsendet och det stöd som dagens ungdomar kan få. Att då veta var stöd kan 

behöva sättas in betyder att man också behöver veta vad som förändras i ungdomars syn på 

sin framtid. Med olika ursprungsländer följer även olika uppväxtkulturer som ska integreras i 

vardagen i Sverige. Hur detta hänger ihop med synen på framtiden för ungdomar idag finns 

det inte mycket forskat om i dagens läge.  
 
 

Vikten av utbildning och att studera vidare 
 

Lundqvist (2005) skriver att ungefär hälften av ungdomarna med utländsk bakgrund tycker 

att en akademisk examen är viktig jämfört med ungdomar med svensk eller nordisk 

bakgrund, där bara ungefär en fjärdedel tyckte att det var viktigt. Detta överensstämmer med 

studien som Ungdomsstyrelsen (2007) genomförde. Av ungdomar i gymnasieåldern uppger 

70% att de planerar minst en treårig högskole- eller universitetsutbildning. Orsaken till detta 

är att chansen att få ett bra arbete ökar och att man får möjlighet att syssla med det man är 

intresserad av.  

Enligt Andersson (2015) är det fler och fler gymnasieelever som planerar att studera 

vidare efter avslutad gymnasieutbildning. En studie visar att 60% av männen, födda i Sverige, 

och 55% av kvinnorna, födda i Sverige, fullföljde sina studieplaner och registrerade sig på 

universitet eller högskola. Vad gäller utlandsfödda män är siffran lägre. Enbart 40% av 

utlandsfödda män genomförde sina studieplaner och började studera på universitets- eller 

högskolenivå. Av de utlandsfödda kvinnorna var det 55% som genomförde sina studieplaner. 

Enligt Ramzy (2012) är det ofta svårare för utlandsfödda ungdomar att orka satsa fullt på 

skolan då de oftare har ett större ansvar gentemot sin familj än svenskfödda och att det krävs 

mer av dem för att passa in i det nya samhället. I en studie av Lee och Mortimer (2009) fann 

man att de ungdomar som hade en starkare tro på sin egen ekonomiska förmåga också nådde 

längre gällande högre utbildning och inkomst än andra. En stark tro på sin egen ekonomiska 

förmåga ökade sannolikheten markant för att såväl läsa vidare på högre nivå som att klara av 

en sådan utbildning. 
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Synen på familjen 
 

Det finns bara ett fåtal studier som fokuserar på effekterna av relationerna i en familj som är 

på flykt. Stressrelaterade faktorer som till exempel minnen från krig, ekonomiska problem 

eller familjära problem är orsaker till stress inom familjer på flykt. En studie som gjordes 

med flyktingar från Balkan, Afrika och Kurdistan visar att det existerar en liknande syn vad 

gäller familj och att familjen bör ses som en viktig enhet som inte bör splittras. En flykt gör 

dock att en familj genomgår förändringar och flykten från hemlandet, samt adaptionen i 

Sverige kan påverka familjestrukturen avsevärt. Flykten från hemlandet till Sverige kan 

innebära splittring av familjen, ångest och politisk press (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). 

En amerikansk studie visar att asiatisk-amerikanska ungdomar ofta befinner sig i konflikt 

med sina föräldrar på grund av att de delvis har olika värderingar. Asiatisk-amerikanska 

ungdomar är tvungna att utkämpa sin identitetskris, som författarna kallar det, på två fronter: 

dels hemma, med traditioner och de begränsningar det kan innebära, och uppfattningar i 

familjen eller den egna gruppen. Dessa ungdomar växer upp isolerade från den kulturella 

omgivningen och detta utanförskap kan kännas som om de vore utlänningar för alltid. Det gör 

att ungdomarna utvecklar en flexibel identitet, men detta kan även göra att de känner sig 

utanför den amerikanska kulturen. Dessa erfarenheter kan uppfattas som smärtsamma, då 

ungdomarna är födda i Amerika och uppfattar den amerikanska identiteten. Att växa upp i 

familjer som har emigrerat kan dock leda till konflikter mellan föräldrar och ungdomarna. 

Delvis är de en del av det amerikanska samhället, men å andra sidan har ungdomarna andra 

normer och värderingar när de är med föräldrarna (Mo & Shen, 2007). En annan utmaning 

kan vara språket. Många av ungdomarna talar inte engelska hemma och några lär sig inte 

engelska förrän de börjar skolan. Konsekvenserna blir att ungdomarna känner sig obekväma 

och utanför i skolan eftersom språket och beteendet avviker. Detta kan orsaka ensamhet.  

 

 

Förutsättningar för arbete och risken för arbetslöshet 
 

En studie visar att invandrare i USA har svårare att hitta en anställning på grund av 

språkproblem, lägre utbildning och arbetserfarenhet. Detta gör att många invandrare får 

arbeten som är lågt betalda, som har sämre förmåner och sämre trygghet (Isakson et al., 

2014). 

Arbetslöshet bland ungdomar har blivit ett problem i många länder i världen. Enligt en 

annan studie genomförd av Helgesson, Johansson, Nordqvist, Lundberg & Vingård (2012) 

som gjordes i Sverige drabbas immigranter av högre arbetslöshet än svenskfödda. Enligt 

studien försämras den psykiska hälsan när man blir arbetslös och undersökningar visar även 

att den psykiska hälsan bland arbetslösa invandrare är sämre än bland arbetslösa svenskar. 

Ytterligare har klyftan mellan arbetslösa invandrare och arbetslösa svenskar blivit större. Skäl 

som anges kan vara en förändring av arbetsmarknaden, att immigrationen har ökat och att 

attityden kring invandring har förändrats. Tiden från ankomsten i landet är en viktig faktor 

för den framtida hälsan för ungdomarna. Förtidspension är mer vanlig bland immigranter än 

bland svenskfödda, visar studien. Ytterligare påvisar studien att risken för arbetslöshet är 

högre bland immigranter än bland de som är födda i Sverige (Helgesson, Johansson, 

Nordqvist, Lundberg & Vingård, 2012). 

För ungdomar överlag var de viktigaste egenskaperna för ett arbete: trevliga 

arbetskamrater, en bra chef, en positiv arbetsmiljö, en säker anställning och bra lön. Att 

anställningen ska vara fast har blivit viktigare och viktigare genom åren. Utlandsfödda 

ungdomar anger i högre utsträckning än svenskfödda ungdomar att det är viktigt med en fast 

anställning, att lönen och löneutvecklingen är bra, att det finns möjlighet till utveckling i 
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yrket, att arbetsuppgifterna upplevs som ansvarsfulla, att idéer kan förverkligas, och att yrket 

överensstämmer med utbildningen. Studien visar även att ungdomar, som är födda utomlands 

har lägre inkomster än unga som är födda i Sverige. Anledningar till detta är att utlandsfödda 

studerar vidare i högre grad än svenskfödda ungdomar och att utrikes födda ungdomar är 

arbetslösa i högre utsträckning. Enligt studien studerar ungdomar för att de vill ha ett bra 

arbete i framtiden. Dock anger en av fem ungdomar att deras arbete är mindre kvalificerat än 

deras utbildning (Ungdomsstyrelsen, 2007).  
 
 

Att flytta hemifrån 
 

Enligt Lahelma och Gordon (2003) är flytten från föräldrahemmet ett stort steg in i 

vuxenvärlden och ett vanligt fenomen är att unga vuxna flyttar hemifrån på grund av studier 

eller arbete på annan ort. 36% av ungdomar mellan 16 och 19 år tror sig att flytta från sin 

hemort inom de närmaste tre åren, skriver Ungdomsstyrelsen (2007).  Enligt Statistiska 

Centralbyrån (SCB, 2015a) skiljer sig förutsättningarna för att flytta hemifrån beroende på 

om man är född i Sverige eller i utlandet. Forskning har visat att det är svårare att etablera sig 

på arbetsmarknaden när man är utlandsfödd. Även inkomsterna bland utlandsfödda är lägre, 

jämfört med inkomsterna från svenskfödda. Konsekvenserna av detta blir att det saknas 

pengar för att kunna lämna sitt föräldrahem och flytten skjuts upp till högre åldrar. Ett annat 

skäl, som SCB tar upp, är kulturella förklaringar och normer som handlar om att bo med 

föräldrarna. I vissa länder anses det vara normalt att inte flytta hemifrån förrän man har hittat 

någon som man kan bo med. Undersökningar visar att det är män och kvinnor från Iran som 

flyttar hemifrån senast, nämligen vid 24 respektive 25 års ålder. Kvinnor och män som är 

födda i Sverige flyttar hemifrån vid 21 respektive 22 års ålder.  
 
 

Vikten av att ha en god status i samhället och statusföremål 
 

Enligt Ungdomsstyrelsen (2007) är en god levnadsstandard viktigare för unga män än för 

unga kvinnor. En jämförelse mellan ungdomar födda i Sverige och utlandsfödda ungdomar 

visar att en god ställning i samhället samt att man förverkligar sig själv är signifikant 

viktigare för utlandsfödda jämfört med svenskfödda.  

Enligt studien av Nielsen, Roos & Combs (2015) påverkar en låg status den psykiska 

hälsan på ett negativt sätt. Anledningar som anges är sämre förutsättningar för att ta del av 

sjukvården och överlag en sämre livsstil. Att ha arbete och en adekvat utbildning höjer, enligt 

studien, individens status. 

Den studie som Anslingar och Quante- Brandt (2013) genomförde visar att utlandsfödda 

ungdomar har sämre inkomster och det gör att det blir svårare att förverkliga sina 

framtidsdrömmar, som exempelvis en egen lägenhet. Även andra föremål, som enbart kan 

införskaffas med hjälp av pengar är svårt att få. På det sociala planet kan det vara en 

utmaning att utvecklas, eftersom det finns monetära hinder. Dessa förutsättningar påverkar de 

utlandsfödda ungdomarna på ett negativt sätt.  

 

 

Psykisk välmående hos unga utlandsfödda 

 

Ökad stress i samband med de olika faserna av migration har visat sig ha negativa 

konsekvenser för immigranters fysiska och psykiska hälsa (Johnsson, Zolkowska & McNeil, 

2015). Migrationsprocessen börjar oftast i hemlandet och fortsätter sedan i det nya landet i 
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form av adaption, så kallad ackulturation. Detta innebär segregation, integration och 

assimilering. Denna process har olika steg och börjar oftast med förberedelsen av 

migrationen. Processen fortsätter sedan med själva migrationen, människor som migrerar kan 

drabbas av kriser på grund av ett rollbyte. Detta kan orsaka inre konflikter eller 

psykosomatiska symptom. Att vänta på asyl och ovissheten kring detta kan också orsaka 

stress. Enligt studien beror integrationsproblem på arbetslöshet, ingen möjlighet att komma i 

kontakt med svenskfödda, känslan av att man inte vill stanna kvar i Sverige och att 

förväntningarna om Sveriges samhälle inte överensstämmer med verkligheten. 

Självförtroendet kan minska i det nya landet, rasism, social passivitet, kulturella barriärer och 

sorg påverkar identiteten och detta ger en lägre grad av självkontroll (Samarasinghe & 

Arvidsson, 2002). 

En amerikansk studie som gjordes med flyktingar i ungdomsåldern från Afrika visar att 

många drabbas av problem förknippade med krigstrauman. Lösningar som forskaren föreslår 

är att arbeta med strategier för att förbättra ungdomarnas hälsa och hjälpa dem att integreras i 

det amerikanska vuxenlivet. Enligt studien har två tredjedelar av de afrikanska flyktingarna i 

ungdomsåldern inte avslutat high school trots att de var över 18 år. Studien visar också att 

kvinnor har en högre risk för att drabbas av sociala problem, till skillnad från män som 

snarare drabbas av fysiska problem och posttraumatisk stress (Halcòn et al., 2004). 

Enligt en kanadensisk studie innebär flytten till ett annat land utmaningar, vad gäller det 

sociala, det kulturella och utbildning. Andra problem kan även vara rasism, fysiska 

hälsoproblem och isolation. Särskilt flyktingar är drabbade, med tanke på att de oftast 

kommer från områden där det finns krig och våld. Psykiska problem och posttraumatisk 

stress är därför vanligt. Enligt studien är det många som känner sig diskriminerade på grund 

av utseendet och språkproblem. Att känna sig opålitlig, farlig och våldsam är ett vanligt 

fenomen. Detta påverkar personernas vardag i skolan och andra sociala sammanhang, visar 

studien (Edge, Newbold, & McKreary, 2014). 
 
 

Syfte 
 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelevers framtidstro 

står i relation till deras födelseland. Studiens information skulle kunna användas för att 

utveckla hur studie- och yrkesvägledare, kuratorer och lärare inom gymnasieskolan arbetar 

med elevernas syn på framtiden och hur man bemöter framtidstron av elever som är födda 

utanför Sverige. Studien utgick ifrån följande hypoteser: 
 

1. Utlandsfödda gymnasieelever är mer benägna att vilja läsa vidare efter gymnasiet 

jämfört med svenskfödda. 

2. Utlandsfödda gymnasieelever anser att framtida familjerelationer är lika viktiga 

jämfört med svenskfödda gymnasieelever.  

3. Det är viktigare för utlandsfödda gymnasieelever att hitta ett tryggt arbete i framtiden 

jämfört med svenskfödda gymnasielever.  

4. Det är viktigare för utlandsfödda gymnasieelever att bo nära familjen i framtiden 

jämfört med de gymnasieelever som är födda i Sverige.  

5. Det är viktigare för utlandsfödda gymnasielever att leva ett statusfyllt liv i framtiden 

jämfört med svenskfödda gymnasieelever. 
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Metod 

 

Deltagare 
 

Utifrån studiens syfte valdes en gymnasieskola där elever med såväl svensk som utländsk 

bakgrund fanns. Gymnasieelever valdes utifrån att personer i dessa åldersgrupper har större 

möjlighet att påverka sin framtid efter skolgång då det ligger närmare i tiden för dessa elever. 

I undersökningen deltog 143 gymnasieelever från en friskola i en stor stad i Mellansverige. 

Samtliga enkäter fylldes i och därmed fanns inget externt bortfall. Det interna bortfallet var 

lågt då andelen ofullständiga svar på enkätfrågorna var låg, vid sju frågor enbart 1 person 

(0.7%) och vid två frågor 2 personer (1.4 %). På grund av detta ersattes inte saknade datasvar 

med de andras medelvärde. Gymnasieskolan erbjuder endast studieförberedande program i 

form av ekonomiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet. Av 

deltagarna i studien var 97 (68%) kvinnliga och 44 (31%) manliga. Två deltagare (1%) angav 

inte kön. Av de utlandsfödda gymnasieeleverna var 21 (58%) manliga och 15 (42%) 

kvinnliga. Vad gäller könsfördelningen hos de svenskfödda gymnasieeleverna var 23 (22%) 

manliga och 82 kvinnliga (80%). 38 (27%) personer var utlandsfödda och 103 (72%) var 

födda i Sverige. De som var utlandsfödda kom från följande länder: 12 (32%) från Irak, 5 

(13%) från Somalia, 5 (13%) från Syrien, 2 (5%) från vardera Burundi, Kurdistan samt Israel. 

1 (3%) kom från vardera USA, Iran, Ukraina, Uganda, Pakistan, Yemen, Vitryssland, 

Nederländerna och Danmark.  Två deltagare (1%) svarade inte på frågan om födelselandet.  

36 (25%) av deltagarna gick ekonomiprogrammet, varav 10 (28%) var utlandsfödda. 63 

(44%) deltagare gick det samhällsvetenskapliga programmet och av dem var 10 (16%) födda 

i utlandet. 44 (31%) deltagare gick det naturvetenskapliga programmet där 16 (36%) var 

födda utomlands. Enkätundersökningens deltagare var mellan 15 och 20 år (M = 17.3, SD = 

1.01).  
 
 

Material 
 

Undersökningens material bestod av en enkät på fem sidor, inklusive missivbrev. Enkäten 

började med att deltagarna skulle ange landet som de är födda i. Enkäten avslutades med 

frågor som handlade om deltagarnas kön och ålder. Enkäten bestod av totalt 21 frågor 

fördelade på två index med två, respektive nio frågor samt tio enskilda frågor. Enkätfrågorna 

konstruerades av författarna förutom de frågor som gällde psykiskt välmående.  

De områden som enkätfrågorna handlade om var utbildning, familj, arbete, boende och 

status. I området utbildning var en av frågorna: Efter gymnasiet vill jag fortsätta studera (t.ex. 

på universitet/högskola/vuxenutbildning/folkhögskola/ yrkesskola). I området utbildning 

frågades även om prestationen i skolan nu ansågs vara viktig för framtiden.   

Frågeområdet familj bestod bland annat av: Att i framtiden ha en bra kontakt med min 

familj är viktigt för mig. Det frågades även om viljan att skaffa barn och partner i framtiden. 

Frågeområdet arbete bestod av bland annat: Efter gymnasiet är det viktigt för mig att jag får 

ett arbete där jag trivs. Det frågades även om vikten av ett arbete med hög lön samt rädslan 

för att någon gång bli arbetslös.  

När det handlade om frågeområdet boende var en av frågorna: Det är viktigt för mig att 

flytta hemifrån så fort jag kan. Det frågades även om vikten av att bo nära sin familj. Kring 

frågeområdet status ställdes frågan: Att i framtiden äga prestigefyllda föremål (t.ex. bilar, en 

dyr mobiltelefon) är viktigt för mig. Det frågades även om vikten av en bra ställning i 

samhället.  
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Ovanstående frågeområden besvarades med hjälp av femskaliga svarsalternativ av Likert-

typ med ena ytterpunkten instämmer helt (=1) samt den andra ytterpunkten instämmer inte 

alls (=5) (Ejlertsson, 2014). På frågeområdet psykiskt välmående användes även där 

femskaliga svarsalternativ men där gick skalan från aldrig (=1) till nästan hela tiden (=5). På 

grundval av innehållet i statusitems studerades om det förelåg så pass starka 

Pearsonkorrelationer mellan statusitems att de skulle kunna bilda ett index. Index för status 

bildades (α = .590) samt bestod av två items.  
 

Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM). Tredje delen av 

enkäten bestod av frågor om deltagarnas välmående. För detta användes etablerade items med 

namnet CORE- OM. Enligt Elfström et al. (2013) är detta en självutvärdering för 

psykologiska problem och är ett väletablerat mätinstrument i många länder. Egentligen 

skapades detta instrument för att mäta effekterna av psykologiska terapier. Det består av 34 

items och dessa är indelade i fyra olika grupper: subjektiv välmående, problem/symptom, 

livs/sociala funktioner, och risker för en själv och andra (Elfström et al., 2013). I den aktuella 

enkäten valdes nio relevanta frågor ut och aspekten om framtiden inkluderades (α = .765). De 

frågor som valdes ut valdes utifrån att de fungerar även i icke-kliniska grupper. (Sinclair, 

Barkham, Evans, Connell & Audin, 2005). 

 

 

Procedur 
 

Enligt informationskravet fick deltagarna information om enkätundersökningen, syfte samt 

frivillighet i såväl skriftlig som muntlig form. Då samtliga deltagare var över 15 år behövdes 

inte vårdnadshavares samtycke. Enligt Ejlertsson (2014) bör man vid en planerad 

undersökning bland skolelever be rektor om godkännande för genomförande av enkät. Med 

hjälp av relationer kontaktades en rektor på en gymnasieskola som i sin tur godkände att 

enkäten delades ut bland elever. Vad gäller konfidentialitetskravet ansågs det vara uppfyllt 

genom anonymiteten i enkäten samt ett försiktigt hanterande av själva enkäterna under och 

efter undersökningens genomförande. Enkäten användes enbart inom det område som var 

sagt och meddelat till deltagarna innan. På så vis bedömdes det att denna undersökning inte 

strider mot de forskningsetiska kraven (Ejlertsson, 2014). Ytterligare ansågs det att studien 

inte innebar några fysiska eller psykiska ingrepp och att känslig information eller 

personuppgifter inte behövdes för denna undersökning.  

Några dagar innan genomförandet av enkätundersökningen gjordes en pilotstudie med fyra 

gymnasieelever. Detta gjordes för att säkerställa att de svarande skulle kunna tolka 

enkätfrågorna på samma sätt som enkätkonstruktörerna (Ejlertsson, 2014). Deltagarna fick 

varsin enkät som de fyllde i. Efter detta diskuterades enkätens upplägg och om några 

enkätfrågor var otydliga. Enligt pilotstudiens deltagare tog enkätundersökningen mellan fem 

och tio minuter och inte, som tidigare antogs, tio till 15 minuter. Utifrån detta korrigerades 

informationen om enkäten en sista gång genom en justering av tidsåtgången. 

Innan enkätundersökningen informerades deltagarna muntligt om att deltagandet var 

frivilligt, att deltagandet kunde avbrytas när som helst och att samtliga deltagare var 

anonyma. Med det menas att det är omöjligt att koppla en ifylld enkät till en deltagare. Alla 

deltagare fick en likadan enkät och först efter enkätundersökningen delades deltagarna in i 

två olika grupper, det vill säga svenskfödda och utlandsfödda gymnasielever. Genomförandet 

av enkätundersökningen skedde i klassrum under lektionstid. Det tog cirka 10 minuter för 

deltagarna att fylla i enkäten. Medan deltagarna fyllde i enkäten hade de möjlighet att ställa 

frågor vid eventuella oklarheter. Cirka 15 deltagare undrade vad adjektivet “optimistisk” 
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betyder och detta förklarades med synonymen “positiv”. Att genomföra enkätundersökningen 

i alla klasser tog två dagar. Ingen ersättning betalades till deltagarna. 
 

Resultat 
 

Medelvärde och standardavvikelser beräknades för samtliga variabler, förutom kön, program 

och födelseland (se Tabell 1). Alla svaren på områdesfrågorna låg mellan 1.14 och 3.55 vilket 

betyder att deltagarnas instämmande ligger mellan helt och inte. 

 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för studiens variabler 

___________________________________________________________________________ 

Variabel   Utlandsfödda (n = 38)   Svenskfödda (n = 103) 

    M  SD   M  SD  

    _________________   _________________ 

___________________________________________________________________________ 

Prestationen i skolan  1.55  0.86   1.51  0.70 

Fortsatta studier  1.34  0.67   1.45  0.70 

Framtidskontakt med   1.23  0.71   1.27  0.64 

familjen 

Skaffa barn och partner 1.71  1.83   1.64  0.85 

Arbete med hög lön  1.71  1.10   1.77  0.85 

Arbete där man trivs  1.50  0.83   1.14  0.34 

Rädsla för arbetslöshet 3.55  1.23   3.45  1.25 

Flytta hemifrån  2.99  1.04   2.98  1.07 

Status    2.54  1.00   3.07  1.09 

Påverka sin egen framtid 1.87  1.04   1.64  0.73 

Psykiskt välmående  3.44  0.62   3.41  0.60 

Ålder    17.45  1.03   17.01  0.90 

 

I de Pearsonskorrelationer som gjordes i studien gick det, för svenskfödda gymnasieelever, 

att se signifikanta samband mellan att flytta hemifrån och att ha en bra kontakt med familjen 

samt ett arbete med hög lön och status. Dessutom fanns det ett signifikant samband mellan att 

kunna påverka sin egen framtid och rädslan för att bli arbetslös (se Tabell 2). För 

utlandsfödda gymnasieelever visades även här signifikanta samband. Mellan vidare studier 

och nuvarande skolprestation, ett arbete med hög lön och ett arbete man trivs med samt status 

och vidare studier fanns signifikanta samband (se Tabell 3). 

 

 

Utlandsfödda gymnasieelever är mer benägna att vilja läsa vidare efter 

gymnasiet jämfört med svenskfödda. 
 

Hypotes 1 handlade om att utlandsfödda gymnasieelever är mer benägna att vilja läsa vidare 

efter gymnasiet jämfört med svenskfödda. I undersökningen visades det en ej signifikant 

skillnad mellan svenskfödda och utlandsfödda gymnasieelever, t(139) = 0.80 p = .426. Vad 

gäller vikten av skolprestation visade det sig inga signifikanta skillnader mellan 

utlandsfödda- och svenskfödda gymnasielever: t(139) = -0.27, p = .788. 
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Utlandsfödda gymnasieelever anser att framtida familjerelationer inte är lika 

viktiga jämfört med svenskfödda gymnasieelever.   
 

Hypotes 2, om att utlandsfödda gymnasieelever anser att framtida familjerelationer inte är 

lika viktiga jämfört med svenskfödda gymnasieelever visade följande: när det kom till att ha 

god kontakt med familjen i framtiden fanns ingen signifikant skillnad mellan svenskfödda 

och utlandsfödda: t(139) = 0.28, p = .782, på frågan gällande att skaffa barn och partner fanns 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna: t(139) = -0.39, p = .700. 
 
 

Det är viktigare för utlandsfödda gymnasieelever att hitta ett tryggt arbete i 

framtiden jämfört med svenskfödda gymnasielever.  
 

Hypotes 3, som berörde området arbete gav följande resultat: På frågan om ett arbete man 

trivs med fanns en signifikant skillnad mellan svenskfödda och utlandsfödda där svenskfödda 

tyckte det var viktigare med ett arbete man trivs på jämfört med utlandsfödda: t(41,786) =  

-2.62, p = .012, ɳ
2 

= .089. Men på frågan om ett arbete med hög lön var viktigt fanns ingen 

signifikant skillnad mellan ovannämnda grupperna: t(139) = 1.22, p = .661. Gällande att vara 

rädd att bli arbetslös någon gång i framtiden fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna: t(139) = -0.44, p = .658. 
 
 

Det är viktigare för utlandsfödda gymnasieelever att bo nära familjen i 

framtiden jämfört med de gymnasieelever som är födda i Sverige.  
 

Hypotes 4 handlade om att det är viktigare för utlandsfödda gymnasieelever att bo nära 

familjen i framtiden jämfört med de gymnasieelever som är födda i Sverige. Att bo nära 

familjen i framtiden gav ingen signifikant skillnad mellan svenskfödda och utlandsfödda: 

t(139) = 0.44, p = .661. På frågan om viljan att flytta hemifrån visades ingen skillnad mellan 

de ovannämnda grupperna: t(139) = -0.50, p = .617. 
 
 

Det är viktigare för utlandsfödda gymnasielever att leva ett statusfyllt liv i 

framtiden jämfört med svenskfödda gymnasieelever.  
 

Hypotes 5 var att det är viktigare för utlandsfödda gymnasieelever att leva ett statusfyllt liv i 

framtiden jämfört med svenskfödda gymnasielever. På indexet status fanns en signifikant 

skillnad mellan de båda grupperna där utlandsfödda värderade hög status högre än 

svenskfödda: t(139) = 2.61, p = .010, ɳ
2 

= .047. 

 

 

Bakgrundsvariabler  
 

Bakgrundsvariablerna som analyserades var kön, gymnasieprogram samt psykiskt 

välmående.  Bakgrundsvariabeln kön gav en signifikant skillnad på statusindexet med t(139) 

= -3.87, p < .001, ɳ
2
 = .097. MKvinnor = 3.16, SD = 1.10, MMän = 2.42, SD = 0.90. Även på 

frågan om ett arbete man trivs med gavs signifikant resultat med t(139) = 2.76, p < .001, ɳ
2
 

=.052. MKvinnor = 1.13, SD = 0.34; MMän = 2.42, SD = 0.90. 
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På bakgrundsvariabeln program fanns det en signifikant skillnad kring att studera vidare 

mellan samhälls- och naturprogrammet med F: (2,140) = 2.72, p = .069, ɳ
2 

= .037, F(LSD) = 

.03, där MSam = 1.56, SDSam = 0.78, MNat = 1.23, SDNat = 0.57 För statusindexet fanns en 

signifikant skillnad mellan ekonomi- och samhällsprogrammet med F: (2,140) = 3.44, p = 

.035, ɳ
2 

= .047, F(LSD) = .01, där MEkon = 2.58, SDEkon = 1.10, MSam = 3.16 SDSam = 1.114. 

För välmåendeindexet fanns en signifikant skillnad mellan samhälls- och naturprogrammet 

där F: (2,140) = 2.89, p = .059, ɳ
2 

= .041, F(LSD) = .02, där MSam = 3.29, SDSam = 0.59, MNat = 

3.57, SDNat = 0.50. På bakgrundsvariabeln psykiskt välmående fanns ingen signifikant 

skillnad mellan svenskfödda och utlandsfödda gymnasieelever; t(135) = -0.20, p = .843. 
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Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan variablerna (svenskfödda gymnasieelever) n = 103 

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Prestation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
 

      

2. Utbildning   .13           

3. Kontakt -.01  .08          

4. Barn/Partner  .20  .08    .13 
 

       

5. Lön  .17 -.05    .21 .05 
 

      

6. Trivsel  .11 -.09   -.12 .17    .01 
 

     

7. Påverkan -.02  .05    .09    -.26   -.10  .04      

8. Arbetslös -.10  .13    .12    -.1    .13  .04    .31** 
 

   

9. Flytt  .16  .09    .40** .12    .09  .12    .08   -.05    

10. Status      .03 -.07    .02    -.04    .31** -.04   -.11    .14 -.10   

11. Välmående -.05 -.12  -.28**    -.08   -.01 -.11   -.34**   -.37** -.13 .06  

Not. *p<.05, **p<.0  
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Tabell 3  

Pearsonkorrelationer mellan variablerna (utlandsfödda gymnasieelever) n = 38 

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Prestation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

          

2. Utbildning         .51**           

3. Kontakt   -.09   -.06          

4. Barn/Partner   -.08 .04    .40         

5. Lön   -.02 .18    .00    -.23        

6. Trivsel .19 .12   -.11    -.21    .46**       

7. Påverkan .14 .03   -.21 .30   -.17 .14      

8. Arbetslös   -.04    -.04 -.35* .16   -.01 .09 .30     

9. Flytt .11 .24 .33* .34   -.13   -.16   -.01 -.21    

10. Status .08        .39*   -.15    -.23 .15 .25 .19 -.01 .00   

11. Välmående .00   -.08   -.02    -.12 .21   -.15   -.31 -.27   -.16 -.16  

Not. *p<.05, **p<.01 
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Diskussion 
 

Studien utgick ifrån fem hypoteser. Resultatet kring hypoteserna ett, två och fyra visade att 

det inte fanns signifikanta skillnader mellan svenskfödda- och utlandsfödda gymnasieelever, 

vad gällde att läsa vidare, framtida familjerelationer samt att bo nära familjen i framtiden. 

Därmed förkastades dessa hypoteser. Hypotes 3 var delvis signifikant då signifikant skillnad 

mellan utlandsfödda och svenskfödda gymnasieelever fanns kring ett arbete man trivs med. 

Dock fanns inga skillnader gällande ett arbete med hög lön, samt rädsla för att bli arbetslös. 

Vad gäller hypotes 5, som handlade om status, fanns en signifikant skillnad och därmed 

antogs denna hypotes.  

Att det inte skilde sig åt signifikant i hypotes 1, om att läsa vidare, kan bero på att de 

gymnasieungdomar som var med i studien alla läste vid studieförberedande program och på 

så vis redan tagit steget att eventuellt läsa vidare. Detta kan förklaras med självförmåga, det 

vill säga att eleverna upplever en egen förmåga att hantera olika slags situationer och 

händelser och att de därför är medvetna om att vidare studier krävs för att få en 

yrkesutbildning. Däremot gick det att se en skillnad i vilket av programmen eleverna läser, 

där de som läser naturvetenskapliga programmet är mer benägna att läsa vidare jämfört med 

de som läser samhällsvetenskapliga programmet. Enligt Ungdomsstyrelsen (2007) uppgav 

70% av personer i gymnasieåldern att de planerar att studera vidare på högskole- eller 

universitetsnivå. Detta för att de anser att chansen för ett bra och intressant arbete ökar. I den 

aktuella studien instämde 70,65% helt på påståendet om att studera vidare efter 

gymnasieutbildningen. Dessa siffror överensstämde med den tidigare forskningen. Att 

studera vidare för att få en adekvat utbildning verkar vara viktigt för gymnasieelever.  

Hypotes 2, som handlade om framtida familjerelationer, skilde sig inte heller det 

signifikant åt vilket kan förklaras av att framtidsbegreppet kring denna fråga kan vara 

svårtolkad för en gymnasieelev. Vad gymnasieeleven själv menar med familjerelation kan 

tolkas på olika sätt. Angående påståendet om att bo nära sin familj i framtiden kunde det visa 

på att även svenskfödda ungdomar i högre grad väljer att bosätta sig nära familjen av 

ekonomiska skäl. Tidigare forskning visade på att familjebanden stärks när en familj lämnar 

sitt hemland och befinner sig på flykt (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). Studien, gjord av 

Mo och Shen (2007), visade att ungdomar med utländsk bakgrund befinner sig i konflikt på 

grund av olika värderingar i hemmet och samhället. Konsekvenser av detta var 

identitetskriser och utanförskap. Att den aktuella studien inte visade några signifikanta 

skillnader mellan utlandsfödda och svenskfödda gymnasieelever vad gäller den framtida 

synen på familjen kan anses som positivt, då de utlandsfödda gymnasieeleverna i den aktuella 

studien inte verkade ha några konflikter vad gäller identiteten eller traumatiska upplevelser 

från lämnandet av hemlandet.  

Vad gäller hypotes 3 gick det att se en signifikant skillnad vad gäller ett arbete man trivs 

med och det antyder att det är viktigare för svenskfödda gymnasieelever att ha ett arbete att 

trivas med, jämfört med utlandsfödda gymnasieelever. Vad eleverna sedan tolkar är ett tryggt 

arbete kan diskuteras vidare. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning. Enligt 

Helgesson et al. (2012) drabbas utlandsfödda personer i högre grad av arbetslöshet än 

svenskfödda och det kan vara ett skäl till att utlandsfödda gymnasieelever prioriterar trivsel 

på arbetsplatsen som mindre viktigt, jämfört med svenskfödda gymnasieelever. Gällande 

bakgrundsvariabeln kön fanns även här en signifikant skillnad på att få ett arbete man trivs 

med. I studien kunde konstateras att kvinnorna i högre grad än männen vill ha ett arbete man 

trivs med. 

Vad gäller hypotes 4, flytten från föräldrahemmet, fanns inga signifikanta skillnader 

mellan utlandsfödda och svenskfödda gymnasieelever. Enligt tidigare forskning hade 

utlandsfödda ungdomar svårare att lämna föräldrahemmet på grund av ekonomiska skäl. 
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Även kulturella förklaringar kan spela en roll (SCB, 2015a). Att det inte fanns skillnader i 

den aktuella studien kan förklaras med att samtliga elever besökte gymnasieskolan och att 

deras kontrolluppfattning och självförmåga är god vad gäller förutsättningarna för att kunna 

flytta hemifrån.  

Hypotes 5, som handlade om status, fick signifikant stöd och det antydde att det fanns en 

skillnad vad gäller status mellan svenskfödda och utlandsfödda gymnasieelever. I studien 

gick det att se att ett statusfyllt liv inte var lika viktigt för svenskfödda gymnasielever, jämfört 

med utlandsfödda gymnasielever. Status kan tolkas på olika sätt men i enkäten var det fokus 

på status i samhället samt prestigefyllda föremål. Detta kan tolkas som en viktig fråga för 

ungdomar i allmänhet och utifrån svenska samhällets normer och värderingar kan detta anses 

som viktiga egenskaper att ha. Anslingar och Quante- Brandt (2013) kom fram till att det är 

svårare för utlandsfödda ungdomar att få en status i framtiden eftersom den gruppen stöter på 

flera hinder, som till exempel dålig ekonomi. De utlandsfödda gymnasieeleverna i den 

aktuella studien var möjligen medvetna om att deras förutsättningar är sämre och att de därför 

strävar efter högre status och anser att status är viktigare för dem, jämfört med de 

svenskfödda gymnasieeleverna. Deltagarna födda i Sverige var möjligtvis medvetna om att 

status är lättare att nå om man är född i Sverige och därför prioriterade de inte ett statusfyllt 

liv i första hand. Detta fenomen skulle kunna förklaras med kontrolluppfattning, det vill säga 

att deltagarna uppfattade hur kontrollen över situationen såg ut. Även i bakgrundsvariablerna 

kön och programval fanns det signifikanta resultat vad gäller status. Det var enligt dessa 

resultat viktigare för män än kvinnor i studien att ha högre status i framtiden. Likaså var det 

viktigare för de som läser naturvetenskapliga programmet jämfört med de som läser 

samhällsvetenskapliga programmet att ha högre status.  

Styrkor med uppsatsen var att det inte förekom något externt bortfall och att det interna 

bortfallet var mycket lågt. Med bakgrundsvariablerna kön och program finns det en möjlighet 

att använda studien till att se fler skillnader i ungas framtidstro. En ytterligare styrka är att 

valida och reliabla mått gällande psykiskt välmående användes och det gör att 

mätningsvaliditeten på detta kan anses vara högt. Enligt SCB (2015b) är det fler kvinnor än 

män som läser de ovannämnda högskoleförberedande programmen. Av eleverna är 55% 

kvinnor och 45% män. Av elever som läser de aktuella programmen har 32% utländsk 

bakgrund medan 68% var svenskfödda elever. I den aktuella studien var fördelningen att 27% 

av deltagarna var utlandsfödda och 72% var födda i Sverige. Vad gäller könsfördelningen var 

det fler kvinnor (68%) än män (31%) som deltog i studien. Med dessa siffror kan man se att 

det finns en viss likhet mellan den aktuella studiens stickprov och populationsvärdena enligt 

SCBs studie. 

Svagheter med studien var bland annat att deltagargruppen utlandsfödda gymnasieelever 

var en grupp med olika bakgrund. Vissa deltagare har möjligtvis flytt från krigsdrabbade 

länder, medan andra kanske föddes i ett tryggt land och flyttade i ung ålder till Sverige. Detta 

kan vara en förklaring till varför grupperna i den aktuella studien inte skilde sig åt signifikant 

i samtliga punkter. I studien delades gymnasieeleverna in i två grupper, svenskfödda och 

utlandsfödda gymnasieelever. De utlandsfödda gymnasieeleverna kom från 15 länder, där 

vissa är krigsdrabbade, vissa är utvecklingsländer där det råder fattigdom och vissa är 

industriländer med svensk standard. I studien framkom inte hur länge de utlandsfödda 

gymnasieeleverna bott i Sverige. Detta innebar att gruppen inte kunde ses som homogen och 

att det blev svårt att generalisera resultatet. Det fanns en sannolikhet att det även i gruppen 

svenskfödda gymnasieelever fanns elever med utländsk härkomst, det vill säga att föräldrarna 

är födda utomlands, men att eleven föddes i Sverige. Detta skulle kunna medföra att eleven 

växte upp med en annan kultur, med ett annat hemspråk och i ett segregerat området. I den 

aktuella studien valdes dock att fokusera enbart på födelselandet.  
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Svagheterna i enkäten var att adjektivet “optimistisk” var svår att förstå för vissa deltagare. 

Ytterligare missade ett fåtal personer att fylla i en sida som handlade om psykisk välmående 

och två deltagare fyllde inte i könet och födelselandet. Dessa var dock så få att det inte 

påverkade resultatet. 

Ytterligare en svaghet i studien var den externa validiteten. Enligt Allwood och Erikson 

(2010) handlar den externa validiteten om studiens möjligheter att generalisera resultatet till 

andra populationer. Eftersom den aktuella studien genomfördes enbart på en skola, på tre 

program och att deltagarna inte valdes slumpmässigt är det svårt att dra allmänna slutsatser.  

Vad gäller reliabiliteten så kan denna anses vara låg eftersom de egenkonstruerade items inte 

gick att indexera. Däremot gick det att skapa index gällande items som handlade om psykiskt 

välmående och status.  

I den aktuella studien användes, som grund för begreppet framtidstro, begreppen 

kontrolluppfattning, det vill säga hur en individ tror att den själv kan påverka händelser som 

påverkar dem, och självförmåga, det vill säga möjligheten att kunna genomföra förändringar. 

Eftersom framtidstro i denna studie definieras som föreställningen och bilden av hur den egna 

framtiden kan bli, hur framtiden visualiseras och möjligheten att skapa sin egen framtid finns 

en tydlig koppling mellan framtidstro, kontrolluppfattning och självförmåga. Det som dessa 

begrepp har gemensamt är att framtidstron är beroende av individens egen 

kontrolluppfattning och självförmåga. Dessutom handlar alla begreppen om individernas 

möjligheter för att ha kontroll över sina egna beslut. Eftersom begreppen berör varandra i den 

aktuella studien kan det föreligga begreppsvaliditet kring kontrolluppfattning, självförmåga 

och framtidstro.  

En signifikant skillnad fanns vad gäller vikten av status, där det framgick att det inte är 

lika viktigt för svenskfödda gymnasieelever, jämfört med utlandsfödda. En mer omfattande 

studie med fler respondenter, samt en jämnare fördelning av grupperna skulle kunna göras 

kring framtidssynen vad gäller status och ägandet av prestigefyllda föremål. Detta upplägg 

skulle kunna vara intressant för framtida forskning då tidigare studier riktar sig mer mot 

socioekonomisk status samt den nuvarande statusen. Ytterligare hade tidigare studier 

tendensen att visa på andra resultat jämfört med den aktuella studien. Som exempel visar 

studien av Ramzy (2012) att utlandsfödda ungdomar har svårare att satsa på skolan eftersom 

de även måste anpassa sig till det nya samhället. I den aktuella studien gick det inte att se 

sådana tendenser. Studier med gymnasieelever från yrkesförberedande program skulle 

eventuellt kunna ge andra resultat och skulle på så vis vara intressanta för att kunna ge rätt 

stöd från skolans sida. 

   Resultaten från studien antyder att det i stort sett inte finns några signifikanta skillnader vad 

gäller framtidstro mellan svenskfödda och utlandsfödda gymnasieelever. Detta kan anses 

positivt eftersom det antyder en tro på lika möjligheter, snarare än strukturell olikhet, i skola 

och samhälle. Däremot fokuserade den aktuella studien enbart på gymnasieelever som valde 

studieförberedande program vilket ökar sannolikheten för att de redan har gjort ett val för att 

studera vidare.  

Tidigare forskning visar att svenskfödda ungdomar har blivit mer positiva vad gäller 

mottagandet av flyktingar, jämfört med för 20 år sedan (Ungdomsstyrelsen, 2007).  Även 

Thompsons och Zuroffs studie (2009) visar att man inte kan se något samband mellan 

ungdomars bakgrund såsom kön, boende, socioekonomisk status och andra demografiska 

faktorer och deras framtidstro och självkritik. Detta kan vara ett tecken på att människorna 

upplever att de bemöts på samma sätt oavsett härkomst och konsekvenserna är att 

förutsättningar och framtidsdrömmar för samtliga upplevs lika.  

Eftersom studien visar enbart tendenser till skillnader mellan utlandsfödda och 

svenskfödda gymnasielevers syn på framtidstro i ett fåtal frågor bör gymnasielever mötas av 

skolans personal på samma vis oavsett födelseland. Fokus bör läggas mer på själva individen 



16 
 

och inte nödvändigtvis på dess bakgrund. Eftersom vi lever i ett samhälle där människor med 

olika bakgrund möts är det viktigt att redan i skolan ha ett tankesätt och bemötande där alla 

ges samma förutsättningar oavsett bakgrund. 
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