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Abstract: The aim of this study is to analyze attitudes towards migration among 15 European countries 

in the year of 2014/15 and examine which factors that may explain these differences. This by examining 

whether attitude differences towards migration can be explained by economic and educational factors 

and additionally, if these differences can be explained in relation to welfare regimes. Based on data 

conducted by European Social Survey Round 7, this paper analyzes the correlation between attitudes 

towards migration among the countries by dividing the term “migration attitudes” into three aspects; 

attitudes concerning to what extent the country should allow people to come and live in the country, 

attitudes concerning how important qualifications of the people that come to live in the country and 

finally attitudes concerning if people that come to live in the country benefit the country in some way. 

The correlation is analyzed by using both linear and multiple regression. The results show that countries 

belonging to the Social Democratic regime show more positive migration attitudes in relation to the 

remaining welfare regimes, which tend to be explained by their high degree of social support and low 

social stratification. Both the Conservative and Liberal welfare regimes indicate that qualifications of 

the people that come to live in the country are important, although the Conservative welfare regimes 

tend to show a higher degree of solidarity for immigrants. The East and Central European welfare 

regimes show the most negative migration attitudes in relation to the remaining welfare regimes, which 

can be explained by the low degree of solidarity for immigrants in accordance with previous studies. In 

conclusion the study shows that more factors should be examined to seek explanation of attitude 

differences towards migration, as the result indicate that these differences can not solely be explained by 

welfare regimes.   
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Attityder till migration: Flertydigt som Europa  
Alexandra Nomberg 

 
Sammanfattning: Syftet med denna studie är att analysera attityder till migration bland 15 europeiska 

länder år 2014/15 och undersöka vilka faktorer som kan förklara dessa skillnader. Detta genom att 

undersöka om attitydskillnader till migration kan förklaras av faktorer som utbildningsgrad och 

ekonomisk situation samt om dessa attitydskillnader kan förklaras i relation till välfärdsregimer. Baserad 

på data från European Social Survey Round 7, analyseras sambandet mellan attityder till migration 

bland länderna genom att bryta ner begreppet ”migrationsattityder” i tre aspekter; attityder avseende 

vilken grad människor får komma att bo i landet, attityder avseende kvalifikationer hos människor som 

kommer att få bo i landet och till sist attityder avseende om människor gynnar landet de tar sig till. 

Sambandet analyseras genom både linjär- och multipel regressionsanalys. Resultatet visar att länder som 

tillhör den socialdemokratiska välfärdsregimerna uppvisar mer positiva migrationsattityder i förhållande 

till resterande välfärdsregimer, vilket skulle kunna förklaras av deras höga grad av socialt stöd och låg 

social skiktning. Bland de konservativa- och liberala välfärdsregimerna är kvalifikationer hos människor 

som kommer till dessa länder av vikt, men att de konservativa välfärdsregimerna visar på högre 

solidaritetsnivåer avseende migrationsattityder. De öst- och centraleuropeiska välfärdsregimerna 

uppvisar mest negativa migrationsattityder i jämförelse med resterande välfärdsregimer. Vilket skulle 

kunna förklaras av dess låga solidaritetsnivå för immigranter som länder av den öst- och 

centraleuropeiska välfärdsregimen innehar. Detta i enlighet med tidigare studier. Avslutningsvis 

uppvisar studien att fler faktorer bör undersökas för att söka förklaring av attitydskillnader till migration, 

då resultatet indikerar att dessa skillnader inte ensamt kan förklaras utifrån välfärdsregimer.  

 

Nyckelord: Migration, Migrationsattityder, Europa, Esping-Andersen, Välfärdsregimer  
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1. Inledning 
 

Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten 

och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa 

värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-

diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män (EU-

fördraget artikel 2). Unionen ska utforma och föra en gemensam politik och vidta åtgärder samt verka för 

att säkerhetsställa en hög grad av samarbete inom alla områden för internationella förbindelser för att (…) 

bistå befolkningar, länder och regioner som drabbas av (…) katastrofer orsakade av människor (EU-

fördraget, artikel 21:2g) 

 

Det rapporteras dagligen med nya prognoser kring den största flyktingkrisen sedan andra världskriget, 

UNHCR uppger en siffra på ca 60 miljoner människor som tvingats på flykt. Bland dessa har över 700 

000 människor flytt till Europa för att söka asyl från konfliktdrabbade länder som Syrien, Kosovo, 

Afghanistan och Albanien (Horvatovic 2015; Eurostat 2015a; von Hall 2015). Responsen från Europas 

länder är allt annat än homogen, vissa länder visar på en generös asylpolitik medan andra länder för en 

mer tydlig anti-migrationspolitik (Park 2015). EU-fördraget (efter konsolidering av Lissabonfördraget, 

se citatet ovan) beskriver Europeiska unionens målsättningar för medlemsstaterna där de inte endast 

tillsammans ska verka för en gemensam utveckling med humanitärt fokus utan även bistå med åtgärder i 

samarbete med länder utanför EU. Inom EU har Tyskland, Sverige, Frankrike, Italien, Storbritannien 

och Nederländerna rapporteras att ha tagit emot flest flyktingar, vilket utgör ca 80 % av samtliga 

beviljande beslut gällande asylsökande (Eurostat 2015a). Det är således sex länder som står för en 

betydande majoritet gällande asylbeviljade. Hur ska vi förstå denna skillnad mellan länderna och kan 

dessa skillnader grunda sig i attityder gentemot migration och migranter eller är det mer en politisk 

fråga? 

 

Vi hör om högerextrema politiska partiers framfart inom Europa, vilket i sig påverkar hur människor 

talar om migration, en negativ framställning som blir legitim kopplat till dessa partiers tillväxt. 

Samtidigt så minskar legitimiteten för politiska institutioner. Flera europeiska länder har en ökad 

arbetslöshet och en ökad belastning på ekonomin, populationen blir allt äldre medan färre barn föds. 

Även om migrationsattityder påverkas av politiken, kan vi inte med säkerhet veta om dessa påverkas av 

politiskt agerande och retorik eller om politiska partier uppkommer just p.g.a. det klimat som råder. 

Möjligtvis kan vi förstå det som ett samspel mellan de ekonomiska faktorerna i Europa och de 

ideologiska faktorerna. En rädsla för det okända, kulturkrockar som gör det svårt att leva ett liv som 



2 
 

man är van vid (Hjerm & Bohman 2014:42; Meuleman, Davidov & Billiet 2008:352; Artiles & Molina 

2011; Bridges och Mateut 2014:400). 

1.1	Bakgrund		
 
Målsättningen inom EU kan förstås som en human asylpolitik men antas vara tämligen svårtillämpad i 

praktiken. Med fokus på Europa bör vi dels ha kunskap om vilka länder som är en del av EU:s 

lagstiftningar, dels vilka länder som undantag gäller för. Det är 28 länder som räknas till EU:s 

medlemsstater1 och främst fyra länder i Europa som har avtal med EU. Island, Norge, Liechtenstein och 

Schweiz tillhör EFTA (Europeiska frihandelssammanslutningen) och har således avtal med EU genom 

ESS (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) förutom Schweiz som förhandlat sig till liknande avtal 

som ESS ingått med EU (EFTA 2015). Värt att notera är att i denna studie är det således Schweiz och 

Norge av de totalt 15 länderna som inte direkt går under EU:s målsättning, ändock blir dessa länder 

påverkade genom den fria rörligheten för personer enligt Schengenavtalet.  

1.2	Problemformulering	
 
Med kunskap om den flyktingkris som Europa står inför och att endast sex länder står för 80 % av 

samtliga beviljande beslut gällande asyl inom Europa samt flera faktorer som påverkar 

migrationsattityder är det av intresse att söka förståelse för det differentierade förhållningssätt som finns 

bland Europas länder gentemot flyktingar. Vidare är det främst de politiska beslut som tas inom 

respektive land som når oss men hur ser egentligen attityderna ut bland medborgarna i dessa länder? 

 
Studier har gjorts inom ämnet, flera har studerat hur migrationsattityder påverkas av ekonomiska och 

utbildningsmässiga faktorer men det är också viktigt att förstå nyanseringen av begreppet 

migrationsattityder (Hjerm & Bohman 2014; Bridges & Mateut 2014; Jaime-Castillo, Marqués-Perales 

& Álvarez-Gálvez 2015; Hainmueller & Hiscox 2007; Héricourt & Spielvogel 2014). Genom att bryta 

ner detta begrepp i tre aspekter; attityder avseende vilken grad människor får komma att bo i landet, 

attityder avseende kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i landet och till sist attityder 

avseende om människor gynnar landet de tar sig till kan vi söka uppnå en helhetsbild. 	

	 	

                                                
1Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike 
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1.3	Syfte	&	frågeställningar		
 
1.3.1	Syfte		
 
Syftet med studien är att analysera attityder till migration bland 15 europeiska länder 2014/15 och 

undersöka vilka faktorer som kan förklara dessa skillnader. Attitydskillnader till migration analyseras 

utifrån tillträde till landet, kvalifikationer hos de människor som kommer till landet samt om 

människorna gynnar landet de tar sig till.  

1.3.2	Frågeställningar	
 

- Kan attitydskillnader till migration förklaras av utbildningsgrad och ekonomisk situation? 

- Kan attitydskillnader till migration förklaras i relation till välfärdsregimer?  

1.4	Relevans	för	socialt	arbete	
 
Utformningen av olika länders socialpolitik har en direkt inverkan på det sociala arbetet i form av 

regleringar och lagstiftningar som påverkar fördelningen av samhällets resurser och således avgör hur 

medborgares välmående utanför arbetsmarknaden ter sig. Med förståelse om hur det socialpolitiska 

systemet är uppbyggt erhåller vi kunskap om vilka faktorer som anses berättiga eller individer som 

anses berättigade hjälp, vilket skiljer sig inom olika länder (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:19, 

54). Denna studie kan således ge en överblick över hur det sociala arbetet kommer att belastas 

exempelvis för socialtjänsten och migrationsverket i Sverige samt motsvarande myndigheter inom 

Europa.  

1.5	Avgränsning	
 
Migrationsattityder avgränsas i denna studie av tillgänglig data från European Social Survey Round 7, 

där variabler som visar på någon form av migrationsattityder analyseras genom faktoranalys för 

extrahering genom statistisk lämplighet (European Social Survey Round 7 Data 2014; Field 2013:677-

688; Barmark 2009:86). Vidare avgränsas europeiska länder till de 15 länder som tagit del av den 

ursprungliga undersökningen, länderna som analyseras är Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, 

Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Sverige och 

Schweiz (European Social Survey 2015). Det bör påpekas att respondenterna i dessa länder endast 

svarar för deras egna attityder och då länderna beskrivs vidare i studien syftas det till dessa attityder, inte 

hur länderna politiskt styrs eller andra beslut som länder i Europa kan tänkas ta.  
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Ytterligare avgränsas faktorer som kan tänkas påverka migrationsattityder till ekonomiska- och 

utbildningsmässiga variabler samt bakgrundsvariabler i form av ålder, kön och om respondenterna är 

födda i det land de svarar för. Detta i enlighet med tidigare forskning som visar på att dessa faktorer på 

olika vis har en inverkan på migrationsattityder (Héricourt & Spielvogel 2014; Hainmueller & Hiscox 

2007; Jaime-Castillo, Marqués-Perales & Álvarez-Gálvez 2015; Bridges och Mateut 2014; Hjerm & 

Bohman 2014; Malchow-Møller et al. 2009:373). Avslutningsvis har en avgränsning gjorts genom att 

utgå från Esping-Andersens välfärdsregimer vilka ger en teoretisk grund att stå på för att söka 

förklaringar till attityder bland länderna som ingår i studien. 

1.6	Uppsatsdisposition		
 
Denna studie är uppdelad i sex avsnitt vilket utgörs av inledning, teoretisk utgångspunkt & tidigare 

forskning, metod, resultat, analys och avslutningsvis diskussion.  

 

Detta inledande avsnitt har presenterat studiens ämne, syfte och problemformulering samt studiens 

relevans för det sociala arbetet. I andra avsnittet presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, 

inkorporerat med tidigare resultat inom området. Där redogörs det för Espings-Andersens 

välfärdsregimer i relation till ekonomiska- och utbildningsmässiga faktorer samt faktorer så som ålder 

och immigrationsflöden.  

I det tredje avsnittet redogörs det för studiens metodologiska genomförande, där datamaterial och 

analysmetod beskrivs samt en beskrivning över de variabler som används i studien. Vidare förs en 

diskussion kring etiska överväganden samt validitet och reliabilitet.  

I det fjärde avsnittet redogörs studiens resultat med ett inledande avsnitt av beskrivande datamaterial, 

vidare redogörs regressionsanalysernas resultat genom tre tabeller. I det femte avsnittet analyseras 

studiens resultat utifrån den teoretiska utgångspunkten och utifrån tidigare forskning inom området. Där 

delas avsnittet upp i tre delar, vilka utgörs av den beroende variabeln; ”attityd avseende vilken grad 

människor får komma att bo i landet”, ”attityd avseende kvalifikationer hos människor som kommer att 

få bo i landet” samt ”attityd avseende om människor gynnar landet de tar sig till”. Vidare sammanfattas 

analysens slutsatser. Avslutningsvis diskuteras de centrala slutsatserna i relation till studiens syfte samt 

hur dessa resultat kan förstås i en vidare mening. Vidare diskuteras studiens resultat i förhållande till det 

sociala arbetet och förslag till fortsatt framtida forskning.  
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2. Teoretisk utgångspunkt & tidigare forskning  
 
För att söka förståelse för hur respondenterna i de olika länderna förhåller sig till migration används 

Esping-Andersens teori om välfärdsregimer inkorporerade med empiriska resultat inom området. 

Esping-Andersen teori om välfärdsregimer tillsammans med tidigare forskning kan ge en förklaring för 

hur respondenter i de olika europeiska länderna påverkas av välfärdsregimers målsättningar och 

politiska beslut som således kan överföras i form av differentierade migrationsattityder. På liknande vis 

kan politiska diskussioner leda till en ökad stratifiering genom att uppmärksamma uppdelningen mellan 

den infödda populationen och migranter. En sådan kategorisering kan leda till mer negativa attityder 

avseende migration (van Oorschot 2006:38).  

 

Inledningsvis beskrivs Esping-Andersens teori om välfärdsregimer samt en utvidgning till den öst- och 

centraleuropeiska välfärdsregimen för en mer aktuell bild av dagens Europa. För att underlätta senare 

analys kategoriseras de 15 länder som är med i studien under respektive välfärdsregim. Dessa 

resonemang återkommer i analys-avsnittet, där de figurerar som verktyg för att analysera studiens 

resultat.    

2.1	Välfärdsregimer	
 
Gösta Esping-Andersen, professor i sociologi, är en av de mest betydande forskarna i ämnet välfärd med 

hans fokus på social stratifiering, livsloppets dynamik och socialpolitik. Esping-Andersen gav ut The 

three worlds of Welfare Capitalism år 1990, där bl.a. de tre konstruerade välfärdsregimerna; den 

liberala, den konservativa och den socialdemokratiska, beskrivs samt tillämpas som ett system av 

stratifiering.  

 

Dekommodifiering och stratifiering är två grundläggande begrepp som Esping-Andersen (1990) utgår 

från för att identifiera länder som välfärdsregimer. Begreppet stratifiering kan förstås som ett system 

som å ena sidan kan minska ojämlikheter i ett samhälle men å andra sidan hjälper till att klassificera 

sociala skiktningar. Dekommodifiering används för att analysera ländernas grad av socialism i ett 

välfärdssystem, dvs. individers välmående oberoende av arbetsmarknaden (Esping-Andersen 1990:21-

23). En hög nivå av dekommodifiering visar på ett lands ökat tillgängligt socialt stöd och bidrag till 

medborgarna i landet. Länder som uppvisar en låg nivå av dekommodifiering kännetecknas av lågt 

socialt stöd och bidrag (Esping-Andersen 1990:22-23). 

I relation till begreppen dekommodifiering och stratifiering visar tidigare studier att ekonomiska 

aspekter kan ha en indirekt inverkan på migrationsattityder i form av en ökad oro gällande sociala 
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utgifter. Det framkommer hur inkomst-och arbetseffekter har en relativt liten direkt inverkan på 

migrationsattityder, men individer som själva är i behov av socialt stöd visar på en ökad oro att detta 

sociala stöd inte ska vara tillräckligt och är således mindre positivt inställda till migration och migranter 

(Héricourt & Spielvogel 2014; Hainmueller & Hiscox 2007). Attitydskillnader gällande migration kan 

uppmärksammas mellan individer med hög- respektive låg socio-ekonomisk status, där individer med 

låg socio-ekonomisk status uppvisar ökade anti-migrationsattityder i länder med höga sociala kostnader. 

Anti-migrationsattityderna ökar p.g.a. en oro över att om dessa sociala kostnader redan är höga kan de 

överbelastas om migrationen ökar (Jaime-Castillo, Marqués-Perales & Álvarez-Gálvez 2015). Bridges 

och Mateut (2014) menar att migranter som tillhör en annan etnisk grupp än den infödda populationen 

uppfattas som mer benägna att ta del av offentliga medel än migranter av samma etniska grupp som den 

infödda populationen. Å andra sidan anses migranter som tillhör samma etniska grupp som den infödda 

populationen som ett större hot då de är mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.  

 

Länder som istället har låga sociala utgifter uppvisar högre anti-migrationsattityder, dock är skillnaden 

mellan individer med hög- respektive låg socio-ekonomisk status mindre p.g.a. att individer med låg 

socio-ekonomisk status uppvisar en lägre oro angående det sociala stöd som finns tillgängligt då detta 

stöd redan är lågt (Jaime-Castillo, Marqués-Perales & Álvarez-Gálvez 2015).   

Tidigare forskning visar även ett positivt samband mellan hög utbildningsgrad och attityder till 

migration, dels p.g.a. arbetsmarknadsrelaterade faktorer, dels p.g.a. utbildningens resulterade 

värderingar. Individer med högre utbildningsgrad är mindre benägna att ha negativa attityder till 

migration eftersom de generellt har en mer trygg position på arbetsmarknaden, däremot upplever 

högutbildade individer i Europa konkurrens på arbetsmarknaden när det gäller migranter med samma 

etnicitet som dem själva (Hjerm & Bohman 2014; Bridges & Mateut 2014). Utbildade individer som bor 

i stadsområden och som har en invandrarbakgrund tenderar att vara mest positiva till migration 

(Malchow-Møller et al. 2009:373). Individer med lägre utbildning tenderar således att uppvisa högre 

anti-migrationsattityder p.g.a. som tidigare nämnts; konkurrens om det sociala stöd som finns 

tillgängligt (Jaime-Castillo, Marqués-Perales & Álvarez-Gálvez 2015). Hainmueller & Hiscox (2007) 

presenterar i sin studie ett samband mellan utbildningsgrad och migrationsattityder, där högre utbildade 

individer besitter signifikant lägre rasistiska åsikter och värderar kulturell mångfald i en större 

utsträckning än lägre utbildade. Högutbildade är även mer benägna att tro att migration gynnar landets 

ekonomi (Hainmueller & Hiscox 2007:402).  
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2.1.1	Socialdemokratisk	välfärdsregim	
 
Den socialdemokratiska välfärdsregimen karakteriseras av den högsta graden av dekommodifiering med 

högt socialt stöd för dess medborgare, vilket innebär dels höga skatter men med syfte att minska social 

skiktning. Den sociala skiktningen minskar genom socialförsäkringar i form av exempelvis sjuk-

försäkringar, pension och arbetslöshetsförsäkringar. Till följd av en socialistisk politisk strategi är 

medborgarna i en sådan välfärdsregim i beroendeställning av arbetsgivares kontroll i gengäld mot 

arbetsförtjänster. Värt att notera är att full sysselsättning tidigare varit ett huvudmål för politiska 

strategier i en socialdemokratisk regim men har förändrats sedan teorins uppkomst (Esping-Andersen 

1990:27-28, 44, 48). Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna beskrivs som 

socialdemokratiska välfärdsregimer (Esping-Andersen 1990:74).  

2.1.2	Liberal	välfärdsregim	
 
Den liberala välfärdsregimen kännetecknas av låg grad av sociala rättigheter, där socialt stöd endast ges 

till särskilt utsatta människor genom vanligtvis behovsprövning. Medborgare är således beroende av sin 

ställning på arbetsmarknaden för sitt välmående vilket kan förstås som en låg grad av 

dekommodifiering. Till skillnad från en socialdemokratisk regim är familjens stöd av vikt när en 

medborgare inte kan delta på arbetsmarknaden, detta på grund av det låga stöd som finns tillgängligt. En 

sådan välfärdsregim resulterar i en hög grad av social stratifiering, där social skiktning mellan 

medborgare som tillhör olika samhällsklasser är vanligt (Esping-Andersen 1990:26-27, 42, 48). Irland 

och Schweiz tillhör den liberala välfärdsregimen (Esping-Andersen 1990:74, Berg & Spehar 2011:66).  

2.1.3	Konservativ	välfärdsregim	
 
Den konservativa välfärdsregimens dekommodifieringsgrad kan placeras mellan den liberala och den 

socialdemokratiska välfärdsregimernas grad av dekommodifiering. Detta på grund av medborgares 

beroendeställning till arbetsmarknaden för att få ta del av de sociala rättigheter som välfärden 

tillhandahåller. Det innebär således att om medborgare ska ta del av sociala rättigheter i form av 

försäkringar behöver de vara en del av arbetsmarknaden. Familjen har en kompenserande roll i den 

konservativa välfärdsregimen med dess knappa sociala rättigheter vilket resulterar i en hög 

stratifieringsgrad (Esping-Andersen 1990:27, 48, 58-59). Österrike, Tyskland, Frankrike och Belgien 

tillskrivs den konservativa välfärdsregimen (Esping-Andersen 1990:27, 74).   
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2.1.4	Utveckling	av	välfärdsregimer	-	Öst-	och	centraleuropeiska	välfärdsregimen	
 
En komplettering till Esping-Andersens teori om välfärdsregimer är den Öst- och centraleuropeiska 

välfärdsregimen med full sysselsättning som huvudmål. I den öst- och centraleuropeiska 

välfärdsregimen är familjen och marknaden betydande och kännetecknas av lågt socialt stöd som 

vanligtvis är behovsprövade (Berg & Spehar 2011:64-67, Ferge 2001:140-147). Polen, Tjeckien, 

Slovenien och Estland tillhör den öst- och centraleuropeiska välfärdsregimen (Berg & Spehar 2011:67, 

Ferge 2001:127). Tidigare forskning som studerar solidaritetsnivåer mot bl.a. migration visar på att lägst 

solidaritetsnivå uppmärksammas avseende migration och att människor som lever i öst- och 

centraleuropa tenderar att vara mindre föränderliga i denna attityd i jämförelse med de tidigare nämnda 

välfärdsregimerna (högst solidaritetsnivå uppmärksammas bland socialdemokratiska regimer och bland 

konservativa välfärdsregimer) (van Oorschot 2007:7, 12). Detta kan förklaras av dessa länders låga 

sociala utgifter men även p.g.a. att dessa länder är mindre förmögna än andra länder. Dessutom så 

tenderar människor som lever i länder med hög arbetslöshet vara mindre föränderliga i sin attityd (van 

Oorscht 2006:38).  

2.2	Ålder		
 
Tidigare forskning visar även på att det finns ett samband mellan migrationsattityder och ålder. Yngre 

individer förhåller sig generellt mer positivt inställda till migration än äldre generationer. Detta kan dels 

bero på att negativa attityder avseende migration ökar med åldern, möjligtvis p.g.a. äldre individer är 

mer beroende av statligt stöd när de är pensionerade, dels p.g.a. att individuella attityder är tämligen 

fasta under hela livstiden. Det innebär således att även om anti-migrationsattityder generellt har minskat 

över tiden håller äldre generationer fast vid en viss typ av attityd som uppkommit när de var yngre 

(Hjerm & Bohman 2014:48).  

2.3	Immigrationsflöden	
 
Ur ett historiskt perspektiv visar tidigare forskning på att det finns en variation bland länder avseende 

migrationsattityder. Hjerm och Bohman (2014) menar genom Hood och Morris att om det är ett högt 

antal migranter i ett land är attityden till migranterna och migration i sig mer positiv (Hood & Morris 

1997, se Hjerm & Bohman 2014:45-46). Om länder däremot får ett högt immigrationsflöde som inte 

tidigare haft det, kan negativa migrationsattityder bland populationen uppkomma, exempelvis länder 

som tillhör den öst- och centraleuropeiska välfärdsregimen. De tidigare nämnda välfärdsregimerna 

skiljer sig åt avseende immigrationsflöden (mätt genom antal asylsökande), även om mönster kan 

uppmärksammas inom välfärdsregimerna, finns undantag att observera bland länderna som tillhör de 
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olika välfärdsregimerna. Sverige utmärker sig inom den socialdemokratiska välfärdsregimen med ett 

högt antal asylsökande medan Finland utmärker sig med ett lågt antal. Bland den liberala 

välfärdsregimen uppvisar Schweiz ett högt antal asylsökande medan Irland har ett betydligt lägre antal. 

Inom den konservativa välfärdsregimen utmärker sig Tyskland med ett högt antal asylsökande, 

Österrike och Belgien tar emot lägre antal asylsökande och Frankrike något fler än Österrike och 

Belgien. Bland de öst- och centraleuropeiska välfärdsregimerna tar Tjeckien och Polen emot fler än 

Estland och Slovenien som uppvisar lägst andel asylsökande i jämförelse med samtliga länder i denna 

studie. Samtliga länder inom denna välfärdsregim tar generellt emot ett lågt antal asylsökande (Eurostat 

2015b).  
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3. Metod 
 
I denna del redovisas studiens utgångspunkt, tillvägagångssätt samt överväganden. Inledningsvis 

presenteras det material som ligger till grund för denna studie, vidare beskrivs analysmetod och 

databearbetning samt beskrivning av samtliga variabler som används i studien. Slutligen redogörs det 

för etiska aspekter relevanta för studien samt validitet och reliabilitet.  

3.1	Datamaterial	
 
Som underlag för att uppnå studiens syfte används data från European Social Survey (ESS). European 

Social Survey är en akademiskt driven tvärnationell undersökning med syfte att undersöka attityder och 

beteendemönster till bland annat immigration, politik och ekonomi bland europeiska länder. 

Undersökningen utförs vartannat år med start år 2001 (European Social Survey 2015). Vecka 44, år 

2015, publicerades ny data, ESS round 7 (European Social Survey Round 7 Data 2014) på ämnet 

immigration vilket med fördel kan visa på dagsaktuella attityder kring det relevanta ämnet. Länderna 

som analyseras är Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, 

Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Sverige och Schweiz (European Social Survey 2015).  

 

Undersökningen utförs genom slumpmässigt urval och ska vara representativ för alla privata hushåll 

med personer från 15 år och uppåt som är invånare i varje land, oavsett nationalitet, medborgarskap eller 

språk. Urvalsramen upprättas genom en tillförlitlig förteckning över invånare och om det inte finns 

tillgängligt i landet kan de använda sig av en urvalsram skapat av hushåll eller adresser (vilket måste 

godkännas av utsedd urvalspanel). Alla länder måste sträva mot en lägsta svarsfrekvens på 70 % 

(European Social Survey 2014e).  

 

För att möjliggöra en undersökning bland flera länder och jämföra dessa med varandra behöver data 

vägas för populationsstorlek och för urvalsdesign. Vägning för populationsstorlek innebär att även om 

länder har liknande urvalsstorlek har de inte samma populationsmängd. Genom att väga upp för 

population minskar risken för bias (snedvridning), dvs. att vissa länder överrepresenterar andra länder. 

Som tidigare nämnt har länder olikt tillgängliga index för upprättande av urvalsram som påverkar 

individers lika möjlighet att bli valda, vilket vägs upp för med hjälp av designvikt. Genom att använda 

denna vikt minskar risken för möjlig urvalsbias (European Social Survey 2014d). Ländernas totala 

observerade värden uppgår till 28 221 och efter vägning för populationsstorlek och urvalsdesign uppgår 

de observerade värdena till 21 123.  
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3.2	Databearbetning	och	analysmetod	
 
Analys av data från European Social Survey kommer att ske i två steg; genom faktoranalys och 

regressionsanalys. Faktoranalysen används i denna studie som en förberedelse för vilka beroende 

variabler som kommer att användas samt analyseras i det andra steget; i regressionsanalysen (Barmark 

2009:70).  

 

Den statistiska metoden faktoranalys syftar till att analysera ett flertal variabler av det fenomen som 

undersöks genom att finna ett mönster bland de variabler som valts ut och se hur de varierar med 

varandra, dvs. eventuella bakomliggande faktorer (Barmark 2009:69, 73). Med andra ord används 

faktoranalys för att undersöka ett flertal variabler som mäter migrationsattityder bland europeiska länder 

som använts i ESS round 7 (European Social Survey 2014a). Inledningsvis valdes 24 variabler ut med 

frågor avseende attityder till migration och migranter (European Social Survey 2014a), dessa 24 

variabler kontrollerades för egenvärde över 1. Egenvärde syftar till att visa på den andel av variansen 

varje faktor kan förklara, de variabler som i detta stadium innehar ett egenvärde över 1 kan således 

förklara mer än en tjugofjärde-del av den sammanlagda variansen (Barmark 2009:84-85). Av de 

inledningsvis 24 variablerna, samvarierade 19 variabler (se bilaga 1 för en översikt över dessa variabler 

och dess faktorladdningar). Faktoranalysen genererade fem faktorer med ett egenvärde över 1 men 

endast de tre första används för vidare analys. Detta p.g.a. dess höga faktorladdningar samt genom att 

studera en Scree Plot (figur 1) genererad av faktoranalysen på samtliga faktorer. Figur 1 visar vid vilken 

faktor kurvan jämnar ut sig, vilket även är de faktorer som uppvisar högst egenvärde (Eigenvalue på 

engelska) (Field 2013:677-688; Barmark 2009:86). Punkten där de två streckade linjer mellan den första 

respektive sista faktorn möts kallas ”points of inflexion” (Field 2013:677-678). Den punkten visar till 

viss del vilka faktorer som kan extraheras ur faktoranalysen, i detta fall möts linjerna vid faktor fyra som 

således ger en antydan av att använda faktor ett, två och tre i senare analys (ibid). Index skapade av 

faktor ett, två och tre förklaras närmare under rubriken beroende variabel.  
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Figur 1 Scree Plot - extrahering av faktorer 

 
 

Steg två i analysen sker genom linjär regressionsanalys för att se samband mellan den beroende 

variabeln; migrationsattityder och de oberoende variablerna; länderna. Vidare används multipel 

regressionsanalys för analys av flera oberoende variabler samt kontrollvariabler i relation till en 

beroende variabel, för att analysera hur en variabels storlek ökar, minskar eller är oförändrad när de 

resterande oberoende variablerna är konstanta (Field 2013:321; Edling & Hedström 2003:97). För att 

variabler ska vara tillämpningsbara i multipel regressionsanalys behöver de vara kvantitativa, dvs. 

variabler på kvot eller intervallnivå. Egenskaper för variabler på intervallskalan karaktäriseras av att de 

går att klassificera, mäta avstånd och rangordna, egenskaper för variabler på kvotskala karaktäriseras av 

samtliga egenskaper som variabler på intervallskalan innehar men har även en absolut nollpunkt 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:42). Det finns dock ett undantag; för variabler på ordinal- och 

nominalnivå, dvs. kvalitativa variabler, kan man genom omkodning använda sig av dikotoma variabler 

förutsatt en beroende variabel som är kvantitativ. Dikotoma variabler innebär variabler som kan anta två 

värden, vanligtvis 0 eller 1 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:311; Edling & Hedström 2003:97). 

Studiens analyser av datamaterialet genomförs i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences).  
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3.3	Beroende	variabel	
 
För att söka svar på vilka skillnader som finns bland Europeiska länders attityder till migration 

undersöks attityder till; i vilken utsträckning människor bör få komma att bo i landet, vikten av 

kvalifikationen hos de människor som söker sig till landet samt om dessa människor kommer att gynna 

landet. De beroende variablerna som används i studien är skapade utifrån faktoranalysens 

faktorvariationer; ett, två och tre till tre separata index. Dessa index kontrolleras med hjälp av 

Cronbach’s alpha för att undersöka reliabiliteten hos samtliga index. Värdet bör överstiga 0,7 för att 

anses tillräckligt (Barmark 2009:100). Vid indexkonstruktionen har svarsalternativen ”vet ej” kodats om 

till internt bortfall eftersom dessa index syftar till att mäta respondenternas attityder. Respondenter som 

angett ”vet ej” har således inte tagit ställning i frågan och kan inte mäta tidigare nämnt syfte. Det 

procentuella bortfallet redogörs för ändå under respektive variabel för att öka studiens replikerbarhet.  

3.3.1	Index	1	–	Attityd	avseende	vilken	grad	människor	får	komma	att	bo	i	landet		
 
Index 1 består av sju variabler (se bilaga 3, index 1) som behandlar attitydfrågor avseende i vilken 

utsträckning människor får komma att bo i landet. Samtliga frågor har ett svarsintervall mellan 1-4, där 

svarsalternativen är; ”tillåta många att komma och bo här”, ”tillåta en del”, ”tillåta några få”, och ”inte 

tillåta några” (European Social Survey 2014a; European Social Survey 2014c, svensk översättning). 

Efter skapandet av index 1, kan den beroende variabeln anta ett värde mellan 7-28, vilket innebär att ju 

högre värde variabeln uppvisar desto mer positiv attityd avseende till att låta människor komma att bo i 

landet. Det interna bortfallet uppgår till 9,9 % och Cronbach’s alpha uppvisar 0,92. Värt att nämna är att 

resultat saknas för landet Tjeckien, vilket beror på att respondenterna i landet inte svarat på en av 

frågorna som ingår i index 1; ”... och när det gäller människor från de fattigare länderna inom Europa?”. 

Detta innebär att landet utesluts ur regressionsanalysen (European Social Survey 2015:31).  

3.3.2	Index	2	–	Attityd	avseende	kvalifikationer	hos	människor	som	kommer	att	få	bo	i	landet	
 
Index 2 mäter hur viktigt respondenterna anser att kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i 

landet är och är ett sammansatt index av fyra variabler (se bilaga 3, index 2). Variablernas 

svarsalternativ visar på ett intervall mellan 0-10, där 0 står för ”extremt oviktigt” och 10 för ”extremt 

viktigt” (European Social Survey 2014a; European Social Survey 2014c, svensk översättning). Efter 

skapandet av index 2, kan variabeln anta ett värde mellan 0-40.  I studien mäter således index 2 vikten 

av kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i landet de söker sig till, ju högre värde 

variabeln visar, desto viktigare anser respondenterna att kvalifikationer är. Det interna bortfallet uppgår 

till 2,1 % och Cronbach’s alpha uppvisar 0,79.  



14 
 

3.3.3	Index	3	–	Attityd	avseende	om	människor	gynnar	landet	de	tar	sig	till		
 
Index 3 mäter respondenternas syn på om människor som kommer till landet gynnar landet i något mån. 

Dessa variabler mäter bland annat attityder avseende kulturellt liv, landets ekonomiska vinning, 

arbetsmöjligheter och religion. Detta index är sammansatt utifrån sex ursprungliga variabler motiverade 

av faktoranalysen med ett svarsintervall mellan 0-10 (se bilaga 3, index 3) (European Social Survey 

2014a; European Social Survey 2014c, svensk översättning). Desto högre värde variabeln uppvisar, 

desto mer positivt inställd är respondenterna till att människor som kommer att bo i landet gynnar det, 

där variabeln kan anta ett värde mellan 0-60. Det interna bortfallet uppgår till 11,9 % och Cronbach’s 

alpha uppvisar 0,86.  

3.4	Oberoende	variabler	
 
För att undersöka hur attityder till migration skiljer sig mellan olika länder i Europa används 15 länder 

som oberoende variabler, dessa 15 länder är; Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Sverige och Schweiz (European 

Social Survey 2015). Då denna variabel i sitt ursprungsformat är på en nominal skalnivå, dvs. att svaret 

på vilket land respondenterna svarar för, endast går att klassificera, skapas dummyvariabler för att 

variabeln ska vara tillämpningsbar i den linjära och multipla regressionsanalysen (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010:42, 320). För varje enskilt land skapas dummyvariabler som kan anta värdet 0/1, där 

värdet 1 syftar till det land variabeln gäller och resterande värden kodas om till 0 (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010:320-321). En av de skapade dummyvariablerna, dvs. ett av länderna, utelämnas ur 

analyserna för att figurera som referens. I denna studie används Sverige som referensvariabel.  

3.5	Kontrollvariabler	
 
I denna studie används fem kontrollvariabler för att undersöka hur attityder till migration skiljer sig åt 

mellan de 15 länder. Dessa är respondenternas ekonomiska situation, utbildningsgrad, vilket kön de har, 

vilken ålder de har samt om de är födda i landet eller inte.  

 

Respondenternas ekonomiska situation mäts genom deras uppfattning kring om de anser att de klarar sig 

bra eller dåligt med deras nuvarande inkomst. Ursprungligen kan variablerna anta sex värden; ”Klarar 

oss/mig bra på den nuvarande inkomsten”, ”klarar oss/mig på den nuvarande inkomsten”, ”har svårt att 

klara oss/mig på den nuvarande inkomsten” och ”har mycket svårt att klara oss/mig på den nuvarande 

inkomsten” samt ”vet ej” och ”vägrar”. De första två värdena kodas om till värdet 0; ”klarar oss/mig bra 
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med den nuvarande inkomsten” och de senare två värdena kodas om till värdet 1; ”klarar oss/mig dåligt 

med nuvarande inkomst”. Värdena ”vet ej” och ”vägrar” kodas om till internt bortfall som uppgår till  

0,9 %. 

 
Vidare kontrolleras migrationsattityder bland länderna för respondenternas utbildningsgrad. I denna 

studie används variabeln ”högsta utbildningsgrad ISCED” som är baserad på The International Standard 

Classification of Education (ISCED), ett ramverk, konstruerad för att möjliggöra jämförelser gällande 

utbildningsgrad. ISCED grundades 1976 av United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) (UNESCO 2012) och används i European Social Survey Round 7 för att 

kunna implementera landspecifik data för att få en internationell översikt. I det ursprungliga datasetet 

från Round 7 kan utbildningsvariabeln anta flera värden, från lägre än högstadiet till magisterexamen 

(European Social Survey 2014b). I denna studie kodas data om till en dikotom variabel som antar 

värden 0 (hög utbildningsgrad) eller 1 (låg utbildningsgrad), för att kontrollera hur attityder till 

migration kan variera bland låg- respektive högutbildade. Visserligen kan en sådan omkodning 

minimera spridningen bland svarsalternativen men den gör variabeln dels tillämplig i 

regressionsanalysen samt kontrollerar för den tidigare forskningens resultat, dvs. att attityder till 

migration varierar bland låg- respektive högutbildade (Hjerm & Bohman 2014; Bridges & Mateut 2014; 

Jaime-Castillo, Marqués-Perales & Álvarez-Gálvez 2015; Hainmueller & Hiscox 2007:402). Värdet 

”vet ej” kodas om till internt bortfall för att tydliggöra hur utbildningsgrad kan tänkas påverka 

migrationsattityder, detta värde uppgick till endast 0,4 % av samtliga svar.  

 

Då det finns ett positivt samband mellan migrationsattityder och om respondenterna själva har en 

invandrarbakgrund kontrolleras det för om respondenten är född i landet eller inte (Malchow-Møller et 

al. 2009:373). Ytterligare kontrolleras det för respondenternas ålder, där tidigare studier visar på ett 

positivt samband mellan ung ålder och attityder till migration (Hjerm & Bohman 2014:48). 

Avslutningsvis kontrolleras resultatet även för kön, i tabell I nedan redogörs det för kontrollvariablerna 

och deras värden.  
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Tabell I Kontrollvariablernas värden 
 
Variabler Värden 

Ekonomisk situation 
Klarar sig bra 
0 

Klarar sig dåligt 
1 

Utbildningsgrad 
Hög utbildningsgrad 
0 

Låg utbildningsgrad 
1 

Infödd respondent 
Född i land 
0 

Född i annat land 
1 

Kön 
Man 
0 

Kvinna 
1 

Ålder 
Min 
14 

Max 
102 

3.6	Validitet	och	reliabilitet	
 
I detta avsnitt beskrivs begreppen validitet och reliabilitet för att sedan diskuteras i relation till studiens 

datamaterial samt databearbetning.  

 

Validitet mäter studiens giltighet, dvs. ett mått på att studien mäter det man avser att mäta, vilket 

kontrolleras genom hur väl studiens syfte uppnås utifrån den teoretiska referensram som används samt 

om frågorna som ställs är i enlighet med studiens syfte (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:104). 

Hög validitet syftar således till frånvaron av systematiska fel (Körner & Wahlgren 1996:22).  

Reliabilitet mäter frågornas tillförlitlighet och replikerbarhet. Tillförlitligheten syftar till hur vi mäter, 

dvs. vilka mätinstrument som använts i studien, medan replikerbarhet syftar till om frågorna som ställs 

är utformade på ett sätt som möjliggör för att studien görs om på nytt vid ett annat tillfälle. Hög 

reliabilitet syftar till frånvaron av slumpmässiga fel (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:104-105). 

 

Inledningsvis bör det uppmärksammas att denna studie baseras på färdigt datamaterial från ESS (se 

avsnitt 3.1, Datamaterial) som varje år fördjupar sig inom olika teman. Materialet är uppdelat i två delar; 

en utgångsdel med fasta frågor som är relativt lika under alla år samt en rotationsdel som är mer 

specificerat inom ett visst tema. I denna studie har datamaterial använts från Round 7, med tema 

immigration vilket är i enlighet med studiens syfte. Däremot innebär det även att ursprungsmaterialet 

mäter en hel del andra attityder och för att öka validiteten i denna studie har därför en faktoranalys 

använts för att extrahera lämpliga variabler som mäter migrationsattityder. Dessa tre extraherade 

variabler som mäter migrationsattityder kontrolleras med hjälp av Cronbach’s alpha (Barmark 

2009:100) (se avsnitt 3.3, Beroende variabler). Faktoranalysen minskar således både slumpmässiga och 

systematiska mätfel (Barmark 2009:71-72, 100). 
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Vidare analyseras dessa attitydskillnader av kontrollvariablerna ekonomisk situation och 

utbildningsgrad, då resultat visar att migrationsattityder förändras bland respondenter med differentierad 

utbildningsgrad och ekonomisk situation (Héricourt & Spielvogel 2014; Hainmueller & Hiscox 2007; 

Hjerm & Bohman 2014; Bridges & Mateut 2014; Jaime-Castillo, Marqués-Perales & Álvarez-Gálvez 

2015). Det bör noteras att för tillämpning av dessa variabler i regressionsanalysen, har de kodats om till 

dikotoma variabler, vilket kan leda till en minskning av spridningen bland svarsalternativen. Denna 

omkodning har därför genomförts med vetskap om att en del variation kan gå förlorad, men eftersom 

syftet är att studera ländernas skillnader avseende migrationsattityder, bedöms dessa omkodningar vara 

acceptabla och nödvändiga.    

 
För att kontrollera signifikansnivån i regressionsanalyserna undersöks variansanalysen ANOVA, som 

syftar till att kontrollera för om modellen visar en statistisk signifikant del av variansen (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010:317-320). Vidare redogörs koefficienternas signifikansnivå samt R2 för 

varje modell. R2 visar hur mycket de oberoende variablerna statistiskt kan förklara variansen hos den 

beroende variabeln (ibid). I denna studie visar variationsanalysen ett signifikant värde på samtliga 

koefficienter och R2 ökar linjärt vilket tyder på att de valda oberoende variablerna samt 

kontrollvariablerna ökar förklaringsbenägenheten av den beroende variabeln (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010:317-318).  

 

Dessutom testas de oberoende variablerna för multikollinearitet, dvs. samvariation mellan de oberoende 

variablerna för att påvisa att det tidigare nämnt R2-testet inte uppvisar ett snedfördelat resultat, vilket 

genomförs av att studera VIF-faktorer (Variance Inflation Factors). VIF-faktorerna ska uppvisa ett värde 

på 1 eller åtminstone ligga i närheten av 1 för att de oberoende variablerna inte samvarierar. I studien 

uppvisar endast Tyskland, Frankrike och Polen höga VIF-värden (se bilaga 2), vilket kan bortses ifrån 

då dessa är dummyvariabler med fler än tre kategorier (se avsnitt 3.4, Oberoende variabler). Den 

beroende variabeln ”migrationsattityder” som brutits ner i tre olika faktorer (”tillträde till landet”, 

”kvalifikationer” och ”gynnar landet”) kontrollerar för multikollinearitet i samband med faktoranalysen, 

dvs. genom egenvärde över 1 (Djurfeldt 2009:115) (se avsnitt 3.2, figur 1 Scree plot).  

 
Avslutningsvis bör det nämnas att då Tjeckien inte svarat på en av frågorna som ingår i index 1 och 

således utesluts ur regressionsanalysen, finns inget resultat att redovisa och analysera för landets 

respondenters attityder avseende vilken grad människor får komma att bo i landet (se avsnitt 3.3, 

Beroende variabel; European Social Survey 2015:31).  Detta påverkar således resultatredovisningen för 

landet men bedöms inte påverka resultatet i stort och syftet med studien kan ändock uppnås.  
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3.7	Etiska	aspekter	
 
Denna studie söker möta kraven på god forskningssed enligt lagen (2003:460) om etiksprövning av 

forskning som avser människor. Etiksprövningslagen syftar att skydda människor och dess integritet vid 

forskning (Hermerén 2011:20). Vidare är det av vikt att samtliga inblandande personer ger sitt samtycke 

vid behandling av känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och får 

information om syftet med forskningen samt att respondenterna när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Då denna studie grundar sig på andrahandsdata från European Social Survey, har etiska 

överväganden genomförts avseende den information som finns tillgänglig, där European Social Survey 

anger att enligt dataskyddslagar i deltagande länder, är endast anonymiserad data tillgänglig. Varje 

nationellt team är ansvarig för att kontrollera att all data är anonymiserad innan data publiceras 

(European Social Survey 2014f:7). Samtliga respondenter har även fått information om bl.a. varför 

undersökningen är av vikt, vilka ämnen som undersökningen berör, tystnadsplikt och vem som kommer 

att använda sig av informationen (ibid). Detta innebär att även om respondenterna inte är medvetna om 

just denna studie har det tydligt uppmärksammats att all data som samlats in är tillgängliga för vem som 

helst och fungerar som en viktig informationskälla för exempelvis forskare och analytiker. Detta med 

vetskap om att all data självfallet är konfidentiell och inte kan spåras till respondenten som svarat.  
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4. Resultat  
 
Nedan redogörs för studiens resultat. Inledningsvis beskrivs datamaterialet som analyserats i form av en 

tabell (tabell II) samt tre diagram över de genomsnittliga attityderna hos länderna den beroende 

variabeln, skapat till tre enskilda index, i relation till länderna som deltagit i studien. Vidare redogörs för 

regressionsanalysernas resultat genom tre tabeller (tabell III, IV & V).  

4.1	Beskrivning	av	datamaterialet	
 
Tabell II Beskrivning av datamaterial  
 

 

 
För att få en överblick av samtlig data som används i studien, redogörs beskrivande statistik i tabell II. N 

står för de enskilda variablernas observerade värden, i nästa kolumn redogörs för variablernas minsta 

respektive högsta värde. De variabler som tidigare kodats om till dikotoma variabler eller ursprungligen 

varit dikotoma, kan uppmärksammas med ett min-/maxvärde på 0-1. De variabler som är i form av 

sammansatta index uppvisar ett minsta- och maxvärde genom multiplicering av de ursprungliga 

variablernas möjliga svars minsta- och maxvärde.  

 

Vidare redovisas variablernas medelvärde samt standardavvikelse. Medelvärdet syftar att visa på 

variabelns genomsnittliga svarsfrekvens och standardavvikelsen på spridningen runt medelvärdet. Ju 

lägre standardavvikelse desto mindre spridning bland respondenternas svar och jämförelsevis, ju högre 

standardavvikelse desto mer spridning kan uppmärksammas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:59,  

65). Slutligen redogörs de totalt observerade värden i studien, dvs. 28 221 respondenter har svarat i 

Variabler N Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Beroende variabel       
 

Index 1 – Tillträde i landet 24268 7 28 18,54 5,14 
Index 2 – Kvalifikationer 27627 0 40 26,48 8,40 
Index 3 – Gynnar landet  24639 0 60 30,54 10,40 
 
Oberoende variabler 

     

Länder 28221 0 14 7,74 4,13 
  
Kontrollvariabler 

     

Ekonomisk situation 27975 0 1 0,18 0,38 
Utbildningsgrad 28075 0 1 0,77 0,42 
Infödd i landet 28210 0 1 0,11 0,31 
Kön 28199 0 1 0,52 0,50 
Ålder 
 

28168 14 102 49,01 18,67 

Totalt observerade värden  28221     
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European Social Survey. Värt att notera är att efter vägning för populationsstorlek och urvalsdesign 

uppgår de observerade värdena till 21 123.  

 
I diagrammen nedan visas stapeldiagram över de beroende variablernas (Index 1, 2 & 3) medelvärde i 

relation med de oberoende variablerna (länderna). Som nämnt tidigare (se avsnitt 3.4, Oberoende 

variabler) har dummyvariabler skapats utifrån variabeln ”länder” med Sverige som referens och kommer 

följaktligen uteslutas i kommande regressionsanalys. I tabellerna nedan får vi en figurlig översikt över 

hur de olika länderna förhåller sig till Sverige, med medelvärdet för enskilt index på y-axeln och 

länderna på x-axeln.  

 
Diagram I  
Genomsnittlig attityd bland samtliga länder avseende vilken grad människor får komma att bo i landet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I diagram I saknas stapel för landet Tjeckien (eng. Czech Republic), vilket som nämnt tidigare beror på 

att respondenterna i Tjeckien inte svarat på en av frågorna som ingår i index 1 och således finns inget 

resultat att redovisa (European Social Survey 2015:31). Vid regressionsanalys i SPSS utesluts därmed 

Tjeckien från analysen. Medelvärdet uppgår till 18,54, där länder som Sverige, Norge och Tyskland 

uppvisar en mer positiv inställning till vilken utsträckning människor får komma att bo i landet, medan 

länder som Estland och Irland uppvisar en mer negativ inställning. 
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Diagram II  
Genomsnittlig attityd bland samtliga länder avseende kvalifikationer hos människor som kommer att få 
bo i landet 
 
 

 
 

 

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

I diagram II visas index 2, dvs. vikten av kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i landet. 

Sverige, Norge och Danmark visar på ett resultat som syftar till att kvalifikationer inte är så viktigt för 

vilka som får komma att bo i landet, medan länder som Österrike, Belgien, Tjeckien och Estland 

uppvisar ett resultat som tyder på motsatsen. Tyskland, som i index 1 uppvisade en positiv inställning 

avseende vilken utsträckning människor får komma att bo i landet, uppvisar i detta diagram att det är 

viktigt att människor som kommer att få bo i landet innehar vissa kvalifikationer.  

	
Diagram III nedan visar ländernas attityd avseende om människor som kommer till landet gynnar det 

med ett medelvärde på 30,54. Vi kan uppmärksamma länder som Sverige, Finland, Norge och Danmark 

som tyder på positiva attityder avseende om människor som kommer till landet gynnar det till skillnad 

från uttryckligen Tjeckien som uppvisar en negativ attityd.  
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Diagram III 
Genomsnittlig attityd bland samtliga länder avseende om människor gynnar landet de tar sig till 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2	Modeller	
 
I detta avsnitt redovisas regressionsanalysernas resultat, genom dels linjär regressionsanalys, dvs. 

resultatet av sambandet mellan migrationsattityder och länderna, dels genom multipel regressionsanalys; 

hur detta samband förändras med kontrollvariablerna. Modell I redogör sambandet mellan den beroende 

variabeln med de oberoende variablerna och modell II kontrollerar för ekonomisk situation samt 

utbildningsgrad. Detta innebär att förändringar som kan uppmärksammas i modell II till stor del har att 

göra med länders differentierade utbildningsgrad och ekonomisk situation vilket kontrolleras genom att 

studera ländernas skillnader när utbildningsgrad och ekonomisk situation hålls konstanta (Edling & 

Hedström 2003:97). Varje regressionsanalys kontrollerar för ekonomisk situation och utbildningsgrad 

tillsammans med variablerna ålder, kön och om respondenten är född i landet eller inte. Däremot 

utelämnas dessa ur tabellerna på grund av att dessa variablers förklaringsbenägenhet var så pass låg i 

relation till redan redovisat resultat (se bilaga 4, Regressionsanalyser: individuella aspekter). Genom att 

utesluta dessa resultat i regressionsanalyserna, ökas åskådligheten av resultatet. För att underlätta 

analysen av resultatet kategoriseras länderna utifrån den teoretiska referensramen, som utgörs av 

socialdemokratisk välfärdsregim, liberal välfärdsregim, konservativ välfärdsregim samt öst- och 

centraleuropeisk välfärdsregim.  
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Resultatet utgörs av tre rubriker; ” Attityd avseende vilken grad människor får komma att bo i landet”, 

”Attityd avseende kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i landet” samt ”Attityd avseende 

om människor gynnar landet de tar sig till”. I varje tabell redogörs koefficienternas signifikansnivå samt 

R2 för varje modell. R2 visar hur mycket de oberoende variablerna kan förklara variansen hos den 

beroende variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:317-318). Signifikansnivån redogörs med 

hjälp av stjärnor; där två stjärnor står för en signifikansnivå som är mindre än 0,001 och en stjärna står 

för en signifikansnivå som är mindre än 0,05 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:318-320). 

Slutligen redovisas de absoluta skillnaderna för länderna mellan modell I och II. 	

4.2.1	Attityd	avseende	vilken	grad	människor	får	komma	att	bo	i	landet	
 
Tabell III Regressionsanalys – Tillträde i landet 
 
Variabler Modell I Modell II  I 

∆
	II 

Beroende variabel    

Index 1 - Tillträde i landet 22,959** 25,048** 2,089 

Oberoende variabler    
Socialdemokratisk     
Sverige  Ref. Ref.  
Danmark -4,200** -4,451** -0,251 
Finland -5,664** -5,620**  0,044 
Norge -2,846** -3,095** -0,249 
Nederländerna -4,421** -4,443** -0,022 
Liberal     
Schweiz -4,047** -3,812**  0,235 
Irland -5,894** -5,572**  0,322 
Konservativ     
Österrike -5,415** -5,062**  0,353 
Tyskland -1,984** -1,931**  0,053 
Frankrike -4,475** -4,133**  0,342 
Belgien -5,196** -5,017**  0,179 
Öst- och centraleuropeisk    
Estland -6,891** -6,712**  0,179 
Polen -5,460** -5,080**  0,38 
Slovenien -5,073** -4,770**  0,303 
Kontrollvariabler    
Utbildningsgrad  -2,648**  
Ekonomisk situation  -1,360**  

R2 0,098 0,159  
N 21 123 20 922  
** = p ≤ 0,01 * = p ≤ 0,05  
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Tabell III, modell I visar vad respondenterna i de olika länderna har för attityder avseende vilken grad 

människor får komma  att bo i landet med Sverige som referens. Attityder avseende vilken grad 

människor får komma att bo i landet uppgår till 22,959 av 28, dvs. den beroende variabelns maximala 

värde, och kan tolkas som medelvärdet för referensgruppen Sverige. Därefter kan vi uppmärksamma en 

generell minskning bland flera länder, där attityderna sjunker med 5 steg på attitydskalan. Tyskland och 

Norge skiljer sig minst i relation med Sverige och Estland skiljer sig mest i jämförelse med Sverige där 

attityder avseende vilken grad människor som får komma att bo i landet sjunker med 6,891. Samtliga 

länder i modell I är statistiskt signifikanta, dvs. att de uppvisar ett signifikansvärde på p≤ 0,05.  

 

I modell II undersöks hur respondenterna i de olika länderna har för attityder avseende vilken grad 

människor får komma att bo i landet med kontroll för kontrollvariablerna ”utbildningsgrad” och 

”ekonomisk situation”. De positiva attityderna sjunker bland respondenter som har en lägre 

utbildningsgrad i jämförelse med de respondenter som har en hög utbildningsgrad. De positiva 

attityderna sjunker även bland de respondenter som svarar att de klarar sig dåligt med den inkomst de 

har i nuläget i jämförelse från de respondenter som svarat att de klarar sig bra med den inkomst de har i 

nuläget. I relation till Sverige uppvisar samtliga länder en ökning av skillnader mellan modell I och 

modell II utom Danmark, Nederländerna och Norge som närmar sig Sverige. Tyskland uppvisar 

tillsammans med Norge och Schweiz minst skillnad i jämförelse med Sverige och Estland visar likaså i 

denna modell på lägst positiva attityder, variablerna i modell II är statistiskt signifikanta.  

 	



25 
 

4.2.2	Attityd	avseende	kvalifikationer	hos	människor	som	kommer	att	få	bo	i	landet	
 
Tabell IV Regressionsanalys - Kvalifikationer 
 
Variabler Modell I Modell II  I 

∆
	II 

Beroende variabel    
Index 2 - Kvalifikationer 10,879** 16,957**  6,078 
Oberoende variabler    

Socialdemokratisk    
Sverige Ref. Ref.  
Danmark  4,477**  4,727**  0,25 
Finland  6,331**  6,442**  0,111 
Norge  3,171**  3,454**  0,283 
Nederländerna  7,693**  7,829**  0,136 
Liberal    
Schweiz  8,912**  8,850** -0,062 
Irland  9,184**  9,198**  0,014 
Konservativ    
Österrike 10,879** 10,746** -0,133 
Tyskland  9,090**  9,146**  0,056 
Belgien 10,055** 10,179**  0,124 
Frankrike  8,433**  8,383** -0,05 
Öst- och centraleuropeisk    
Tjeckien  9,716**  9,551** -0,165 
Estland  9,762**  9,986**  0,224 
Polen  6,738**  6,692** -0,046 
Slovenien  8,960**  8,893** -0,067 
Kontrollvariabler    
Utbildningsgrad   2,183**  
Ekonomisk situation   -0,245*  

R2  0,062 0,074  
N 22 954 22 693  
** = p ≤ 0,01 * = p ≤ 0,05   
 
Tabell IV visar respondenternas attityd avseende kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i 

landet. I modell I uppgår respondenternas attityd avseende kvalifikationer hos människor som kommer 

att få bo i landet till 10,879 med Sverige som referens. En markant ökning från referensgruppen kan 

uppmärksammas bland ett flertal länder, där länder som Österrike, Belgien, Tyskland, Tjeckien, Estland 

och Irland visar på att kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i landet är viktiga. Danmark 

och Norge visar på minst ökning i relation till Sverige. Länder som Schweiz, Frankrike och Slovenien 

har en relativt hög ökning med ca 8-9 högre än Sverige på intervallskalan. Samtliga variabler uppvisar 

ett signifikansvärde på p≤ 0,05. 
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I modell II undersöks hur respondenterna i de olika länderna har för attityder avseende kvalifikationer 

hos människor som får komma att bo i landet med kontroll för kontrollvariablerna ”utbildningsgrad” och 

”ekonomisk situation”. Vid kontroll för kontrollvariablerna ökar vikten av kvalifikationer för människor 

som kommer att få bo i landet för referensgruppen till 16,957. Bland de respondenter som har en låg 

utbildningsgrad ökar vikten av kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i landet, detta är 

inte lika entydigt bland de respondenter som upplever att de klarar sig dåligt med den inkomst de har i 

nuläget. Där kan vi se en minskning av vikten av kvalifikationer på 0,245, även om denna minskning 

inte är särskilt markant. I relation till referensgruppen visar Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, 

Irland, Tyskland, Belgien och Estland att de närmar sig referensgruppen mellan modell I och II till 

skillnad från Österrike, Schweiz, Tjeckien, Frankrike, Polen och Slovenien, där skillnaderna ökar från 

referensgruppen. Danmark och Norge visar även i denna modell minst skillnad i jämförelse med Sverige 

även om de ökat i viss mån. Österrike, Belgien, Tyskland, Tjeckien, Estland och Irland visar på störst 

skillnad i jämförelse med referensgruppen och har således attityder som syftar på att kvalifikationer är 

viktiga hos människor som kommer att få bo i landet. Samtliga variabler uppvisar ett signifikant 

samband.  
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4.2.3	Attityd	avseende	om	människor	gynnar	landet	de	tar	sig	till	
 
Tabell V Regressionsanalys – Gynnar landet 
 
Variabler Modell I Modell II  I 

∆
	II 

Beroende variabel    

Index 3 – Gynnar landet  37,230** 41,487**  4,257 
Oberoende variabler    

Socialdemokratisk    
Sverige Ref. Ref.  
Danmark -5,605** -6,136** -0,531 
Finland -3,623** -3,514**  0,109 
Norge -4,226** -4,737** -0,511 
Nederländerna -7,026** -7,068** -0,042 

Liberal    
Schweiz -4,397** -3,917**  0,48 
Irland -7,485** -6,748**  0,737 

Konservativ    
Österrike -10,005** -9,252**  0,753 
Tyskland -3,731** -3,592**  0,139 
Belgien -8,830** -8,412**  0,418 
Frankrike -9,021** -8,279**  0,742 

Öst- och centraleuropeisk    
Tjeckien -14,639** -13,234**  1,405 
Estland -6,524** -6,197**  0,327 
Polen -6,051** -5,384**  0,667 
Slovenien -8,604** -8,108**  0,496 
Kontrollvariabler    
Utbildningsgrad  -5,447**  
Ekonomisk situation  -2,716**  
R2 0,083 0,143  
N 20 659 20 475  
** = p ≤ 0,01 * = p ≤ 0,05 
 

Tabell V modell I visar på respondenternas attityd avseende om människor gynnar landet de tar sig till 

och uppgår till 37,230 av maxvärdet på 60 med Sverige som referens. I denna modell uppvisas en 

spridning bland samtliga länder där respondenter i Tjeckien utmärker sig tydligast med en minskning på 

14,639 i jämförelse med respondenter i Sverige, vilket tyder på en negativ attityd avseende om 

människor som kommer till Tjeckien gynnar det. Schweiz, Tyskland, Finland och Norge uppvisar minst 

skillnad i förhållande till Sverige. Samtliga variabler uppvisar ett signifikansvärde på p≤ 0,05. 
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I modell II undersöks hur respondenterna i de olika länderna har för attityder avseende om människor 

gynnar landet de tar sig till med kontroll för kontrollvariablerna ”utbildningsgrad” och ”ekonomisk 

situation”. För referensgruppen Sverige ökar den positiva attityden till 41,487 mellan modell I och 

modell II. Bland de respondenter som har en låg utbildningsgrad och uttrycker sig klara sig dåligt med 

den inkomst de har i nuläget minskar de positiva attityderna. Majoriteten av länderna uppvisar lägre 

negativa attityder avseende om människor gynnar landet de tar sig till i relation till Sverige mellan 

modell I och II. Däremot kan man uppmärksamma att länder som Danmark, Norge och Nederländerna 

närmar sig referensgruppen Sverige. Schweiz, Tyskland och Finland visar minst skillnader i relation till 

Sverige och Tjeckien visar även i denna modell högst skillnader i jämförelse med Sverige. Samtliga 

variabler uppvisar ett signifikant samband.  
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5. Analys  
 
I detta avsnitt analyseras studiens resultat utifrån teorin samt i relation till tidigare forskning inom 

området. Analysavsnittet delas upp i tre delar, vilka utgörs av ”attityd avseende vilken grad människor 

får komma att bo i landet”, ”attityd avseende kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i 

landet” samt ”attityd avseende om människor gynnar landet de tar sig till”. Avslutningsvis redovisas de 

sammanfattade slutsatserna.  

5.1	Attityd	avseende	vilken	grad	människor	får	komma	att	bo	i	landet	
 
Resultatet visar att Tyskland och Norge tillsammans med Sverige har mest positiva attityder till vilken 

grad människor får komma att bo i landet, medan Estlands respondenter uppvisar minst positiva 

attityder (tabell III, modell I). Med kontroll för utbildningsgrad och ekonomisk situation (se modell II) 

minskar de positiva attityderna avseende vilken grad människor får komma att bo i landet bland de 

respondenter som har en låg utbildningsgrad samt bland de respondenter som upplever att de klarar sig 

dåligt med den inkomst de har i nuläget, vilket är i enlighet med tidigare forskning (Héricourt & 

Spielvogel 2014; Hainmueller & Hiscox 2007; Hjerm & Bohman 2014; Bridges & Mateut 2014; Jaime-

Castillo, Marqués-Perales & Álvarez-Gálvez 2015). I modell II ligger Tyskland, Norge och Schweiz 

närmast den svenska genomsnittliga attityden och Estland visar likaså i denna modell på minst positiva 

attityder.  

 

Resultatet som framkommit skulle kunna förklaras utifrån ländernas välfärdsregimer, där Norge och 

Sverige delar välfärdsmål i form av hög grad av socialt stöd och låg social skiktning, vilket kan leda till 

en högre grad av solidariska attityder gentemot migration (Esping-Andersen 1990:27-28, 74; van 

Oorschot 2007:7, 12). Att även Tyskland uppvisar höga positiva attityder skulle således kunna förklaras 

av den grad solidaritet som kan uppmärksammas i konservativa välfärdsregimer som Tyskland tillskrivs. 

Empiriskt resultat visar på att solidaritetsnivåerna avseende migration är lika höga bland konservativa 

välfärdsregimer som socialdemokratiska (van Oorschot 2007:7, 12). Estlands låga attityder gentemot 

människor som får komma att bo i landet skulle följaktligen kunna bero på dess låga solidaritetsnivå 

avseende migration, där länder med öst- och centraleuropeisk välfärdsregim uppvisar lägst 

solidaritetsnivå (van Oorschot 2007:7, 12, 38).  
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5.2	Attityd	avseende	kvalifikationer	hos	människor	som	kommer	att	få	bo	i	landet	
 
Danmark och Norge ligger närmast den genomsnittliga svenska attityden avseende kvalifikationer hos 

människor som kommer att få bo i landet. Österrike, Belgien, Tyskland, Tjeckien, Estland och Irland 

visar på att kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i landet är viktiga, dvs. dessa länder 

skiljer sig mest i relation till Sverige (tabell IV, modell I). Med kontroll för ekonomisk situation och 

utbildningsgrad i modell II uppvisar de respondenter som har en låg utbildningsgrad en ökande vikt av 

kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i landet, bland de respondenter som upplever att de 

klarar sig dåligt med den inkomst de har i nuläget kan en minskning uppmärksammas av vikten av 

kvalifikationer, även om denna minskning inte är särskilt markant. Vidare visar modell II att länder som 

Österrike, Schweiz, Tjeckien, Frankrike, Polen och Slovenien visar på ökade skillnader i relation till 

Sverige medan länder som Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Irland, Nederländerna och 

Norge närmar sig Sverige. Danmark och Norge visar även i denna modell minst skillnad i jämförelse 

med Sverige och Österrike, Belgien, Tyskland, Tjeckien, Estland samt Irland visar på störst skillnad i 

jämförelse med referensgruppen och har således attityder som syftar på att kvalifikationer är viktiga hos 

människor som kommer att få bo i landet.  

 

Genom att utgå från Esping-Andersens välfärdsregimer kan ett tydligt mönster konstateras för de länder 

som tillhör den socialdemokratiska välfärdsregimen, samtliga av dessa länder närmar sig Sverige. 

Vidare visar resultatet att Irland som tillhör den liberala välfärdsregimen närmar sig Sverige, vilket även 

Tyskland och Belgien gör som tillhör den konservativa välfärdsregimen. Estland särskiljer sig från 

resterande länder som tillhör den öst- och centraleuropeiska välfärdsregimen och närmar sig Sverige. 

För att söka förklaring för dessa resultat bör vi inte endast studera skillnaderna mellan modell I och II 

utan även på vilka länder som skiljer sig mest respektive minst från Sverige i modellerna för sig. Även 

om länderna som närmar sig referensgruppen är Estland, Tyskland, Belgien och Irland, är det även de 

länder som uppvisar högst skillnader från referensgruppen vilket således indikerar att kvalifikationer hos 

människor som kommer att få bo i landet är viktiga bland dessa länder men med kontroll för ekonomisk 

situation och utbildningsgrad minskar vikten av dessa kvalifikationer. Att de tidigare nämnda länderna 

närmar sig Sverige med kontroll för utbildningsgrad och ekonomisk situation men likväl uppvisar höga 

skillnader i jämförelse med Sverige kan förklaras utifrån den beroendeställning som medborgarna i 

dessa länder har gentemot arbetsmarknaden samt hög stratifieringsgrad vilket dessa välfärdsregimer 

kännetecknas av (Esping-Andersen 1990:26-27, 42, 48; Berg & Spehar 2011:64-67; Ferge 2001:140-

147). I länder där prestationer på arbetsmarknaden är avgörande för medborgares välmående kan således 

attityder som visar på att kvalifikationer är av vikt, vara ett resultat av dess lands socialpolitik (Esping-
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Andersen 1990:22-23, 27, 42). 

5.3	Attityd	avseende	om	människor	gynnar	landet	de	tar	sig	till	
 
Resultatet visar på att Tjeckien uppvisar störst skillnad i jämförelse med Sverige avseende attityder till 

om människor gynnar landet. Schweiz, Tyskland, Finland och Norge uppvisar minst skillnad i 

förhållande till Sverige (tabell V, modell I). Bland de respondenter som har en låg utbildningsgrad och 

upplever att de klarar sig dåligt med den inkomst de har i nuläget minskar de positiva attityderna 

avseende om människor gynnar landet de tar sig till. Mellan modell I och II närmar sig Danmark, Norge 

och Nederländerna Sverige, medan resterande länder visar på ökande skillnader i relation till Sverige. 

Även om Schweiz, Tyskland och Finland uppvisar minst skillnader i relation till Sverige, ökar avståndet 

ifrån Sverige med kontroll för utbildningsgrad och ekonomisk situation. Tjeckien visar även i denna 

modell störst skillnader i jämförelse med Sverige. Även om Finland är ett av de länder som uppvisar 

minst skillnader i relation till Sverige, dvs. positiva attityder avseende om människor som kommer till 

Finland gynnar landet, indikerar resultatet på att med kontroll för utbildningsgrad och ekonomisk 

situation minskar dessa positiva attityder. Att Finland utmärker sig i relation till resterande länder inom 

den socialdemokratiska välfärdsregimen kan härledas till landets låga andel asylsökande, där ett lågt 

antal immigranter leder till mer negativa attityder (Hood & Morris 1997, se Hjerm & Bohman 2014:45-

46; Eurostat 2015b). Liknande mönster kan uppmärksammas bland Tyskland och Schweiz som även 

dem visar på minst skillnad i jämförelse med Sverige i modell II för sig, men mellan modell I och II 

ökar avståndet från Sverige. Båda dessa länder har hög andel asylsökanden, i synnerhet Tyskland, vilket 

i enlighet med tidigare nämnt empiriskt resultat kan resultera i ökade positiva attityder (Hood & Morris 

1997, se Hjerm & Bohman 2014:45-46; Eurostat 2015b; van Oorschot 2007:7, 12). Det ökade avståndet 

mellan modell I och II skulle kunna härledas till den liberala- och konservativa välfärdsregimen där 

prestationer på arbetsmarknaden är avgörande för medborgares välmående i form av tillgängliga 

socialförsäkringar, vilket kan indikera på att attityder avseende om människor kommer gynna landet är 

beroende av den socialpolitik som förs. Något som visar sig i form av ökat avstånd mellan modell I och 

II bland samtliga länder tillhörande den konservativa- och liberala välfärdsregimen (Esping-Andersen 

1990:22-23, 27, 42). Tjeckien uppvisar störst skillnad i jämförelse med Sverige och med kontroll för 

ekonomisk situation och utbildningsgrad ökar detta avstånd till Sverige. Detta visar på mer negativa 

attityder avseende om människor som tar sig till Tjeckien gynnar landet, vilket är ett mönster som kan 

uppmärksammas bland övriga länder tillhörande den öst- och centraleuropeiska välfärdsregimen. 

Tjeckiens utmärkande negativa attityder skulle kunna förklaras av dels dess låga solidaritetsnivå 

avseende migration, där länder med öst- och centraleuropeisk välfärdsregim uppvisar lägst 
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solidaritetsnivå, vilket kan bero på den låga andel asylsökande som tar sig till dessa länder. Negativa 

attityder mot de asylsökande som däremot tar sig till dessa länder kan uppstå bland populationen p.g.a. 

ett ökat immigrationsflöde som tidigare inte varit aktuellt (van Oorschot 2007:7, 12, 38; Eurostat 

2015b).  

5.4	Sammanfattande	slutsatser		
 
Sammanfattningsvis kan vissa mönster uppmärksammas utifrån välfärdsregimerna där länder som tillhör 

den socialdemokratiska regimen uppvisar mer positiva attityder avseende vilken grad människor får 

komma att bo i landet, att attityder avseende kvalifikationer hos människor som kommer till dessa 

länder inte är lika viktiga som hos övrigt medverkande länder samt positiva attityder avseende om 

människor som kommer till dessa länder gynnar dem. Finland är det land bland den socialdemokratiska 

regimen som utmärker sig i form av ett ökat avstånd gällande attityder avseende om människor som 

kommer till Finland, gynnar landet. Vilket som tidigare nämnts skulle kunna förklaras av landets låga 

andel asylsökande, där ett lågt antal immigranter leder till mer negativa attityder (Hood & Morris 1997, 

se Hjerm & Bohman 2014:45-46; Eurostat 2015b). 

 

De länder som tillhör den liberala välfärdsregimen uppvisar ett ökat avstånd från Sverige, vilket tyder på 

mindre positiva attityder avseende vilken grad människor får komma att bo i landet. Vidare uppvisar 

dessa länder att attityder avseende kvalifikationer hos människor som kommer till dessa länder är av 

vikt, dock så minskar vikten av dessa kvalifikationer för Irland med kontroll för ekonomisk situation och 

utbildningsgrad. Slutligen uppvisar länder tillhörande den liberala välfärdsregimen mer negativa 

attityder avseende om människor som kommer till dessa länder gynnar dem.  

 

De länder som tillhör den konservativa välfärdsregimen ökar avståndet från Sverige avseende attityder 

angående vilken grad människor får komma att bo i landet, som tyder på mer negativa attityder. Värt att 

notera är Tyskland som uppvisar mer positiva attityder. Samtliga länder tillhörande den konservativa 

välfärdsregimen indikerar att kvalifikationer hos människor som kommer att få bo i landet är viktiga, 

med kontroll för ekonomisk situation och utbildningsgrad minskar vikten av dessa kvalifikationer för 

Tyskland och Belgien. Den konservativa välfärdsregimen uppvisar även mer negativa attityder avseende 

om människor kommer gynna landet de kommer till, detta med ett undantag för Tyskland som uppvisar 

lite mer positiva attityder.  
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De öst- och centraleuropeiska välfärdsregimerna uppvisar mest negativa attityder i jämförelse med 

resterande välfärdsregimer gällande attityder avseende vilken grad människor får komma att bo i landet, 

attityder avseende att kvalifikationer hos människor som kommer till dessa länder är av vikt samt 

attityder avseende om människor kommer gynna landet de kommer till. Däremot särskiljer sig Estland 

från resterande länder i den öst- och centraleuropeiska välfärdsregimen, där kvalifikationer hos 

människor som kommer att få bo i landet är viktiga, men med kontroll för ekonomisk situation och 

utbildningsgrad minskar vikten av dessa kvalifikationer.  
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6. Diskussion  
 
Syftet med studien är att analysera attityder till migration bland 15 europeiska länder 2014/15 och 

undersöka vilka faktorer som kan förklara dessa skillnader, attitydskillnader till migration analyseras 

utifrån tillträde till landet, kvalifikationer hos de människor som kommer till landet samt om 

människorna gynnar landet de tar sig till. Detta genom att undersöka om attitydskillnaderna kan 

förklaras av utbildningsgrad och ekonomisk situation samt om dessa skillnader kan förklaras i relation 

till välfärdsregimer. Inledningsvis kan det konstateras att skillnader avseende olika grader av attityder 

kan uppmärksammas bland de länder som tog del i studien. Efter kontroll av utbildningsgrad och 

ekonomisk situation visas det, att även om mönster bland välfärdsregimerna kan uppmärksammas 

avseende migrationsattityder, kan också vissa länder inom dessa välfärdsregimer utmärka sig i relation 

till länder tillhörande samma välfärdsregim. Dessa utmärkande resultat påvisar vikten av att söka 

förståelse för begreppet migrationsattityder, genom att bryta ner begreppet migrationsattityder och 

analysera dessa ur tre aspekter. På så vis kan en fasetterad bild av skiftande attityder observeras, vilket 

annars hade varit en förbisedd kunskap.  

 

Centrala resultat som framkommit är att de socialdemokratiska välfärdsregimerna uppvisar mer positiva 

migrationsattityder i förhållande till resterande välfärdsregimer, vilket i mångt och mycket skulle kunna 

förklaras av ett delat välfärdsmål med hög grad av socialt stöd och låg social skiktning (Esping-

Andersen 1990:27-28, 74; van Oorschot 2007:7, 12). Bland de konservativa- och liberala 

välfärdsregimerna är kvalifikationer hos människor som kommer till dessa länder av vikt, men att de 

konservativa välfärdsregimerna visar på högre solidaritetsnivåer avseende migrationsattityder, speciellt 

Tyskland. Detta p.g.a. att solidaritetsnivåerna bland konservativa välfärdsregimer är lika höga som för 

socialdemokratiska välfärdsregimer (van Oorschot 2007:7, 12). De öst- och centraleuropeiska 

välfärdsregimerna uppvisar mest negativa migrationsattityder i jämförelse med resterande 

välfärdsregimer. Vilket skulle kunna förklaras av dess låga solidaritetsnivå som länder av den öst- och 

centraleuropeiska välfärdsregimen innehar (van Oorschot 2007:7, 12, 38). Då resultatet sätts i relation 

till välfärdsregimerna visar länder så som Finland, Irland, Tyskland, Belgien och Estland avvikande 

resultat i relation till respektive välfärdsregim. Tidigare i studien har dessa avvikelser förklarats utifrån 

immigrationsflöden samt solidaritetsnivåer men det är värt att notera att fler förklaringar bör sökas. 

Detta eftersom resultatet i studien indikerar att välfärdsregimer som teoretisk grund att stå på, inte 

ensamt kan användas som förklaring för attitydskillnader till migration. Dessa faktorer skulle kunna vara 

politiska och historiska men även mer individuella faktorer såsom tillit till dels institutioner men även 

till individer emellan samt kulturella faktorer. Vidare vore det av intresse att studera hur dessa attityder 
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ser ut över tid, förvärras de eller uppvisar länder en högre solidaritetsnivå med kunskap om den stora 

flyktingkris som pågår? 

 

Med det resultat som denna studie visat på, kan rapporteringen om att endast sex länder står för en 

betydande majoritet gällande asylbeviljade till viss del bli mer förståeligt. Detta genom att analysera 

länderna utifrån de olika välfärdsregimerna och dess målsättningar få erhålla kunskap om hur dessa kan 

överföras till medborgarna i form av migrationsattityder (Eurostat 2015a). Inte minst påverkar detta det 

sociala arbetet, genom att förstå hur socialpolitiska system är uppbyggda erhåller vi kunskap om vilka 

faktorer som avgör om individer anses vara berättigad hjälp (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:19, 

54). Myndigheter såsom Migrationsverket i Sverige och motsvarande myndigheter i Europa blir mer 

eller mindre överbelastade beroende på ländernas migrationsattityder och hur många migranter som bli 

beviljade.  

 

Dagens politiska debatt präglas av beslut både inom EU och i enskilda länder. De lokala besluten får 

dock ofta bredare konsekvenser, inte minst p.g.a. de länder som är en del av EU-samarbetet. Beslut som 

fattas i ett land kring tex gränskontroller får omedelbar påverkan i omkringliggande länder och det kan 

tyckas svårt att upprätthålla gemensamma målsättningar med så olika utgångspunkter. Det blir således 

en fråga om politiska beslut, en avvägning för å ena sidan vidhålla välfärden å andra sidan upprätthålla 

en hög solidaritetsnivå som människor på flykt är beroende av. Hur dessa frågor än vägs mot varandra, 

kan det konstateras att de beslut som nu tas kommer att rita om såväl den politiska kartan som 

människors attityder. 
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Bilaga 1 - Faktoranalys  
 
 
Variabler 

Komponenter 
1 2 3 4 5 

Allow many/few immigrants of same race/ethnic group as majority ,846     
Allow many/few immigrants of different race/ethnic ,819     
Allow many/few immigrants from poorer countries in Europe ,847     
Allow many/few immigrants from poorer countries outside Europe ,802     
Country's cultural life undermined or enriched by immigrants   ,678   
Immigration bad or good for country's economy   ,637   
Immigrants make country worse or better place to live   ,707   
Qualification for immigration: good educational qualifications  ,858    
Qualification for immigration: speak country's official language  ,803    
Qualification for immigration: Christian background    -,747  
Qualification for immigration: be white    -,711  
Qualification for immigration: work skills needed in country  ,784    
Qualification for immigration: committed to way of life in country  ,589    
Immigrants take jobs away in country or create new jobs   ,723   
Taxes and services: immigrants take out more than they put in or less   ,749   
Religious beliefs and practices undermined or enriched by immigrants   ,656   
Some races or ethnic groups: born less intelligent     -,560 
Some cultures: much better or all equal     -,822 
Allow many or few Jewish people to come and live in country ,784     
Allow many or few Muslims to come and live in country ,695     
Allow many or few Gypsies to come and live in country ,667     
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Bilaga 2 - Multikollinearitet  
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Bilaga 3 – ESS frågeställningar  

Index	1	
 
Fråga Svarsalternativ    
Nu några frågor om människor 
från andra länder som kommer 
för att bo i landet. I vilken 
utsträckning tycker du att 
(landet) bör tillåta människor av 
samma hudfärg eller etnisk 
tillhörighet som majoriteten av 
landets befolkning att komma 
och bo här? 
 

Tillåta många att 
komma och bo här 

Tillåta en del Tillåta några få Inte tillåta några 

(…) och när det gäller 
människor som har en annan 
hudfärg eller etnisk tillhörighet 
än majoriteten av (landets) 
befolkning? 
 

Tillåta många att 
komma och bo här 

Tillåta en del Tillåta några få Inte tillåta några 

(…) och när det gäller 
människor från de fattigare 
länderna inom Europa? 
 

Tillåta många att 
komma och bo här 

Tillåta en del Tillåta några få Inte tillåta några 

(…) och när det gäller 
människor från de fattigare 
länderna utanför Europa? 
 

Tillåta många att 
komma och bo här 

Tillåta en del Tillåta några få Inte tillåta några 

I vilken utsträckning anser du 
att (landet) bör tillåta judiska 
personer från andra länder 
komma och bo i (landet)? 
 

Tillåta många att 
komma och bo här 

Tillåta en del Tillåta några få Inte tillåta några 

I vilken utsträckning anser du 
att (landet) bör tillåta muslimer 
från andra länder komma och bo 
i (landet?) 
 

Tillåta många att 
komma och bo här 

Tillåta en del Tillåta några få Inte tillåta några 

I vilken utsträckning anser du 
att (landet) bör tillåta romer från 
andra länder komma och bo i 
(landet)? 

Tillåta många att 
komma och bo här 

Tillåta en del Tillåta några få Inte tillåta några 

              European Social Survey 2014a; European Social Survey 2014c, svensk översättning 
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Index	2	
 
Fråga Svarsalternativ– intervall 0-10  

 0 10 
Hur viktigt bör det vara att de (…) har 
en bra utbildning? 
 

Extremt oviktigt  Extremt viktigt  

Hur viktigt bör det vara att de (…) kan 
tala språket? 
 

Extremt oviktigt  Extremt viktigt  

Hur viktigt bör det vara att de (…) har 
ett yrkeskunnande som (landet) 
behöver? 
 

Extremt oviktigt  Extremt viktigt  

Hur viktigt bör det vara att de (…) tar 
till sig och accepterar det (landets) 
levnadssätt? 

Extremt oviktigt  Extremt viktigt  

               
            European Social Survey 2014a; European Social Survey 2014c, svensk översättning 

Index	3		
 
Fråga Svarsalternativ – Intervall 0-10  
 0 10 
Skulle du säga att (landets) kulturella liv i 
allmänhet undergrävs eller berikas av att 
människor från andra länder kommer för att 
bo här? 
 

Kulturellt liv undergrävs Kulturellt liv berikas 

Skulle du säga att det i allmänhet är dåligt 
eller bra för (landets) ekonomi att 
människor från andra länder kommer för att 
bo här? 
 

Dåligt för ekonomin Bra för ekonomin 

Blir (landet) ett sämre eller bättre land att 
leva i av att människor från andra länder 
kommer för att bo här? 
 

Sämre land att leva i Bättre land att leva i 

Skulle du säga att människor som kommer 
för att bo här i allmänhet tar jobb från de 
(landets arbetstagare) eller att de i 
allmänhet hjälper till att skapa nya 
arbetstillfällen? 
 

De tar jobb De skapar nya arbetstillfällen 

De flesta människor som kommer för att bo 
här arbetar och betalar skatt. De använder 
också̊ hälso- och sjukvård och andra 
välfärdstjänster. På det hela taget, tror du att 
människor som kommer hit utnyttjar mer än 
de bidrar med eller bidrar med mer än de 
utnyttjar? 
 

Utnyttjar i allmänhet mer  Bidrar i allmänhet mer 

Använd det här kortet och tala om ifall du 
tycker att religiös tro och religionsutövande 
i (landet) i allmänhet undergrävs eller 
berikas av att människor kommer från 
andra länder för att bo här 

Religiös tro och religionsutövande 
undergrävs  

Religiös tro och religionsutövande berikas 

               
              European Social Survey 2014a; European Social Survey 2014c, svensk översättning 
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Bilaga 4 – Regressionsanalyser: individuella aspekter   

Index	1	–	Tillträde	i	landet	
 
Tabell III Regressionsanalys – Tillträde i landet 
 
Variabler Modell I Modell II Modell III  I 

∆
	II II 

∆
	III 

Beroende variabel      

Index 1 - Tillträde i landet 22,959** 25,048** 26,995** 2,089 1,947 

Oberoende variabler      

Socialdemokratisk       
Sverige  Ref. Ref. Ref.   
Danmark -4,200** -4,451** -4,488** -0,251 -0,037 
Finland -5,664** -5,620** -5,537**  0,044  0,083 
Norge -2,846** -3,095** -3,194** -0,249 -0,099 
Nederländerna -4,421** -4,443** -4,460** -0,022 -0,017 

Liberal       
Schweiz -4,047** -3,812** -3,897**  0,235 -0,085 
Irland -5,894** -5,572** -5,668**  0,322 -0,096 
Konservativ       
Österrike -5,415** -5,062** -5,083**  0,353 -0,021 
Tyskland -1,984** -1,931** -1,908**  0,053 -0,023 
Frankrike -4,475** -4,133** -4,278**  0,342 -0,145 
Belgien -5,196** -5,017** -5,104**  0,179 -0,087 

Öst- och centraleuropeisk      
Estland -6,891** -6,712** -6,684**  0,179  0,028 
Polen -5,460** -5,080** -5,190**  0,38 -0,11 
Slovenien -5,073** -4,770** -4,824**  0,303 -0,054 
Kontrollvariabler      
Utbildningsgrad  -2,648** -2,587**   
Ekonomisk situation  -1,360** -1,352**   
Infödd respondent    0,122   
Kön    0,012   
Ålder   -0,041**   

R2 0,098 0,159 0,181   
N 21 123 20 922 20 893   
** = p ≤ 0,01 * = p ≤ 0,05  
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Index	2	–	Kvalifikationer		
 
Tabell IV Regressionsanalys - Kvalifikationer 
 
Variabler Modell I Modell II Modell III  I 

∆
	II II 

∆
	III 

Beroende variabel      

Index 2 - Kvalifikationer 10,879** 16,957** 13,808**  6,078 -3,149 
Oberoende variabler      

Socialdemokratisk      
Sverige Ref. Ref. Ref.   
Danmark  4,477**  4,727**  4,864**  0,25  0,137 
Finland  6,331**  6,442**  6,432**  0,111 -0,01 
Norge  3,171**  3,454**  3,636**  0,283  0,182 
Nederländerna  7,693**  7,829**  7,964**  0,136  0,135 

Liberal      
Schweiz  8,912**  8,850**  8,863** -0,062  0,013 
Irland  9,184**  9,198**  9,428**  0,014  0,23 
Konservativ      
Österrike 10,879** 10,746** 10,796** -0,133  0,05 
Tyskland  9,090**  9,146**  9,162**  0,056  0,016 
Belgien 10,055** 10,179** 10,359**  0,124  0,18 
Frankrike  8,433**  8,383**  8,685** -0,05  0,302 

Öst- och centraleuropeisk      
Tjeckien  9,716**  9,551** 10,024** -0,165  0,473 
Estland  9,762**  9,986**  9,970**  0,224 -0,016 
Polen  6,738**  6,692**  7,061** -0,046  0,369 
Slovenien  8,960**  8,893**  9,046** -0,067  0,153 

Kontrollvariabler      
Utbildningsgrad    2,183**  2,132**   
Ekonomisk situation   -0,245* -0,321*   
Infödd respondent    1,128**   
Kön   -0,684**   
Ålder    0,068**   

R2   0,062  0,074  0,100   
N 22 954 22 693 22 652   
** = p ≤ 0,01 * = p ≤ 0,05  
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Index	3	–	Gynnar	landet	
 
Tabell V Regressionsanalys – Gynnar landet 
 
Variabler Modell I Modell II Modell III  I 

∆
	II II 

∆
	III 

Beroende variabel      

Index 3 – Gynnar landet  37,230** 41,487** 42,804**  4,257  1,317 
Oberoende variabler      

Socialdemokratisk      
Sverige Ref. Ref. Ref.   
Danmark -5,605** -6,136** -5,987** -0,531  0,149 
Finland -3,623** -3,514** -3,153**  0,109  0,361 
Norge -4,226** -4,737** -4,777** -0,511 -0,04 
Nederländerna -7,026** -7,068** -6,902** -0,042  0,166 

Liberal      
Schweiz -4,397** -3,917** -4,406**  0,48 -0,489 
Irland -7,485** -6,748** -6,745**  0,737  0,003 

Konservativ      
Österrike -10,005** -9,252** -9,239**  0,753  0,013 
Tyskland -3,731** -3,592** -3,506**  0,139  0,086 
Belgien -8,830** -8,412** -8,446**  0,418 -0,034 
Frankrike -9,021** -8,279** -8,295**  0,742 -0,016 

Öst- och centraleuropeisk      
Tjeckien -14,639** -13,234** -12,904**  1,405  0,33 
Estland -6,524** -6,197** -6,261**  0,327 -0,064 
Polen -6,051** -5,384** -5,060**  0,667  0,324 
Slovenien -8,604** -8,108** -8,000**  0,496  0,108 
Kontrollvariabler      

Utbildningsgrad  -5,447** -5,290**   
Ekonomisk situation  -2,716** -2,963**   
Infödd respondent    3,653**   
Kön   -0,579**   
Ålder   -0,032**   

R2 0,083 0,143 0,158   
N 20 659 20 475 20 443   
** = p ≤ 0,01 * = p ≤ 0,05 

 


