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Förord

Åren 2014–2016 ökade antalet asylsökande kraftigt som följd av en växande flyk-

tingström över Medelhavet. Den stora tillströmningen följdes av en kraftig åtstram-

ning av flyktingpolitiken i flera steg 2015–2016, varvid flödet till Sverige minskade 

drastiskt. Parallellt blev debatten kring migration och integration allt mer intensiv. 

Migration och integration etablerade sig som de viktigaste samhällsfrågorna och 

placerades högt på medborgarnas dagordning. Mot den här bakgrunden under-

söker författarna till denna Delmi-rapport hur svenskarnas attityder till invandring 

förändrades 2014–2016, på gruppnivå och individuellt samt vilka samband som 

finns mellan medieanvändning och attityder till invandring. 

Attityderna till invandring hos svenskarna, skillnaderna mellan olika grupper och 

hur attityderna utvecklas över tid är något som det har bedrivits forskning om i flera 

decennier. Emellertid har forskningen ofta fokuserat på inställningen till en typ av 

invandring (flyktinginvandring) och inte gjort någon distinktion mellan invandring 

av olika skäl eller från olika härkomst. Tidigare attitydundersökningar har också 

oftast mätt inställningen hos ett urval av svenskar vid ett enda tillfälle. Delmi har 

därför beställt en longitudinell empirisk studie som dessutom undersöker opinio-

nen i invandringsfrågan från ett mer heltäckande perspektiv. 

En viktig fråga för att förstå inställningen till invandring är medias betydelse. Sedan 

tidigare vet vi att nyhetsmediernas rapportering påverkar människors kunskaper 

och värderingar i frågan. Men påverkas attityderna till invandring av vilka media 

man konsumerar? Det finns inga svenska empiriska studier sedan tidigare och där-

för är denna Delmi-rapport unik i sitt slag. 

Studien visar att attityderna till invandring förändrades förhållandevis lite mellan 

2014 och 2016. De allra flesta behöll sin befintliga inställning till invandring oavsett 
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vinkel på frågan. På gruppnivå finns stora skillnader mellan människor beroende 

på faktorer som kön, utbildningsnivå, yrke, politiskt intresse och partisympatier. 

Inställningen skiljer sig också kraftigt åt beroende på skäl till invandring och här-

komst. I samtliga fall är det dock en större andel som är positiv än negativ.

Rapporten är skriven av Jesper Strömbäck och Nora Theorin. Strömbäck är profes-

sor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för Journalistik, me-

dier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet och Theorin är doktorand 

vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs 

universitet. 

Arbetet med rapporten har följts av Kerstin Brunnberg, journalist och ledamot 

i Delmi, och Joakim Palme, professor i statskunskap och ordförande för Delmi. 

Professor Peter Esaiasson vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs uni-

versitet och professor Anders Westholm vid Statsvetenskapliga institutionen på 

Uppsala universitet, har gjort en extern vetenskaplig granskning av ett utkast till 

rapporten.

Vid Delmis kansli har främst utredningssekreterarna docent Henrik Malm Lindberg, 

fil.dr. Caroline Tovatt och statistikern Linus Liljeberg bidragit till granskningen. Som 
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Sammanfattning
Åren 2014 till 2016 utgör en dramatisk period när det gäller invandringen till Sverige. 

Antalet asylsökande ökade avsevärt vilket bidrog till en kraftig omsvängning av 

flyktingpolitiken. Parallellt intensifierades debatten medan invandring/integra-

tion seglade upp som en av de viktigaste frågorna på medborgarnas dagordning. 

Kunskapen om hur svenskarnas attityder till invandring ser ut och har förändrats 

under de senaste åren är dock bristfällig. Detsamma gäller vilka faktorer som kan 

förklara attityderna till invandring och vilka samband som finns mellan dessa och 

människors medieanvändning. 

Mot den bakgrunden syftar rapporten till att undersöka svenskarnas attityder till 

invandring, med fokus på tidsperioden 2014 till 2016 och eventuella samband mel-

lan människors medieanvändning och deras attityder till invandring. Empiriskt byg-

ger rapporten på en riksrepresentativ panelundersökning som genomfördes mellan 

2014 och 2016. Mer specifikt syftar rapporten till att besvara fem frågeställningar: 

(1) Vilka attityder har svenskarna till olika former av invandring? (2) Vilka attityder 

har svenskarna till invandring från olika delar av världen? (3) Vilka effekter upplevs 

invandring ha på Sverige? (4) Vilka samband finns mellan medieanvändning och at-

tityder till invandring? (5) Vilka förändringar har skett över tid vad avser attityderna 

till invandring? 

Resultaten visar att respondenterna generellt ställer sig positiva till olika former av 

invandring och från olika delar av världen, även om attityderna skiljer sig åt bero-

ende av varför människor invandrar och varifrån de invandrar. Mest positiva är atti-

tyderna till att människor kommer för att studera och arbeta, medan attityderna till 

att människor kommer till Sverige för att undfly krig och förtryck och för att förenas 

med anhöriga är något mindre positiva. När det gäller invandring från olika delar av 

världen är respondenterna mest positiva till invandring från Norden, Europa utanför 

Norden och Nordamerika, och minst positiva till invandring från Mellanöstern och 

Afrika. När det gäller frågeställningen om hur invandring upplevs påverka Sverige 
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visar resultaten att de flesta menar att invandring har positiva, snarare än negativa, 

effekter, samtidigt som en majoritet upplever att det allt för ofta händer att invand-

rare har seder och traditioner som inte passar in i det svenska samhället. I samtliga 

fall skiljer sig attityderna till invandring mellan olika grupper av människor. 

En central frågeställning handlar om förändringar av attityderna till invandring över 

tid. Här visar resultaten att förändringarna mellan 2014 och 2016 överlag var små. 

Värt att notera är dock att grupper som initialt var mer positiva till invandring tende-

rade att bli mer positiva medan grupper som inledningsvis var mer negativa snarare 

tenderade att bli mer negativa över tid. På gruppnivå finns det därmed tecken på en 

ökad polarisering.

Vad gäller medieanvändning visar resultaten att det finns vissa samband mellan 

vilka medier människor använder och deras attityder till invandring, men också 

mellan vilka medier de använder och förändringar av deras attityder till invandring. 

Det kan tolkas som att människors medieanvändning påverkar deras attityder till 

invandring. Mest entydiga är resultaten för användningen av Avpixlat och ETC, men 

vissa samband finns också för traditionella nyhetsmedier som Dagens Nyheter och 

TV4 Nyheterna. Resultaten tyder också på att det finns vissa selektionseffekter, det 

vill säga att det finns samband mellan människors attityder till invandring och för-

ändringar av deras medieanvändning. Mer forskning behövs dock för att klarlägga 

sambanden mellan människors medieanvändning och deras attityder till invand-

ring och om sambanden är kausala.

Sammantaget visar resultaten sålunda att attityderna till invandring generellt är 

positiva och att de präglades av stabilitet snarare än förändring mellan 2014 och 

2016. Det finns dock indikationer på ökad polarisering på gruppnivå. Möjligen 

hänger det samman med vilka medier människor använder sig av och hur de rap-

porterar om och gestaltar invandring. Fördjupade studier skulle dock behövas för 

att fastställa om graden av polarisering ökar och vilken betydelse som människors 

medieanvändning har för deras attityder till invandring. Det finns också behov av 

fördjupad forskning om hur svenskarnas attityder till invandring påverkas av den 

politiska retoriken och av invandringspolitikens faktiska utformning.
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Summary

The years 2014 to 2016 were a dramatic time with respect to immigration to Sweden. 

The number of asylum seekers rose sharply, which contributed to major changes of 

Swedish policy toward refugees and asylum seekers. During these years, the public 

debate about immigration became increasingly intense while immigration/integra-

tion rose to the top of the public agenda. Our knowledge of Swedish citizens’ at-

titudes toward immigration, and how they have changed in recent years, is however 

quite limited. The same holds true for what factors might explain Swedes’ attitudes 

toward immigration and the relationship between citizens’ media use and their at-

titudes towards immigration. 

Against this background, the purpose of this report is to investigate Swedes’ attitu-

des toward immigration, focusing on the time period between 2014 and 2016, and 

the relationship between media use and attitudes toward immigration. Empirically, 

the analysis builds on a representative panel survey, conducted between 2014 and 

2016. More specifically, we aim to investigate five research questions: (1) What atti-

tudes do Swedes have toward different forms of immigration? (2) What attitudes do 

Swedes have toward immigration from different parts of the world? (3) What impact 

on Sweden is immigration perceived to have? (4) What is the relationship between 

media use and attitudes toward immigration? (5) How have attitudes toward im-

migration changed over time? 

The results show that respondents in general hold positive attitudes toward dif-

ferent forms of immigration and immigration from different parts of the world, 

although attitudes vary depending on why people immigrate and from where they 

immigrate. Respondents are most positive toward immigration for the sake of study 

and work, while the attitudes toward immigration to escape from war and oppres-

sion and to unite with family members are slightly less positive. In terms of immigra-

tion from different parts of the world, respondents are most positive toward immi-
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gration from the Nordic countries, Europe beyond the Nordic countries, and North 

America, and least positive toward immigration from the Middle East and Africa. 

With respect to the research question about how immigration is perceived to affect 

Sweden, the results show that most perceive immigration to have positive, rather 

than negative, effects on Sweden, although a majority also perceive that it hap-

pens too often that immigrants have customs and traditions that do not fit into the 

Swedish society. In all these cases, attitudes toward immigration differ between 

different groups of respondents.

A key question in this study is how Swedes’ attitudes toward immigration changed 

between 2014 and 2016. Here the results show that the changes that took place 

overall were quite small. There is however a tendency that groups that initially were 

more positive toward immigration tended to become more positive while groups 

that initially were more negative tended to become more negative over time. At the 

group level, there are thus signs of increasing polarization.

Regarding the role of the media, the results show that there are some correlations 

both between people’s media use and their attitudes toward immigration, and bet-

ween people’s media use and changes in their attitudes toward immigration. This 

might be interpreted as showing that people’s media use has effects on their at-

titudes toward immigration. The most clear-cut results emerge for Avpixlat and ETC, 

but there are also some correlations when it comes to use of traditional news media 

such as Dagens Nyheter and TV4 Nyheterna. There is also some evidence of selec-

tion effects, in the sense that people’s attitudes towards immigration are linked to 

changes in their use of media. More research is however needed to establish the 

relationship between Swedes’ media use and their attitudes toward immigration 

and whether the relationships should be interpreted as being causal. 

In summary, the results thus show that Swedes tend to hold positive attitudes 

toward immigration and that public opinion between 2014 and 2016 was charac-

terized by stability rather than change. There are however indications of increasing 

polarization at the group level. This process might be linked to what media people 

use and how these media outlets cover and frame immigration. More research is 
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however needed to establish if polarization is increasing and the impact of people’s 

media use on their attitudes toward immigration. There is also a need for more in-

depth research on how people’s attitudes toward immigration are influenced by 

political rhetoric and by actual immigration policies.  
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1. Inledning

Perioden 2014 till 2016 utgör en av de mest dramatiska i svensk nutidshistoria när 

det gäller invandringen till Sverige. Aldrig har invandringen varit så omfattande, och 

aldrig har en lika stor politisk omsvängning skett under en så pass kort period som 

under hösten 2015. Den 6 september 2015 talade statsminister Stefan Löfven på en 

manifestation till stöd för flyktingar och sade att ”Vi ska aldrig bygga murar för att 

skilja människor från människor. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig. 

Mitt Europa bygger inte murar”. Bara cirka en och en halv månad senare presen-

terade regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 

en överenskommelse om åtgärder för att minska flyktinginvandringen (Regeringen 

2016a). När regeringen en månad senare föreslog en rad åtgärder för att begränsa 

flyktinginvandringen talades det inte längre om att Sverige inte ska bygga murar. 

Istället talades det om att skapa “andrum” och “anpassa asylreglerna till minimini-

vån i EU för att fler ska söka asyl i andra EU-länder” (Regeringen 2016b). Vad man än 

anser om denna förändring råder det ingen tvekan om att det var en kraftig politisk 

omsvängning (Banke 2017). 

Bakgrunden var att antalet asylsökande ökade kraftigt under hösten 2015. Bara 

mellan augusti och oktober 2015 inkom 75 249 ansökningar om asyl, och un-

der hela året inkom 162 877 asylansökningar (Migrationsverket 2015). Jämfört 

med 2013 innebar det cirka en tredubbling och jämfört med 2014 en fördubbling 

(Migrationsverket 2017).

I takt med att antalet asylsökande som kommer till Sverige har ökat, har även 

debatten kring invandring och integration intensifierats. Både på nyhetsplats 

(Strömbäck, et al. 2017) och på ledarsidor (Bolin, et al. 2016) har invandring och 

integration tagits upp allt oftare, och även på digitala och sociala medier är det 

en ofta debatterad fråga (Truedson 2016). Parallellt har frågan om invandring/

integration klättrat högre på medborgarnas dagordning. Enligt de årliga SOM-
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undersökningarna vid Göteborgs universitet seglade invandring/integration hös-

ten 2014 upp som den viktigaste samhällsfrågan på medborgarnas dagordning, en 

position den behöll även 2015 och 2016 (Andersson, et al. 2017). Intressant nog har 

andelen som anser att det är en viktig samhällsfråga ökat både bland dem som är 

negativt och bland dem som är positivt inställda till flyktinginvandring (Demker & 

van der Meiden 2016). 

Samtidigt är kunskapen om hur den svenska opinionen kring invandring ser ut och 

har förändrats under de senaste åren bristfällig. Det finns flera skäl till detta. Ett skäl 

är att de studier som ofta åberopas bygger på frågan om huruvida människor anser 

att det är ett bra eller dåligt förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige (Demker & 

van der Meiden, 2016). Svaren på denna fråga påverkas rimligen av den faktiska 

eller den upplevda omfattningen av flyktinginvandringen. Ett annat skäl är att det 

finns en brist på svensk forskning om attityder till andra former av invandring än 

flyktinginvandring, samtidigt som internationell forskning visar att människors atti-

tyder till invandring skiljer sig åt beroende på bland annat vilken form av invandring 

det handlar om och varifrån människor invandrar (Ford 2011; Hainmueller & Hiscox 

2010; Hainmueller & Hopkins 2015). Ett tredje skäl är att nästan all tidigare svensk 

forskning om hur attityderna till invandring har förändrats bygger på tvärsnitts-

studier, det vill säga studier som är baserade på olika urval av respondenter vid 

olika tillfällen. Medan dessa kan fånga utvecklingen på den aggregerade nivån är 

de begränsade när det gäller att studera förändringar på den individuella nivån. Det 

finns också alltid en viss osäkerhet kring om förändringar av resultaten i tvärsnitts-

studier påverkas av att olika urval deltar vid olika undersökningstillfällen. 

Det finns därför flera skäl för fördjupade studier av hur den svenska opinionen kring 

invandring ser ut och hur den har förändrats under de senaste åren. Det gäller inte 

minst under den dramatiska tidsperioden mellan 2014 och 2016. Det finns också 

goda skäl att undersöka om människors medieanvändning påverkar deras attityder 

till invandring. För de allra flesta är traditionella nyhetsmedier den viktigaste käl-

lan till information om politik och samhälle (Strömbäck 2015a), och tidigare forsk-

ning visar att medierna kan ha – mer eller mindre starka – effekter på människors 

verklighetsuppfattningar och åsikter (för översikter, se Nabi & Oliver 2009; Potter 
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2012; Shehata 2015; Strömbäck 2014). Internationell forskning tyder också på att 

det finns samband mellan människors nyhetskonsumtion och deras attityder till 

invandring (Hericourt & Spielvogel 2014; Watson & Riffe 2013; Gil de Zúñiga et al. 

2012). I Sverige visar forskning vidare att det finns samband mellan människors at-

tityder till flyktinginvandring och sympati för Sverigedemokraterna och deras at-

tityder till och förtroende för medierna (Andersson, et al. 2017; Demker & van der 

Meiden, 2016; Ohlsson, et al. 2016; Strömbäck & Karlsson 2017). Aktuella studier 

visar även att förtroendet för mediernas rapportering om invandring är lägre än för 

deras rapportering om andra ämnesområden (Andersson 2017). Samtidigt utmärks 

många så kallade ”alternativa medier” av att vara invandringskritiska, främlings-

fientliga eller rasistiska, och de anklagar ofta nyhetsmedierna för att mörklägga 

problem förknippade med invandring (Holt 2016). Allt detta kan ha betydelse för 

vilka medier människor med invandringskritiska attityder använder sig av och för 

vilka effekter medieanvändning har på människors attityder till invandring.

Syfte och frågeställningar 
Mot den här bakgrunden är syftet med denna rapport att analysera svenskarnas 

attityder till invandring, med särskilt fokus på förändringar över tid och eventuella 

samband mellan medieanvändning och attityder till invandring. Med attityder av-

ses här såväl inställning till invandring som upplevda effekter av invandring, och 

den tidsperiod som avses är 2014–2016. Mer specifikt ska följande fem frågeställ-

ningar besvaras:

1. Vilka attityder har svenskarna till olika former av invandring?

2. Vilka attityder har svenskarna till invandring från olika delar av världen?

3. Vilka effekter upplevs invandring ha på Sverige?

4. Vilka samband finns mellan medieanvändning och attityder till invandring?

5. Vilka förändringar har skett över tid vad avser attityderna till invandring? 

Empiriskt bygger våra analyser på data från Demokratipanelen 2014–2016. Det är 

en panelundersökning som har genomförts av opinions- och marknadsundersök-

ningsföretaget Novus och som består av ett riksrepresentativt urval stratifierat uti-
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från kön, ålder och län. Demokratipanelen 2014–2016 omfattar tre undersöknings-

tillfällen (så kallade panelvågor), vilka genomfördes i november 2014, november 

2015 och november 2016. Totalt deltog 2 254 medborgare i samtliga panelvågor. 

Det ger oss möjlighet att studera attitydförändringar bland samma grupp männ-

iskor, samt vilka samband som finns mellan attityder till invandring och olika för-

klaringsfaktorer under en period då invandringen och den politiska debatten om 

invandring förändrades kraftigt. 

Rapporten är upplagd enligt följande. I kapitel två redogör vi för – huvudsakligen 

svensk – tidigare forskning kring medborgarnas attityder till invandring, med fokus 

på vilka förändringar som har skett över tid och vilka samband som finns mellan 

olika förklaringsfaktorer och attityderna till invandring. Vidare ger kapitlet en över-

sikt över svensk och internationell forskning som handlar om mekanismerna bakom 

stabilitet respektive förändring vad gäller människors attityder till invandring. I 

kapitel två går vi avslutningsvis igenom tidigare forskning om olika medieeffekter 

med avseende på människors attityder till invandring. I kapitel tre redovisar vi den 

empiriska undersökning som våra analyser bygger på. Resultaten presenteras i 

kapitel fyra och fem. I kapitel fyra redovisas resultaten med avseende på hur at-

tityderna till invandring såg ut och förändrades mellan 2014 och 2016 samt vilka 

samband som finns mellan olika förklaringsfaktorer och människors attityder till 

invandring. I kapitel fem analyseras därefter vilka samband som finns mellan män-

niskors medieanvändning och deras attityder till invandring. Slutligen, i kapitel sex, 

sammanfattar vi resultaten och drar våra slutsatser. 
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2. Forskningsöversikt

I jämförelse med opinionen i andra europeiska länder är den svenska opinionen 

generellt sett tolerant och positivt inställd till invandring (Bridges & Mateut 2014; 

Demker 2016; Heath & Richards 2016; Meuleman, et al. 2009; Sides & Citrin 2007). 

Studier visar exempelvis att det är en högre andel i Sverige än i något annat EU-land 

som anser att invandring berikar det egna landet och att Sverige bör hjälpa männ-

iskor på flykt (EU kommissionen 2016; se även EU kommissionen 2010). 

Att attityderna till invandring är mer positiva i Sverige än i andra länder är dock inte 

liktydigt med att svenskarna i absolut mening är positivt inställda till invandring. 

Det kan också bero på att människor i andra länder har (ännu) mer negativa at-

tityder. Oavsett vilket handlar den här studien primärt om attityderna till invandring 

i Sverige. Således är vi mer intresserade av jämförelser över tid än mellan länder. 

Som en bakgrund till de empiriska analyser som rapporten bygger på ska vi i det här 

kapitlet beskriva tidigare forskning som handlar om (a) svenskarnas attityder till in-

vandring, med fokus på vilka förändringar som har skett över tid, (b) vilka samband 

det finns mellan svenskarnas attityder till invandring och olika förklaringsfaktorer, 

och (c) olika mekanismer som kan förklara varför attityderna skiljer sig åt mellan 

olika människor och grupper.

Tidigare forskning om svenskarnas  
attityder till invandring: 1950-tal till 2010-tal
Studier kring svenskarnas attityder till invandring har genomförts åtminstone 

sedan 1950-talet. Vid den tiden dominerades invandringen till Sverige av arbets-

kraftsinvandring (Byström & Frohnert 2017; Nilsson 2004; Svanberg & Tydén 2005). 

Med början år 1957 och med uppföljningar 1965 och 1970 undersökte Sifo1 svensk-

arnas attityder till Sveriges relativt sett liberala invandringspolitik. Huvudfrågan i 
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dessa studier var: ”Tycker ni att Sverige under de senaste 20 åren har tagit emot ut-

länningar i allt för stor omfattning, eller att det har skett i ungefär lagom omfattning 

eller att vi borde ha tagit emot ännu fler utlänningar”. Av dessa studier framgår att 

andelen som ansåg att Sverige hade tagit emot för många utlänningar vid samtliga 

tillfällen var avsevärt större än andelen som ansåg att Sverige borde ha tagit emot 

fler. Andelen som ansåg att Sverige hade tagit emot för många utlänningar ökade 

dessutom från 13 till 47 procent mellan 1957 och 1970. Under samma period sjönk 

andelen som ansåg att Sverige hade tagit emot ”ungefär lagom många” från 66 till 

45 procent medan andelen som ansåg att Sverige borde ta emot fler knappt föränd-

rades alls. Samtidigt ökade andelen som ansåg att invandringen var ”till övervä-

gande fördel” från 16 till 32 procent. Mellan 1965 och 1970 ökade även andelen som 

ansåg att ”de utländska arbetarna skall ha samma möjligheter på arbetsplatsen” 

från 74 till 84 procent (Zetterberg 1970; se även Demker 2014).

Ytterligare en tidig undersökning av svenskarnas attityder till invandring genom-

fördes 1969 av den dåvarande Invandringsutredningen. Resultaten visade att 

många hade en negativ inställning till invandring. En knapp majoritet, 51 procent, 

instämde helt eller med tvekan i att det hade varit fel att släppa in så många in-

vandrare till Sverige som man hade gjort. Vidare instämde en majoritet (73 procent) 

i påståendet att många invandrare kommer till Sverige enbart för att utnyttja de so-

ciala förmånerna. Samtidigt gav svenskarna också uttryck för mer toleranta åsikter. 

Exempelvis instämde majoriteten i att alla som vill komma till Sverige för att bo och 

arbeta bör få göra det, och 71 procent ansåg att samhället bör skapa förutsättning-

ar för invandrare att bevara sitt språk och sina kulturella traditioner (Westin 1987). 

Tolv år senare (1981) genomfördes ytterligare en större undersökning av svensk-

arnas attityder till invandring. Det var då Diskrimineringsutredningen, under led-

ning av Charles Westin, som stod bakom undersökningen. Resultaten indikerade 

att svenskarna hade blivit mer positivt inställda till invandring sedan 1969. För att 

nämna ett exempel hade andelen som instämde i påståendet att många invandrare 

enbart kommer till Sverige för att utnyttja sociala förmåner sjunkit från 73 till 50 

procent. År 1987 genomförde Westin ännu en uppföljande studie. Resultaten indi-

kerade att svenskarna i vissa avseenden blev mer kritiskt inställda till invandring 
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mellan 1981–1987. Exempelvis ansåg en större andel år 1987 att bostadsbristen 

i Sverige till stor del berodde på invandringen samtidigt som en lägre andel höll 

med om att samhället ska skapa möjligheter för invandrare att bevara sitt språk 

och sina traditioner. I andra avseenden blev svenskarna dock mer positivt inställda 

till invandring. Bland annat ökade andelen som tog avstånd från påståendet att det 

inte borde släppas in fler invandrare i Sverige, parallellt med att andelen som höll 

med om att invandrare bör tvingas lämna Sverige vid ökad arbetslöshet sjönk. Trots 

att förändringarna var något tvetydiga visade en sammanvägning av svaren att 

betydligt fler kunde klassificeras som positiva till invandring år 1987 jämfört med 

1981 (Westin, 1987). Det bör samtidigt noteras att invandringen till Sverige skiftade 

karaktär under 1970-talet. Under 1950- och 1960-talet dominerade arbetskraftsin-

vandring medan flyktinginvandring blev betydligt vanligare mot slutet av 1970-talet 

och under 1980-talet (Byström & Frohnert 2017; Svanberg & Tydén 2005).

Den längsta tidsserien när det gäller svenskarnas attityder till invandring kommer 

från de årliga SOM-undersökningarna, genomförda av SOM-institutet (Samhälle 

Opinion Medier), en oberoende samhällsvetenskaplig forskningsorganisation vid 

Göteborgs universitet. Till skillnad från de tidigare diskuterade studierna handlar 

frågan i SOM-undersökningarna emellertid enbart om en form av invandring, nämli-

gen invandringen av flyktingar. Sedan 1990 har SOM-undersökningarna inkluderat 

en fråga som handlar om huruvida det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. 

Dessa mätningar visar att andelen svenskar som anser att det är ett bra respektive 

dåligt förslag att ta emot färre flyktingar fluktuerar något från år till år, men mellan 

1992 och 2015 är den långsiktiga trenden att svenskarna blir mindre negativa – eller 

mer positiva – till flyktingmottagande. 1992 ansåg exempelvis 65 procent att det 

var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar medan 16 procent ansåg att det var 

ett dåligt förslag. 2015 var motsvarande andelar 40 respektive 37 procent. SOM-

undersökningen från 2016 indikerar samtidigt att det skedde ett trendbrott mellan 

2015 och 2016: mellan dessa år ökade andelen som anser att det är ett bra förslag 

att ta emot färre flyktingar från 40 till 52 procent medan andelen som anser att det 

är ett dåligt förslag minskade från 37 till 24 procent (Demker 2017).
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Invandring av flyktingar och asylsökande är dock bara en form av invandring vid 

sidan av exempelvis arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring och återinvandring 

av svenska medborgare (Byström & Frohnert 2017; Strömbäck 2016; Svanberg & 

Tydén 2005). När det gäller attityderna till andra former av invandring finns det 

mindre forskning, men vid några tillfällen har valundersökningarna vid Göteborgs 

universitet ställt frågor om människors attityder till arbetskraftsinvandring. Dessa 

studier visar att attityden till arbetskraftsinvandring har blivit något mindre negativ 

över tid. Mellan 2002 och 2010 sjönk exempelvis andelen som var negativt inställd 

till arbetskraftsinvandring från 45 till 38 procent (Demker 2014).

Det finns också studier som har undersökt hur människor ser på antalet ”utlän-

ningar”, utan att specificera varifrån eller av vilka skäl de har kommit till Sverige. 

Mellan 1993 och 2009 fick respondenterna i SOM-undersökningarna exempelvis 

ta ställning till påståendet ”Det finns för många utlänningar i Sverige”. Resultaten 

visar att andelen som anser att det finns för många utlänningar i Sverige sjönk från 

52 till 36 procent mellan 1993 och 2009. Över tid har andelen som tycker att det är 

viktigt att slå vakt om svenska värden och andelen som inte skulle tycka om att få 

en invandrare ingift i den egna familjen också minskat (Demker 2014).

Mångfaldsbarometern är ytterligare en undersökning som regelbundet kartlägger 

svenskarnas attityder till invandring och etnisk mångfald. Undersökningarna har 

genomförts sedan 2005 och omfattar en rad frågor som handlar om synen på mång-

fald när det gäller bland annat arbetsliv, religion, boende och kultur. Resultaten av 

dessa studier tyder överlag på en ganska hög grad av stabilitet och att synen på 

mångfald i stort är positiv. Mellan 2014 och 2016 förefaller dock attityderna till et-

nisk mångfald ha blivit mer negativa (Ahmadi, et al. 2016).2 Mellan dessa år sjönk 

exempelvis andelen som anser att ”samhället bör skapa möjligheter för invandrare 

att bevara sina kulturella traditioner” från 57 till 49 procent samtidigt som ande-

len som anser att ”människor med utländsk bakgrund som kommit hit måste ges 

samma sociala rättigheter som landets egen befolkning” sjönk kraftigt från 77 till 

55 procent. Parallellt ökade andelen som anser att ”alla invandrare som begår brott 

i Sverige bör tvingas att lämna landet” från 56 till 64 procent. Även andelen som 

anser att ”den etniska mångfalden utvecklar vår kultur” sjönk något, från 66 till 60 

procent, mellan 2014 och 2016 (Ahmadi, et al. 2016). 
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Ytterligare en relevant studie är Bohman och Hjerm (2014), baserad på data från 

European Social Survey. Undersökningen omfattar tidsperioden 2002–2014, och 

överlag visar resultaten att den svenska invandringsopinionen under perioden 

var relativt stabil. Visserligen blev svenskarna något mer negativa till invandring 

i samband med att Sverigedemokraterna blev invalda i riksdagen (2010), men två 

år senare var opinionen tillbaka på samma nivå som tidigare. Denna studie visade 

också att valframgångarna för radikala högerpartier inte hade haft någon generell 

effekt på människors attityder till invandring i de europeiska länder som ingick i 

studien (Bohman & Hjerm 2014). 

Även om den här genomgången inte tar upp samtliga studier av svenskarnas attity-

der till (olika former av) invandring tyder forskningen sammantaget på att dessa at-

tityder i ett längre tidsperspektiv har blivit mer positiva. De främsta förändringarna 

tycks dock ha skett före sekelskiftet. Under 2000-talet tycks den svenska invand-

ringsopinionen ha präglats av en högre grad av stabilitet. Under de allra senaste 

åren finns det samtidigt indikationer på att det kan ha skett ett trendbrott i riktning 

mot mer negativa attityder,3 men om det handlar om ett verkligt trendbrott eller en 

tillfällig förändring går inte att bedöma förrän längre tid har passerat. 

När det gäller tidigare forskning är fyra förhållanden samtidigt viktiga att notera. 

För det första bygger tidigare studier på tvärsnittsundersökningar. Det gör att det 

alltid finns en viss osäkerhet kring om förändringar över tid speglar faktiska för-

ändringar eller påverkas av att olika urval har deltagit i undersökningarna vid olika 

tillfällen. Det gör också att man inte kan analysera förändringar på individnivån. 

För det andra råder det en brist på svenska studier av hur attityderna till invand-

ring varierar beroende av varför människor invandrar till Sverige och varifrån de 

kommer, samtidigt som internationell forskning visar att attityderna skiljer sig åt 

beroende av varifrån människor invandrar och varför de invandrar (se exempelvis 

Ford 2011; Hainmueller & Hopkins 2015; Valentino, et al. 2017). Undantaget gäller i 

första hand Mångfaldsbarometern, som visar att fler instämmer i negativa påstå-

enden om människor med utländsk bakgrund när det handlar om invandrade från 

Mellanöstern och Afrika än när det handlar om invandrade från Asien, Latinamerika, 

Norden, Nordamerika, Australien och Europa (Ahmadi, et al., 2016). För det tredje 
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handlar den längsta tidsserien om huruvida människor anser att Sverige bör ta 

emot färre flyktingar. Om syftet är att tolka hur människors attityder till invandring 

generellt sett har förändrats över tid är det problematiskt. Ett skäl är att flyktingin-

vandring bara är en form av invandring, medan ett annat skäl är att svaren troligen 

påverkas av hur många som vid olika tillfällen kommer som flyktingar. Svaren kan 

också påverkas av om invandringen på en mer generell nivå skiftar karaktär från ex-

empelvis arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring. En och samma person kan 

exempelvis anse att Sverige bör ta emot färre flyktingar i en situation när det kom-

mer många flyktingar men att Sverige bör ta emot fler flyktingar i en situation när 

det kommer färre. Förändringar över tid behöver därför inte nödvändigtvis handla 

om att människors grundläggande attityder har förändrats: de kan också bero på 

att flyktinginvandringens omfattning ser annorlunda ut.

Oavsett vilket finns det tecken på att utvecklingen vad gäller attityderna till invand-

ring och angränsande frågor präglas av en ökad polarisering. Här kan det noteras 

att Westin, redan på 80-talet, identifierade tecken på en ökad grad av polarisering. 

Han konstaterar bland annat att resultaten från hans undersökning 1981 visade att 

”En stor majoritet av det svenska folket hade blivit positivare till invandrare medan 

en mycket liten minoritet bedrev en allt hätskare invandringsfientlig verksamhet” 

(Westin 1987, s. 45). Om vi förflyttar oss till nutid konstaterar Demker och van 

der Meiden vidare att ”flyktingfrågan visat en stadigt ökande partipolarisering” 

över tid (2016, s. 201). Det kan illustreras av att inställningen till att ta emot flyk-

tingar i Sverige år 2015 var mer partipolitiserad än den klassiska vänster-höger-

frågan om huruvida mer av sjukvården bör bedrivas i privat regi (Demker & van 

der Meiden 2016). Ett annat uttryck för den ökade polariseringen är att stöder för 

Sverigedemokraterna har vuxit, samtidigt som studier pekar på att svenskarna över 

tid har blivit alltmer positivt inställda till invandring (Demker 2014). Forskningen 

tyder också på att framgångarna för radikala högerpartier tycks förklaras mer av 

att de har varit skickliga på att mobilisera väljare snarare än att partierna förändrat 

människors attityder (Bohman & Hjerm 2014; Demker 2014). Ytterligare ett uttryck 

för ökad polarisering är att andelen som anser att invandring/integration är en vik-

tig samhällsfråga har ökat både bland dem som har negativa och bland dem som 

har positiva attityder till flyktinginvandring (Demker & van der Meiden 2016). 
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Med andra ord tycks vissa grupper bli mer negativa medan andra blir mer positiva 

till invandring. Det leder till frågan om vilka faktorer som kan förklara människors 

attityder till invandring. 

Faktorer som har samband med  
människors attityder till invandring
Både i Sverige och internationellt finns det relativt mycket forskning som handlar 

om vilken betydelse olika faktorer har för att förklara människors attityder till in-

vandring. Den enskilda faktor som oftast har samband med människors attityder 

till invandring är utbildning. Högutbildade ger genomgående uttryck för mer posi-

tiva attityder än lågutbildade. Detta samband har identifierats både i Sverige och i 

andra länder (Ahmadi, et al. 2016; Demker 2016; Hainmueller & Hiscox 2007; Mella 

2011; Sandberg & Demker 2013). Enligt 2016 års SOM-undersökning anser exem-

pelvis 41 procent av högskole- eller universitetsutbildade att det är ett ganska eller 

mycket bra förslag att ta emot färre flyktingar, jämfört med 64 procent bland dem 

som endast har grundskoleutbildning (Demker 2017). 

Sambandet har förklarats genom skillnader i såväl värderingar som kunskap. Bland 

annat tenderar högre utbildning att leda till ett större mått av kritiskt tänkande, en 

ökad medvetenhet om internationella händelser samt anti-auktoritära värderingar 

(Ahmadi et al. 2015; Demker 2014; Hainmueller & Hiscox 2007). Det finns också em-

piriskt stöd för att högutbildade personer är mindre främlingsfientliga och att de 

värdesätter mångkultur i högre grad än lågutbildade (Hainmueller & Hicox 2007). 

Vidare antas högutbildade människor vara mindre benägna att uppleva invandring 

som ett hot då en hög utbildning tenderar att medföra en god social och ekonomisk 

situation (Ahmadi et. al 2015). Det finns empiriskt stöd även för detta resonemang. 

Studier har bland annat visat att människor med kortare utbildning tenderar att kän-

na en större oro för att invandring ska hota den nationella kulturen och identiteten 

(kulturellt hot) samt för att invandrare ska öka konkurrensen på arbetsmarknaden 

(ekonomiskt hot) (Ahmadi et al. 2015; Demker 2016; Hainmueller & Hopkins 2014; 

Malhotra et. al 2013, Mella 2007).4 Eftersom forskning visar att upplevelsen av olika 

typer av hot är centralt för att förstå mekanismerna bakom invandringskritiska at-

tityder kommer forskning kring detta att diskuteras närmare nedan.
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Vid sidan av utbildning har kön också visat sig ha betydelse. Genomgående 

visar forskning att kvinnor tenderar att vara mer positiva till invandring än män. 

Skillnaden mellan könen är inte lika stor som mellan högutbildade och lågutbil-

dade, men en lång rad studier påvisar att det finns ett samband mellan kön och 

attityder till invandring (Ahmadi et al. 2015; Andersson & Demker 1997; Demker 

2014: Mella 2011; Sandberg & Demker 2013). Värt att notera är också att skillnaden 

mellan män och kvinnor går att identifiera oavsett ideologisk position på vänster–

högerskalan och oavsett ålder. 

En tredje faktor som har visat sig ha betydelse är ålder, där yngre generellt tende-

rar att vara mer positiva till invandring än äldre (Ahmadi et al. 2015; Demker 2014; 

Sandberg & Demker 2013). Yngre personer är dock en polariserad grupp. Trots att 

unga generellt är mer positivt inställda till invandring tenderar unga med låg utbild-

ning att vara invandringskritiska. 

En fjärde faktor som kan ha betydelse för människors attityder till invandring är 

bostadsort, där forskning visar att de som bor i större städer tenderar att vara mer 

positiva till invandring än de som bor på landsbygd och i mindre tätorter (Ahmadi 

et al 2015; Demker 2014; Sandberg & Demker 2013). En möjlig förklaring kan vara 

att storstäder präglas av en mer mångkulturell miljö, vilket antas resultera i att stor-

stadsbor upplever etnisk mångfald som mer naturlig (Mella 2007). Enligt den så 

kallade kontakthypotesen kan det också förväntas att interaktion och kontakt med 

invandrare resulterar i mindre fördomar och negativa attityder till invandring och 

invandrade (Demker 2014; Hainmueller & Hopkins 2014). Den hypotesen har fått 

empiriskt stöd i ett flertal studier (Fetzer 2000; McLaren 2003). Bland annat visar 

en meta-analys av runt 500 studier att kontakt med andra grupper än den egna 

tenderar att leda till mindre fördomar (Pettigrew & Tropp 2008).

Vad gäller Sverige pekar forskningen också på att attityderna till invandring skiljer 

sig mellan olika regioner. Särskilt tydligt är att människor i södra Sverige, inte minst 

i Skåne, är mer kritiska till flyktingmottagande än de som bor i Norrland (Demker 

2014, 2010). Det är dessutom ett mönster som går igen historiskt. Ett uttryck för det 

är att anslutningen till olika nationalsocialistiska, fascistiska och extremnationalis-
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tiska rörelser historiskt har varit större i södra Sverige än i andra delar av Sverige 

(Lööw 2004). Exakt varför södra Sverige i högre grad har präglats och präglas av 

mer negativa attityder till invandring är dock oklart. 

Ovanstående faktorer – utbildning, kön, ålder och bostadsort – är de som oftast 

lyfts fram för att förklara människors attityder till invandring. Dessa faktorer sam-

verkar samtidigt med andra faktorer, vilket understryker att ett samband inte nöd-

vändigtvis är liktydigt med ett orsakssamband. En sådan faktor är klasstillhörighet, 

där personer som uppger att de lever i ett arbetarhem är betydligt mer negativa till 

flyktingmottagande än de som uppger att de lever i ett tjänstemannahem. I hög 

grad samverkar klass med utbildning, och det är främst personer som tillhör arbe-

tarklassen och som har låg utbildning som ger uttryck för invandringskritiska attity-

der (Demker 2014; Mella 2007). Ytterligare en faktor är ekonomi. Flera studier visar 

till exempel att upplevelsen av att den egna ekonomin har försämrats är förknippat 

med invandringskritiska attityder. Likaså är arbetslösa mer kritiska till flyktingmot-

tagande än personer som har en anställning (Sandberg & Demker 2013; Demker 

2014). 

En fjärde faktor är religion, där studier visar att troende generellt har mer toleranta 

och positiva attityder till invandring och invandrare än icke-troende. Framförallt 

uppvisar unga, troende kvinnor positiva attityder till invandring och mångfald 

(Demker 2014; Demker 2010; Mella 2007). En femte faktor handlar om det upplevda 

kulturella avståndet till invandrade. Ju större det upplevda avståndet till invandrare 

är, desto mer negativa tenderar människors attityder till invandring och mångkultur 

att vara. Det upplevda kulturella avståndet hänger i sin tur samman med vilken del 

av världen som invandrade personer kommer från. Exempelvis tenderar det upp-

levda kulturella avståndet till människor från Mellanöstern vara större än det upp-

levda kulturella avståndet till människor från Norden och Nordamerika (Ahmadi, et 

al. 2016; Mella 2007; se även Strömbäck 2017). Exempelvis konstaterade Westin 

i sina studier under 1980-talet att den upplevda ”etniska distansen” var större till 

bland annat iranier, kurder och etiopier än till exempelvis norrmän, danskar och 

amerikaner, som uppfattades ligga närmare svenskarna kulturellt och värderings-

mässigt (Westin 1987). 
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Sist, men inte minst, visar forskning att det finns samband mellan människors at-

tityder till invandring och deras partisympati samt ideologiska hemvist. Generellt 

tenderar de som står till vänster politiskt och som sympatiserar med partier till 

vänster att vara mer positivt inställda till invandring, medan de som står längre 

till höger politiskt och som sympatiserar med konservativa, nationalistiska eller 

högerpopulistiska partier tenderar att vara mer negativt inställda till invandring 

(Canetti, et al. 2016; Cohrs & Stelzl 2010; Demker 2014, 2017).

Tidigare forskning visar också att det finns samband mellan attityderna till invand-

ring och sociala samt politiska faktorer som tillit, tillfredsställelse med livet och hur 

nöjd man är med det sätt på vilket demokratin fungerar. Exempelvis är de som anser 

att det inte går att lita på människor i allmänhet i högre grad negativa till flykting-

mottagande. Likaså är de som är missnöjda med demokratin, det politiska syste-

met och det egna livet mer kritiska till flyktingmottagande (Demker 2014; Sandberg 

& Demker 2013). Studier visar också att de som har ett lågt politiskt intresse är mer 

negativa till invandring och flyktingmottagande än de som har ett stort politiskt 

intresse (Andersson & Demker 1997; Demker 2014).

Samtidigt finns det samband mellan politiskt intresse och utbildning, och det är 

fullt möjligt att sambandet mellan politiskt intresse och attityder till invandring 

egentligen speglar utbildningsnivåns betydelse. Vad som är den egentliga förkla-

ringsfaktorn är därför oklart, vilket illustrerar den fundamentala skillnaden mellan 

samband och orsakssamband. Att det finns ett samband behöver inte betyda att 

det finns ett orsakssamband. Ett orsakssamband betyder att a leder till b, medan 

ett samband, eller en korrelation, betyder att a är förknippat med b, utan att det är 

belagt om a leder till b eller om det är b som leder till a – eller om det finns en tredje 

faktor, c, som påverkar både a och b. 

Ett problem i detta sammanhang är bristen på svenska studier som undersöker 

sambanden mellan olika förklaringsfaktorer och människors attityder till invand-

ring med hjälp av statistiska analyser, där man kan isolera betydelsen av enskilda 

förklaringsfaktorer under kontroll för andra förklaringsfaktorer. Ett annat problem 
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är att det finns en brist på svenska studier som bygger på panelundersökningar. 

Fördelen med panelundersökningar är att samma personer tillfrågas vid flera olika 

tillfällen, vilka gör det möjligt att kontrollera för tidsfaktorn och studera förändring-

ar på individnivån och bland samma grupp människor (Finkel 1995). Detta bidrar 

till att kunskapen om vilka faktorer som förklarar – och inte bara som samvarierar 

med – svenskarnas attityder till invandring är begränsade. 

Internationellt finns det emellertid mer forskning som fokuserar på orsakssamban-

den och vilka mekanismer som kan förklara människors attityder till invandring. Det 

finns därför skäl att gå närmare in på den forskningen. 

Upplevt hot bakom invandringskritiska 
attityder 
Inom den internationella forskningen finns det olika teorier som handlar om vad 

som kan förklara människors attityder till invandring och invandrare. Ofta utgår 

forskningen från grupphotsteorin (group threat theory) för att förklara främlings-

fientlighet, motstånd mot invandring och stöd för radikala högerpartier (Bohman 

& Hjerm 2014). Enligt teorin så kan negativa attityder till invandring och invand-

rade förklaras av att vissa människor upplever  invandring som ett hot riktat mot 

den egna gruppen. Mer specifikt har forskare i huvudsak hänvisat till upplevelsen 

av kulturella eller ekonomiska hot för att förklara invandringskritiska attityder 

(Bornschier 2010; Hainmueller & Hopkins 2014, 2015; Lucassen & Lubbers 2012; 

Oesch 2008; Valentino, et al. 2017). 

Den kulturella förklaringsmodellen har socialpsykologiska rötter och menar att den 

främsta orsaken till att människor är kritiska till invandring är att invandring upp-

fattas som ett hot mot den nationella identiteten och/eller kulturen (Hainmueller 

& Hopkins 2014). Den här typen av hot är ofta symboliskt snarare än materiellt och 

handlar mindre om hur invandring upplevs påverka individerna själva och mer om 

hur den upplevs påverka samhället i stort. 
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Den ekonomiska förklaringsmodellen antar istället att människors attityder till 

invandring främst bottnar i ett materiellt egenintresse. Teorin kan delas upp i två 

modeller, vilka fokuserar på olika typer av materiellt egenintresse: Labor Market 

Competition och Fiscal Burden (Hainmueller & Hopkins 2014, 2015). Den grundläg-

gande hypotesen enligt tesen om Labor Market Competition är att negativa attity-

der till invandring bottnar i en upplevelse av att invandring bidrar till ökad konkur-

rens på arbetsmarknaden, antingen genom ökad konkurrens om jobben eller risk 

för lönedumpning. Den grundläggande hypotesen enligt tesen om Fiscal Burden är 

att invandringskritiska attityder grundar sig i uppfattningen att invandring bidrar 

till att belasta välfärden och/eller de offentliga finanserna. 

Empiriskt finns det stöd såväl för att negativa attityder till invandring bottnar i en 

upplevelse av att invandring bidrar till en belastning på de offentliga finanserna 

(Hanson, et al. 2007; Facchini & Mayda, 2009; Citrin, et al. 1997), som till en ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden (Dancygier & Donnelly 2013; Scheve & Slaughter 

2001; Mayda 2006) och som ett hot mot den nationella kulturen eller identiteten 

(Hainmueller & Hiscox 2007; Sides & Citrin 2007; Chandler & Tsai 2001). 

Om man väger samman den empiriska forskningen och ser till studier som jämför 

förklaringskraften av dessa modeller, så tyder det mesta på att upplevelsen av ett 

kulturellt eller symboliskt hot har större betydelse än människors materiella egen-

intresse (Hainmueller & Hopkins 2014; Card et al. 2012; Lucassen & Lubbers 2012; 

Oesch 2008; Sniderman et al. 2004). Forskning pekar också på att människors oro 

över hur samhället i stort påverkas av invandring har större betydelse än oron över 

hur de själva påverkas (Hainmueller & Hopkins 2014, 2015).

Stabilitet kontra förändring i attityder
Då en av den här studiens frågeställningar handlar om hur attityderna till invand-

ring har förändrats i Sverige 2014–2016 finns det skäl att diskutera vad forskningen 

visar när det gäller stabilitet kontra förändring i politiska attityder och åsikter. En 

central faktor i det sammanhanget är att sannolikheten för att en individ ska ändra 

attityd är beroende av hur stark och genomtänkt attityden i fråga är. ”Starka attity-
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der” är i regel stabila över tid och mer resistenta mot ny information, medan ”svaga 

attityder” är mer formbara (Eagly & Chaiken 1993; Petty & Krosnick 1995; Petty & 

Cacioppo 1986; Tesler 2015; Zaller 1992). 

Relevant i det sammanhanget är att människor, enligt forskningen, ofta saknar 

tydliga och genomtänkta åsikter och attityder (Bishop 2005; Converse 1964; Zaller 

1992). I de flesta frågor har människor helt enkelt inte tänkt igenom vad de anser. 

Ofta präglas våra åsikter därför av att vara instabila och ambivalenta, särskilt när 

det gäller frågor där vi saknar ett starkt engagemang eller där vi inte har haft sär-

skilda skäl att tänka igenom våra åsikter och hur de hänger samman med varandra 

(Bishop 2005; Converse 1964; Moy 2008; Zaller 1992). Detta är en viktig förklaring 

till varför människor är mottagliga för påverkan från exempelvis massmedier eller 

från politiska aktörer som vi sympatiserar med (Converse 1964; Tesler 2015; Zaller 

1992). Ett annat forskningsresultat är att människor sällan tar politisk ställning 

utifrån sina samlade kunskaper och värderingar. Istället utgår vi i hög grad från de 

tankar som ligger närmast tillgängliga i minnet (”at the top of the head”), vilket på-

verkas av den politiska debatten och medierapporteringen (Zaller 1992). Att förlita 

sig på signaler från massmedier och olika opinionsledare fungerar i det samman-

hanget som ett sätt för människor att spara tid och kognitiv energi (Lau & Redlawsk 

2001; Lupia & McCubbins 1998; Popkin 1994). 

När det gäller frågan om invandring och integration låg den under tidsperioden 

2014–2016 i topp på medborgarnas dagordning över viktiga samhällsfrågor 

(Andersson, et al. 2017). Dessa frågor har också fått ett stort utrymme i såväl debat-

ten som på ledarsidor (Bolin, et al. 2016) och i nyhetsrapporteringen (Andersson, et 

al. 2017; Strömbäck, et al. 2017). Som nämnts tidigare präglas dessa frågor också 

av en växande politisk polarisering. Detta talar för att människor, jämfört med 

många andra frågor, har haft goda skäl att tänka igenom sina attityder till invand-

ring och forma mer stabila åsikter. Det talar för att relativt små attitydförändringar 

kan förväntas under tidsperioden 2014–2016. Samtidigt ökade flyktinginvandring-

en kraftigt under samma tidsperiod, parallellt med att flyktingpolitiken från slutet 

av 2015 förändrades i allt mer restriktiv riktning. Det talar för att människor har haft 

skäl att omvärdera sina tidigare attityder till invandring, och för att större attitydför-

ändringar kan förväntas under tidsperioden 2014–2016.
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Medieeffekter och attityder till invandring 
Oavsett vilka faktorer som i övrigt kan bidra till att förklara människors attityder 

till invandring kan de inte ses oberoende av medierna, deras bevakning av frågor 

kopplade till invandring, och människors användning av medier. Det följer, för att 

citera Hericourt och Spielvogel (2014, s. 226), av att ”det är de subjektiva percep-

tionerna, och inte en objektiv utvärdering [av invandringens påverkan], som leder 

människor till att vara för eller emot invandring”. Viktigt i det sammanhanget är att 

medier utgör en av de viktigaste källorna till information om sådant som ligger bort-

om människors egen vardag (Mutz 1998; Shehata & Strömbäck 2014). I hög grad är 

människor beroende av medier för information om politik och samhälle, ett förhål-

lande som ligger till grund för mediernas effekter. Den information som människor 

tar del av via medier samspelar med människors redan existerande verklighetsupp-

fattningar, åsikter och värderingar, och bidrar till att ytterligare forma dessa.

I den svenska kontexten finns det i princip inga studier som undersöker mediernas 

betydelse för människors attityder till invandring, men internationellt visar forsk-

ning att såväl mediernas innehåll som människors medieanvändning kan ha bety-

delse för attityderna till invandring (för en översikt, se Meltzer, et al. 2017). Det finns 

därför skäl att kort diskutera forskningen på området.

När det gäller medieeffekter på en generell nivå är tre av de mest centrala teo-

rierna dagordningsteorin, priming och gestaltningsteorin (framing theory). Kärnan 

i dagordningsteorin är att det finns ett samband mellan hur stor uppmärksamhet 

medierna ägnar åt olika frågor och vilka frågor människor anser vara viktiga sam-

hällsfrågor (Iyengar & Kinder 1985; McCombs 2014, Shehata 2015). Ju mer medierna 

uppmärksammar en fråga, desto större är sannolikheten att människor ska anse 

att det är en viktig samhällsfråga. Kärnan i priming-teorin är att medierna påver-

kar vilka tankar som människor har närmast tillgängliga i minnet, och därmed hur 

människor tänker kring olika frågor, händelser, processer eller aktörer (Fiske & 

Taylor 1991; Roskos-Ewoldsen, et al. 2007). Det kan till exempel handla om vilka 

måttstockar som människor använder när de bedömer politiska partier (Druckman 

2004; Iyengar 1992), men också om hur människor tänker kring och vilka associa-
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tioner de gör till olika grupper av invandrade (Valentino, Brader & Jardina 2013). 

Kärnan i gestaltningsteorin (framing theory) är att de sätt på vilka medierna be-

skriver och gestaltar en fråga, händelse, process eller grupp har betydelse för hur 

människor uppfattar det som nyheterna handlar om (Entman 1993; Iyengar 1992; 

Price, Tewksbury & Powers 1997; Shehata 2015). Det kan gälla allt från ett politiskt 

förslag till hur en händelse eller en aktör uppfattas av människor (Arendt & Matthes 

2014; Schuck & de Vreese 2006; Simon & Jerit 2007; Valkenburg, Semetko & de 

Vreese 1999).

Internationellt finns det en rad studier, vilka bygger på dessa teorier, som under-

söker mediernas effekter på människors attityder till invandring och invandrade. 

Bland annat visar forskning att det finns samband mellan hur mycket medierna 

rapporterar om invandring och relaterade frågor och hur viktig frågan anses vara 

bland befolkningen (Dunaway, et al. 2011). Studier visar också att omfattningen av 

mediernas rapportering om invandring påverkar hur starkt stödet för invandrings-

kritiska partier är (Boomgaarden & Vliegenthart 2007; Walgrave & De Swert 2004). 

Det finns även flera studier som belägger att medierna, genom att koppla samman 

invandring med brottslighet eller genom användandet av negativa stereotyper av 

invandrade och etniska minoriteter, påverkar människors attityder till de grupper 

som det handlar om (Brader, Valentino & Suhay 2008; Schemer 2014; Cho, et al. 

2006; Valentino, Brader & Jardina 2013). Det finns också en rad studier som visar 

att medierade gestaltningar som präglas av en negativ eller problematiserande 

framställning av invandring tenderar att bidra till mer invandringskritiska attityder, 

medan gestaltningar som präglas av en mer positiv framställning av invandring 

tenderar att leda till att människor upplever invandring som mer positiv eller min-

dre problematisk (Boomgaarden & Vliegenthart 2009; Igartua et al 2011; Igartua & 

Cheng 2009; Jacobs, et al. 2016; Meeussen & Jacobs 2017; Schemer 2012, 2014; 

Schlueter & Davidoy 2011; van Klingeren, et al. 2015; Vergeer, et al. 2000;). 

Vid sidan av studier som undersöker sambanden mellan medieinnehåll och attity-

der till invandring finns det även studier som undersöker sambanden mellan med-

iekonsumtion och attityder till invandring. Den typen av forskning kan sägas ha fått 

större relevans i takt med att medieutbudet har ökat kraftigt, inte minst online. På 
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en generell nivå har ett ökat medieutbud tvingat fram en ökad selektivitet i med-

ieanvändningen, med följden att människors preferenser har fått större betydelse 

för vilka medier och vilket medieutbud de använder sig av (Prior 2007; Strömbäck, 

Djerf-Pierre & Shehata 2013). Detta gäller inte minst frågor som rör invandring, där 

det har vuxit fram en flora av högerextrema, främlingsfientliga och invandrings-

kritiska så kallade ”alternativa medier” (Holt 2016). 

För svensk del finns det bara en studie som har undersökt vilka samband som finns 

mellan medieanvändning och attityder till invandring (Strabac, et al. 2012). I den 

analyseras sambanden mellan medieanvändning och attityder till invandring i sex 

länder, varav Sverige är ett. Ett övergripande mönster är att användning av kom-

mersiella tv-nyheter är förknippat med ett ökat motstånd mot invandring medan 

motsatsen gäller för användning av public service-medier. När det gäller tidnings-

läsning fanns det, vid sidan om Nederländerna, inte några samband med männis-

kors motstånd mot invandring. I Nederländerna var tidningsläsning förknippat med 

ökat invandringsmotstånd. Mer specifikt visade resultaten från Sverige att använd-

ning av TV4 Nyheterna var förknippat med ett ökat motstånd mot invandring medan 

motsatsen gällde användning av Rapport i SVT.5 Liknande resultat framkommer i en 

annan studie som omfattar USA, Frankrike och Norge samt i en studie från Belgien. 

Även i dessa studier är användning av kommersiella tv-nyheter förknippat med mer 

negativa attityder till invandring jämfört med användning av public service-nyheter 

(Beyer & Matthes 2015a; Jacobs, et al. 2016). I samtliga fall menar forskarna bakom 

studierna att skillnaden förmodligen kan förklaras av att kommersiella kanaler och 

public service-kanaler tenderar att skilja sig i presentationen av nyheter: kommer-

siella kanaler har exempelvis en tendens att i högre grad fokusera på kriminalitet, 

konflikt och andra negativa aspekter av invandring (Beyer & Matthes 2015b). Den 

hypotesen får också stöd i den nämnda studien från Belgien (Jacobs, et al. 2016).  

Om dessa resultat stämmer på den svenska verkligheten har vi ingen forskning om. 

Det bör dock tilläggas att de nämnda studiernas design gör det svårt att fastställa 

eventuella orsakssamband.

Internationellt finns det fler studier som har undersökt sambanden mellan använd-

ning av olika medier och attityder till invandring. I exempelvis USA visar en studie 
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att det finns ett samband mellan tittande på den konservativa kabel-tv kanalen FOX 

News och en negativ inställning till invandring från Mexiko. Det sambandet kvar-

står oavsett partisympati och ideologi (Gil de Zúñiga et al. 2012). Vidare identifierar 

samma studie ett samband mellan den generella nyhetskonsumtionen – alltså oav-

sett medieval – och attityderna till invandring från Mexiko: ju större nyhetskonsum-

tion, desto mer negativa attityder hade människor till invandring från Mexiko (Gil de 

Zúñiga et al. 2012). En förklaring skulle kunna vara medielogiken och att ”negativa 

nyheter” – såväl generellt som när det gäller invandring – har ett högre nyhets-

värde än ”positiva nyheter” (Arendt 2010; Lengauer, et al. 2012; Schemer & Müller 

2017; Strabac, et al. 2012; Strömbäck, et al. 2017). En internationellt jämförande 

studie visar dessutom att graden av negativitet är högre när medierapporteringen 

handlar om ämnen som brott och straff samt om invandring och integration än om 

andra ämnen (Esser, et al. 2017). Vidare pekar en annan amerikansk studie på att 

daglig användning av webbnyheter ökar benägenheten att uppleva invandring som 

ett hot. Studien finner däremot inte något signifikant samband mellan användning 

av tv-nyheter eller tidningskonsumtion och främlingsfientliga attityder. Författarna 

menar att en tänkbar förklaring till detta kan vara omfattningen av invandrings-

kritiska sajter på internet (Watson & Riffe 2013). Däremot visar en europeisk studie 

att tidningsläsning bidrar till en mer positiv syn på hur invandring påverkar det egna 

landet medan tv-tittande bidrar till en mer negativ syn både på hur invandring på-

verkar det egna landet och på hur öppet det egna landet bör vara för invandring 

(Héricourt & Spielvogel 2014).6 I den studien kontrolleras det dock inte för om det 

handlar om exponering för public service eller kommersiella tv-nyheter.

Sammanfattningsvis tyder forskning med andra ord på att det finns vissa samband 

mellan såväl allmän medie- eller nyhetsanvändning som exponering för olika typer 

av medieinnehåll och människors uppfattningar om, och attityder till, invandring.  I 

vilken grad de samband som har etablerats går att generalisera är dock oklart. Som 

alltid när det gäller medieeffekter så finns det ett antal faktorer som kan påverka 

styrkan i dessa samband. Tre faktorer som har lyfts fram när det gäller effekter på 

människors attityder till invandring är (a) den faktiska invandringens omfattning, 

(b) det etniska ursprunget hos invandrade, och (c) människors kunskap och enga-

gemang.
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När det gäller den faktiska invandringens omfattning tyder studier på att den kan 

ha betydelse för vilka effekter medierna har och hur stora dessa är. Resultaten är 

dock inte entydiga. En studie från Tyskland påvisar exempelvis att nyheter om in-

vandrare har starkast effekt när invandringen är stor (Boomgaarden & Vliengenhart 

2009), samtidigt som en studie från Spanien visar att negativa nyheter om invand-

ring har starkast effekt i områden där det finns en lägre andel invandrare (Schlueter 

& Davidoy 2013). Det tycks med andra ord som om invandringens faktiska storlek 

har eller kan ha betydelse, utan att det finns entydiga svar på hur detta påverkar 

sambandet mellan medierapportering och attityder till invandring och om det som 

har (störst) betydelse är omfattningen av den historiska eller den aktuella invand-

ringen.

När det gäller invandrades etniska ursprung visar ett amerikanskt experiment att 

negativa gestaltningar av ökad invandring resulterar i mer invandringskritiska atti-

tyder när det gäller invandrare från Mexiko än när det gäller invandrare från Europa 

(Brader, Valentino & Suhay 2008). Likaså visar ett spanskt experiment att negativa 

gestaltningar av invandrare från Marocko har större – och mer negativa – effek-

ter än negativa gestaltningar av invandrare från Latinamerika (Igartua et al. 2011). 

Orsaken till att det etniska ursprunget kan ha betydelse för mediernas effekter 

antas vara att majoritetsbefolkningen tenderar att ha fler fördomar och negativa 

stereotyper om vissa invandrargrupper jämfört med andra, och att dessa stereoty-

per aktiveras när gruppen i fråga gestaltas i negativa termer (Brader, Valentino & 

Suhay 2008; Igartua et al. 2011; Peffley et al. 1996). Att stereotypa uppfattningar 

kan ha betydelse för människors uppfattningar och mediernas effekter har visats i 

många studier. Ett exempel är en experimentell studie där deltagarna fick se en kort 

filmsekvens där en misstänkt brottsling gestaltades. När den misstänkta var mörk-

hyad uppvisade de deltagare som hade stereotypa uppfattningar om mörkhyade 

mer negativa attityder än när den misstänkta var vit (Peffley, et al. 1996).

När det gäller kunskap och engagemang tyder forskning generellt på att mediernas 

effekter tenderar att vara starkare bland grupper som har lågt politiskt engagemang 

och låga kunskaper, lågt engagemang i den specifika fråga som rapporteringen 

berör och bland dem som saknar band till något politiskt parti – under förutsätt-
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ning att de exponeras för mediernas rapportering (se bland annat McCombs 2014; 

Igartua, et al. 2011; Zaller 1992). I linje med detta har medieeffekterna när det gäller 

attityder till invandring visat sig vara starkare för människor med liten kunskap om 

invandringsfrågan än för människor med stor kunskap. Detta har visat sig gälla för 

såväl negativ som positiv gestaltning av invandring. Orsaken antas vara att välin-

formerade människor är mer motiverade, och har bättre förmåga, att värdera ny in-

formation i relation till vad de redan vet än de som är mindre informerade (Schemer 

2012). Det ligger i linje med att människor som har mer bakgrundsinformation gene-

rellt är bättre rustade att kritiskt granska ny information (Zaller 1992). 

I vilken utsträckning resultaten från den internationella forskningen är giltiga också 

i Sverige är dock en öppen fråga. När det gäller psykologiska mekanismer bör de 

vara giltiga oavsett land, men de konkreta medieeffekterna på människors attity-

der till invandring påverkas också av olika sociala, kulturella, politiska och institu-

tionella förhållanden, liksom av hur medierna rapporterar om invandring, invand-

rade och etniska minoriteter. I samtliga dessa fall finns det viktiga skillnader mellan 

länder som kan påverka sambanden mellan medieanvändning, medieinnehåll och 

människors attityder till invandring. 



Jesper Strömbäck & Nora Theorin

24

Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar den här översikten att svenskarnas attityder till invand-

ring är positiva ur ett internationellt perspektiv och att den långsiktiga trenden går i 

positiv riktning även om det finns begränsat med svensk forskning kring hur attity-

derna till olika former av invandring varierar och har förändrats över tid. Samtidigt 

finns det indikationer på att det kan ha skett ett trendbrott runt 2015–2016, åtmins-

tone när det gäller attityderna till flyktinginvandring, i kölvattnet av den kraftigt 

ökade invandringen och den allt mer restriktiva politiken när det gäller flyktingin-

vandring. Ur det perspektivet erbjuder vår studie, som bygger på den enda svenska 

panelundersökning som genomfördes under de omvälvande åren 2014–2016, en 

unik möjlighet att undersöka förändringar bland samma grupp människor. När det 

gäller medierna och medieanvändningens betydelse finns det en påtaglig frånvaro 

av tidigare svensk forskning. Givet detta och den internationella forskning som 

tyder på att det finns samband mellan människors medieanvändning och deras at-

tityder till invandring finns det därför skäl att undersöka vilka samband som finns 

mellan svenskarnas medieanvändning och deras attityder till invandring. 

Slutnoter kapitel 2

1. Sifo var ursprungligen förkortning för det ursprungliga namnet Svenska institutet för opinionsun-
dersökningar.

2. År 2015 genomförde Mångfaldsbarometern ingen undersökning.

3.Se exempelvis Ahmadi et al 2015, 2016; Andersson, et al. 2017; Hübinette & Hyltén-Cavallius 2014; 
Integrationsbarometern 2007; SCB 2011, Sifo 2013.

4. Empirisk forskning indikerar att den kulturella förklaringsmodellen är starkare än den ekonomiska 
förklaringsmodellen. Detta gäller både för attityder till invandring och stöd för invandringskritiska 
partier. Se exempelvis Hainmueller & Hopkins 2014 och Lucassen & Lubbers 2012. 

5. Resultaten gäller efter kontroll för kön, ålder, utbildning och politiska kunskaper.

6. Effekterna gäller efter kontroll för faktorer såsom kön, ålder, utbildning, sysselsättning, i vilken typ 
av region man bor i, och politisk orientering på vänster-högerskalan.
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3. Metod och material

För att undersöka svenskarnas attityder till invandring och hur de förändrades 

mellan 2014 och 2016 använde vi oss av data från Demokratipanelen 2014–2016.1  

Det är en treårig panelundersökning genomförd i samarbete med Novus, vilken 

bygger på ett riksrepresentativt urval från deras Sverigepanel stratifierat utifrån 

kön, åldersgrupper och län. Sverigepanelen är en webbaserad panel bestående av 

cirka 35 000 deltagare, vilka rekryteras kontinuerligt via ett slumpmässigt urval. 

Ingen självrekrytering sker till Sverigepanelen, som i stort är representativ för den 

svenska befolkningen.

Demokratipanelen 2014–2016 omfattar tre undersökningstillfällen, så kallade 

panelvågor. Målgruppen var svenska medborgare mellan 18 och 75 år. Den första 

panelvågen genomfördes den 13–25 november 2014. Enkäten gick ut till 7 652 re-

spondenter, varav 3 861 valde att besvara webbenkäten. Det motsvarar en svars-

frekvens på 50,5 procent. Den andra panelvågen genomfördes den 12–24 novem-

ber 2015.2 Enkäten skickades enbart ut till dem som deltog i den första panelvågen. 

Enkäten besvarades av 2 832 respondenter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

37 procent av dem som inbjöds i första omgången. Den tredje panelvågen genom-

fördes den 10–22 november 2016. Enkäten gick ut enbart till dem som deltog i den 

andra panelvågen. Den besvarades av 2 254 respondenter, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 29 procent av dem som inbjöds att delta i den första omgången. 

Detta kan anses vara en acceptabel svarsfrekvens.3 

Analyserna i den här rapporten bygger enbart på svaren från de respondenter som 

deltog i samtliga panelvågor. Genom att koncentrera analyserna till dem som deltog 

i samtliga panelvågor har det varit möjligt att studera förändringar på individnivå 

och bland samma grupp respondenter. Det gör det möjligt att analysera inte bara 

samband. Det ger också vissa möjligheter att analysera kausala samband (Finkel 

1995). Det är en central skillnad jämfört med tvärsnittsundersökningar. 
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Bortfallsanalys och representativitet
För att analysera representativiteten bland dem som deltog i samtliga tre panelvågor 

utfördes en bortfallsanalys i två steg. I det första steget jämförde vi hur represen-

tativa de som deltog i samtliga tre panelvågor är dels för de som deltog i den första 

panelvågen, dels för den folkbokförda befolkningen, med avseende på kön, ålder, 

utbildning, födelseland och geografisk hemvist, det vill säga faktorer där det finns 

officiell statistik att jämföra med. I tabell 3.1 redovisas andelen bland dem som deltog 

i den första respektive samtliga panelvågor och den folkbokförda befolkningen som 

har olika kön, ålder, utbildning, födelseland och geografisk hemvist. 

Tabell 3.1. Jämförelse mellan respondenter i samtliga 
tre panelvågor och den svenska befolkningen (procent).

Respondenter som 
deltog i den första 
panelvågen

Respondenter som 
deltog i samtliga 
panelvågor

Svenska be-
folkningen

Kön
   Man
   Kvinna

50
50

51
49

50
50

Ålder
   18–25 år
   26–35 år
   36–45 år
   46–55 år
   56–65 år
   66–75 år

11
22
15
21
14
17

8
19
15
21
16
21

15
18
18
18
16
15

Utbildning
   Grundskola/motsvarande
   Gymnasium/motsvarande
   Universitet/högskola

8
44
48

8
43
49

13
45
41

Födelseland
– Född utanför Sverige 6 6 16

Geografisk hemvist
   Stockholm
   Östra Mellansverige
   Småland och öarna
   Sydsverige
   Västsverige
   Norra Mellansverige
   Mellersta Norrland
   Övre Norrland

18
21
10
12
18
9
5
7

17
21
9
12
19
10
5
7

23
17
8
15
20
8
4
5

Kommentar: Uppgifterna om svenska befolkningen kommer från SCB:s statistikdatabas samt 
SCB 2015 och avser den folkbokförda befolkningen år 2014. Den geografiska indelningen 
(NUTS) bygger på den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning.



Metod och material

27

Analysen visar överlag en god överensstämmelse mellan respondenterna i den 

första respektive samtliga panelvågor och mellan respondenterna i samtliga panel-

vågor och den folkbokförda befolkningen vad gäller kön, ålder, utbildning och geo-

grafisk hemvist. Det bör dock noteras att det finns en viss underrepresentation av 

åldersgrupperna 18–25 samt 36–45 år, lågutbildade samt boende i Stockholm och 

Sydsverige. Omvänt finns det en viss överrepresentation av åldersgrupperna 46–55 

och 66–75 år äldre, högutbildade samt boende i östra Mellansverige. Den främsta 

avvikelsen gäller utrikes födda, som är underrepresenterade i Demokratipanelen. 

Även om överensstämmelsen mellan respondenterna och den folkbokförda befolk-

ningen överlag är god bör dessa avvikelser hållas i åtanke när det gäller frekvens-

analyserna. 

För att ytterligare analysera om bortfallet mellan den första och den sista panel-

vågen medför en försvagad representativitet analyserade vi också om de respon-

denter som inte deltog vid alla tre tillfällena avviker från de som deltog i samtliga 

panelvågor vad gäller deras attityder till invandring, mediekonsumtion, partisym-

pati eller politiska intresse. Detta är relevant då bortfall mellan panelvågorna kan 

få konsekvenser för resultatet. Exempelvis är det tänkbart att de som har starkast 

attityder eller de som är mest politiskt intresserade fortsätter att delta i störst ut-

sträckning. Om så är fallet begränsas möjligheterna att uttala sig om attitydutveck-

lingen för människor med mindre starka attityder eller mindre politiskt intresse.

Resultaten av en serie logistiska regressionsanalyser redovisas i bilagan, Tabell 

A. Av den framgår att det inte finns några signifikanta skillnader mellan respon-

denterna vad gäller två av våra tre beroende variabler (för en beskrivning av de 

beroende variablerna, se nedan). Då 11 av 12 indikatorer visar att det inte var nå-

gon signifikant skillnad mellan respondenterna vad gäller styrkan i attityder till 

invandring är det dock osannolikt att detta skulle ha påverkat resultaten i någon 

högre grad. Dessutom deltog 521 respondenter med mycket starka attityder även i 

den sista panelvågen, vilket gör att variationen var god även vid det sista tillfället. 

Vidare visar analysen att konsumenter av TV4 Nyheterna och de som sympatiserar 

med Miljöpartiet var något mindre benägna att delta i alla tre panelvågor, medan 

de mycket politiskt intresserade var något mer benägna att delta i samtliga panel-

vågor. Annars fanns det inga signifikanta skillnader mellan de respondenter som 
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deltog i alla tre panelvågor och de som inte gjorde det. Av detta drar vi slutsatsen 

att data kvaliteten överlag är hög och att representativiteten är god. 

Beroende och oberoende variabler
Syftet med den här undersökningen är att analysera attityder till invandring. För att 

mäta dessa attityder – de beroende variablerna – utgick vi ifrån ett flertal frågor som 

syftade till att mäta hur respondenterna ser på: (a) olika former av invandring, (b) 

invandring från olika regioner i världen, och (c) hur invandring uppfattas påverka 

Sverige. För att underlätta förståelsen och för att det inte ska bli för långt avstånd mel-

lan presentationen av de olika variablerna och resultaten har vi valt att presentera de 

exakta frågeformuleringarna och svarsalternativen i anslutning till respektive analys. 

Den ordning i vilken respondenterna fick svara på hur de ser på olika former av 

invandring var slumpmässig. När det gäller frågan om hur respondenterna upple-

ver att invandring påverkar Sverige använde vi oss av två positivt och tre negativt 

formulerade påståenden. Genom att blanda positivt och negativt formulerade på-

ståenden ville vi undvika att, genom frågans konstruktion, uppmuntra responden-

terna att ange antingen mer positiva eller mer negativa svar. Även för denna fråga 

var ordningen i vilken respondenterna ställdes inför påståendena slumpmässig.

När det gäller de oberoende variablerna (de potentiella förklaringsfaktorerna) 

valde vi att inkludera faktorer som tidigare forskning har visat kan ha betydelse 

för människors attityder till invandring. Mer specifikt undersökte vi kön, ålder, fö-

delseland, utbildningsnivå, sysselsättning, politiskt intresse och partisympati. Kön 

mättes med frågan ”Kön” och svarsalternativen ”Man” och ”Kvinna”. Ålder mät-

tes med frågan ”Födelseår”, där respondenterna fick ange årtalet de föddes med 

fyra siffror. Födelseland mättes med frågan ”Är du född i ett annat land än Sverige” 

och svarsalternativen ”ja” och ”nej”. Utbildningsnivå mättes med frågan ”Ange 

din högsta avslutade utbildning” och svarsalternativen ”Grundskola/motsvaran-

de”, ”Gymnasium/motsvarande”, ”Universitet/högskola” och ”Ingen avslutad”. 

Sysselsättning mättes med frågan ”Huvudsaklig sysselsättning” och svarsalterna-

tiven ”Studerande”, ”Arbetare”, ”Tjänsteman”, ”Egen företagare”, ”Föräldraledig”, 

”Långtidssjukskriven/förtidspensionär”, ”Ålderspensionär”, ”Arbetssökande” 
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och ”Annan”.4 Politiskt intresse mättes med frågan ”Hur intresserad är du i all-

mänhet av följande”, varav ”Politik” var ett av de områden som inkluderades i 

frågan. Svarsalternativen var ”Inte alls intresserad”, ”Inte särskilt intresserad”, 

”Ganska intresserad” och ”Mycket intresserad”. Partisympati, till sist, mättes 

med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val till Riksdagen idag”. 

Svarsalternativen inkluderade de nuvarande riksdagspartierna samt Feministiskt 

Initiativ, Piratpartiet och ”Annat parti”.

I vissa av analyserna är människors medieanvändning ytterligare en oberoende va-

riabel. Den mättes genom frågorna ”Hur ofta har du under den senaste veckan tagit 

del av följande nyhetsprogram i radio och tv”, ”Hur ofta har du under den senaste 

veckan läst eller tittat i följande dags- och kvällstidningar” samt ”Hur ofta brukar du 

ta del av följande nyhetssajter på Internet”. Svarsalternativen var ”Dagligen”, ”5–6 

dagar i veckan”, ”3–4 dagar i veckan”, 1–2 dagar i veckan”, ”Mer sällan” och ”Aldrig”. 

För etermedienyheter undersöktes Ekonyheterna i radio, Aktuellt i SVT, Rapport i 

SVT och TV4 Nyheterna, för tidningar undersöktes Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet, och för nyhetssajter på Internet undersöktes ETC 

och Avpixlat.5 Viktigt att notera är att frågorna om etermedier och tidningsmedier 

var uppdelade så att respondenterna fick ange hur ofta de tog del av respektive 

nyhetsmedium i deras traditionella format (på radio, på tv, på papper), via dator, 

eller via mobil eller surfplatta. Genom den konstruktionen försökte vi fånga den 

samlade användningen av respektive nyhetsmedium, oavsett vilken plattform re-

spondenterna föredrar att använda sig av. Hur stor andel av respondenterna som 

använde sig av de olika medierna år 2016 redovisas i kapitel 5.6

I vissa analyser valde vi att exkludera vissa respondenter. Dit hör exempelvis de – 

fyra personer – som svarade att de inte hade någon avslutad utbildning. Information 

om vilka som har exkluderats från olika analyser återfinns i tabellkommentarerna.

Analystekniker
För att besvara undersökningens frågeställningar användes en kombination av sta-

tistiska analystekniker. Förutom deskriptiv statistik använde vi oss av medelvärdes-
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analyser, faktoranalyser, multivariata regressionsanalyser och korstabellsanalyser. 

De specifika analyserna presenteras fortlöpande. För de som är mindre bekanta 

med dessa analysmetoder innebär faktoranalyser lite förenklat att man undersö-

ker samvariationen mellan olika variabler. Syftet med detta är att analysera om det 

finns någon bakomliggande faktor som är gemensam för de variabler som man har 

undersökt. Om så är fallet kan man gå vidare och undersöka den bakomliggande 

faktorn istället för att undersöka svaren på varje specifik variabel. Multivariata 

regressionsanalyser innebär att man mäter vilken effekt olika förklaringsfaktorer 

(oberoende variabler) har på det som ska förklaras (beroende variabel) under kon-

troll för andra förklaringsfaktorer. Genom multivariata regressionsanalyser kan 

man isolera vilken effekt specifika förklaringsfaktorer har samtidigt som man tar 

hänsyn till andra förklaringsfaktorer. I vissa av regressionsanalyserna använde vi 

också det laggade värdet på den beroende variabeln – det vill säga värdet på den 

beroende variabeln vid föregående panelvåg – som kontrollvariabel. Genom detta 

blev det möjligt att undersöka förändringar över tid och olika faktorers betydelse 

för att förklara förändringar (Finkel 1995). Till sist innebär korstabellsanalyser att 

man undersöker sambandet mellan enskilda variabler. I denna studie använde vi 

oss av korstabeller för att kartlägga hur stor andel av respondenterna som ändrade 

sina attityder till invandring mellan olika panelvågor. 

Slutnoter kapitel 3

1. Demokratipanelen ingår i forskningsprojektet “De förändrade medielandskapen och demokratin”, 
som leds av Jesper Strömbäck och är finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för 
allmännyttiga ändamål.

2. Den 24 november 2015 var samma dag som regeringen höll en presskonferens där de presenterade 
ett antal åtgärder för att minska flyktinginvandringen. Svaren i panelvåg 2 påverkades därmed inte 
av den förändrade politik som signalerades vid denna presskonferens.

3. Se vidare Sax, et al. 2003; Cook, et al. 2000.

4. Det betyder att yrkesdefinitionen är självskattad och inte följer någon officiell kategorisering.

5. Sedan undersökningen har Avpixlat upphört och ersatts av Samhällsnytt.

6. Trots att vissa medier var avsevärt mer populära än andra så fanns det tillräckligt många använ-
dare för samtliga medier för att statistiska analyser skulle kunna genomföras. Av figur 1 framgår det 
att 15 procent använde sig av de minst populära medierna –  Avpixlat och ETC – år 2016, vilket



31

4. Attityder till invandring i 
Sverige 2014–2016

Perioden mellan november 2014 och november 2016 tillhör de mest dramatiska i 

svensk nutidshistoria när det gäller invandringen till Sverige. Det gäller inte minst 

antalet som sökte asyl under denna period. Runt 2012 började antalet asylsökande 

öka, och 2014 var det nära att det tidigare rekordet, från 1992, slogs. Sedan kom 

2015 då antalet asylsökande under hösten steg kraftigt (se figur 1). Efter att flerta-

let av de politiska partierna inledningsvis hävdat att Sverige skulle kunna klara av 

att ta emot dem som sökte sig till Sverige av asylskäl svängde det under oktober. 

Den 23 oktober 2015 hölls en presskonferens där regeringen och de fyra borgerliga 

partierna presenterade en uppgörelse om en stramare flyktingpolitik (Regeringen 

2016a), och den 24 november 2015 höll regeringen en presskonferens där de pre-

senterade ett antal åtgärder för att ”skapa andrum” för svenskt flyktingmottagande 

(Regeringen 2016b). Detta, i kombination med att länderna i EU stängde sina grän-

ser och att EU slöt en överenskommelse med Turkiet med syftet att stoppa överfar-

ten av irreguljära migranter från Turkiet till EU, bidrog till att antalet asylsökande 

sjönk kraftigt under 2016.

Figur 4.1. Antal asylsökande till Sverige, 2000–2016.
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Källa: Migrationsverket 2017.
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Trots att flyktinginvandring ofta står i centrum för den politiska debatten och 

mediernas rapportering om invandring (Brune, 2004; Strömbäck, et al. 2017) är det 

samtidigt viktigt att komma ihåg att flyktinginvandring bara är en form av invand-

ring. Under de flesta år är det dessutom en mindre vanlig form av invandring än 

anhöriginvandring, återinvandring av svenskar som har bott utomlands och arbets-

kraftsinvandring (Migrationsverket, 2017b; Strömbäck, 2016).1 Och medan antalet 

asylsökande ökade kraftigt under perioden 2014–2016 skedde inte några stora 

förändringar av övriga former av invandring.

Mot den här bakgrunden kommer detta kapitel besvara frågan om hur responden-

ternas attityder till invandring förändrades under perioden 2014–2016. Mer speci-

fikt kommer kapitlet svara på fyra av våra frågeställningar. Den första handlar om 

vilka attityder svenskarna har till olika former av invandring. Den andra handlar om 

vilka attityder svenskarna har till invandring från olika delar av världen. Den tredje 

handlar om vilka effekter invandring upplevs ha på Sverige. Den fjärde handlar om 

vilka förändringar av människors attityder som skedde mellan 2014 och 2016. I 

samtliga fall undersöker vi vilken betydelse olika faktorer har för att förklara män-

niskors attityder till invandring. 

Attityder till olika former av invandring 
Såväl historiskt som i nutid migrerar människor av olika skäl. Det kan bland annat 

handla om att undfly krig, förtryck och förföljelser, om att förenas med anhöriga, 

om att arbeta eller om att studera. Samtidigt präglas både mediernas bevakning 

(Brune 2004; Strömbäck, et al. 2017) och forskning kring svenskarnas attityder till 

invandring av ett överhängande fokus på invandring av flyktingar och asylsökande 

(Demker & van der Meiden, 2016). Vi vet därför mindre om hur svenskarna ser på 

andra former av invandring – och om hur attityderna till olika former av invandring 

hänger samman med varandra.

För att undersöka hur svenskarna ställer sig till olika former av invandring använde 

vi oss av frågan ”Hur ser du på att följande grupper av människor invandrar till 

Sverige”. I frågan omfattades de som kommer till Sverige ”för att undfly krig och 
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förtryck”, ”för att arbeta”, ”för att studera”, och ”för att förenas med sina anhöriga”. 

I samtliga fall fick de svarande ange sin åsikt på en skala från 1 (mycket negativt) till 

5 (mycket positivt). Resultaten för samtliga år redovisas i tabell 4.1. 

Tabell 4.1. Syn på olika former av invandring till 
Sverige, 2014–2016 (procent).

De som kommer till Sverige… Mycket
negativt

Ganska 
negativt

Varken-
eller

Ganska 
positivt

Mycket 
positivt

Balans-
mått

…för att undfly krig och förtryck
– 2014
– 2015
– 2016

3
4
4

9
9
9

22
24
25

30
30
30

36
34
33

+54
+51
+50

…för att arbeta
– 2014
– 2015
– 2016

2
2
1

5
4
4

18
17
18

34
35
36

42
42
41

+69
+71
+72

…för att studera
– 2014
– 2015
– 2016

1
1
1

2
3
2

17
19
18

37
37
39

43
41
41

+77
+74
+77

…för att förenas med sina anhöriga
– 2014
– 2015
– 2016

9
9
9

14
14
14

27
30
29

27
25
25

24
22
23

+28
+24
+25

Antal svar: 2254. Oviktade resultat. Procent avrundade till hela tal. Balansmått avser andelen 
som angivit positiva svar minus andelen som angivit negativa svar. 

Resultaten är alltså att attityderna till invandring överlag är positiva. Allra mest 

positiva är respondenterna till att människor invandrar för att studera eller för att 

arbeta. Detta ligger i linje med internationell forskning som visar att människor 

överlag har mest positiva attityder till invandring av så kallade ”highly skilled im-

migrants” (Hainmueller & Hiscox 2010; Hainmueller & Hopkins 2015; Valentino, et 

al. 2017). Inställningen till flyktinginvandring är något mindre positiv, men det är 

ändå en klar majoritet som ställer sig positiv till även den formen av invandring. 

Minst positiva är respondenterna till att människor invandrar för att förenas med 

sina anhöriga. Med tanke på att SOM-undersökningarna pekar på att en större 
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andel tycker att det är ett bra snarare än ett dåligt förslag att ”ta emot färre flyk-

tingar i Sverige” (Demker 2017), kan den positiva inställningen till flyktinginvand-

ring möjligen förvåna, men viktigt att notera är att frågornas konstruktion skiljer 

sig åt. Medan frågan i Demokratipanelen handlar om människors generella attityd 

till olika former av invandring handlar frågan i SOM-undersökningarna om att ta 

ställning till antalet flyktingar som Sverige tar emot. Det innebär i sin tur att svaren i 

SOM-undersökningarna troligen påverkas mer av (den faktiska eller den upplevda) 

omfattningen av flyktinginvandringen till Sverige. 

Resultaten visar också en hög grad av stabilitet på den samlade, aggregerade, nivån. 

Vissa förändringar sker mellan 2014 och 2016, men överlag är de påfallande små. 

Samtidigt behöver inte stabilitet på den aggregerade nivån vara liktydigt med stabili-

tet på den individuella nivån. För att undersöka graden av stabilitet och förändring på 

den individuella nivån har vi därför gjort en serie korstabellsanalyser. Dessa visar en 

högre grad av förändring på den individuella än på den aggregerade nivån, men också 

en hög grad av stabilitet. Resultaten redovisas i bilagan, tabell B, och av dem framgår 

att mellan 55 och 60 procent – beroende av vilken form av invandring det handlar om 

– angav samma svar i de olika panelvågorna. Totalt angav mellan 90 och 96 procent 

– beroende av vilken form av invandring det handlar om – antingen samma eller an-

gränsande svar i de olika panelvågorna. Endast någon enstaka procent bytte från en 

negativ till en positiv ståndpunkt eller vice versa. De flesta förändringarna handlade 

om åsiktsförstärkningar eller åsiktsförsvagningar, det vill säga att respondenterna 

gick från att ange ganska positivt/negativt till att ange mycket positivt/negativt – el-

ler vice versa – eller om att respondenterna gick från/till att ha en positiv eller negativ 

attityd till att ange en neutral attityd – eller vice versa.

Skillnader i synen på olika former av invandring

Trots att attityderna till invandring varierar beroende av vilka skäl människor har 

för att invandra till Sverige visar en faktoranalys att svaren samtliga år faller inom 

en dimension, vilken förklarar knappt 70 procent av variansen.2 Att svaren faller 

inom en dimension möjliggjorde konstruktionen av ett index över respondenternas 

attityder till olika former av invandring. Substantiellt är fördelen med att konstru-
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era ett index att respondenternas mer generella attityder till invandring kan fångas 

upp, medan det metodologiskt har fördelen att jämna ut slumpmässiga variationer 

i enskilda svar och att skalan närmar sig en intervallskala. Det senare är en fördel 

när man ska göra regressionsanalyser. Det konstruerade indexet är additivt, det 

vill säga att respondenternas svar på frågan om hur de ser på de fyra formerna av 

invandring har adderats till varandra.3  Indexet sträcker sig från 0 till 16, där 0 bety-

der att respondenten i fråga har en mycket negativ attityd och 16 att respondenten 

har en mycket positiv attityd. År 2014 var medelvärdet 11,56, år 2015 var det 11,46, 

och år 2016 var det 11,45.4 Förändringarna antyder en något mindre positiv syn på 

invandring, men bör betraktas som små. 

Indexet användes för att undersöka vilken betydelse olika bakgrundsfaktorer har 

för hur respondenternas attityder till invandring skiljer sig beroende av varför männ-

iskor invandrar till Sverige. Vi var särskilt intresserade av att undersöka effekten av 

bakgrundsfaktorer som tidigare forskning (se kapitel 2) har visat kan ha betydelse. 

En medelvärdesanalys (för de fullständiga resultaten, se bilaga, tabell E) visar att 

attityderna till invandring skiljer sig åt mellan olika grupper. Mer specifikt visar 

de att kvinnor är mer positiva än män och att yngre är mer positiva än medelål-

ders. Högre utbildade är också mer positiva än de som är lägre utbildade. Även 

sysselsättning är av betydelse. Överlag är studerande den mest positivt inställda 

gruppen medan långtidssjukskrivna och förtidspensionärer uppvisar minst posi-

tiva attityder till invandring. Därefter är arbetssökande den grupp som har minst 

positiva attityder, men även arbetare har mindre positiva attityder än genomsnit-

tet. Ålderspensionärer befinner sig i mitten av spektrumet med attityder som ligger 

nära genomsnittet. Detsamma gäller egenföretagare 2014 och 2015, men inte 2016 

då de har mer negativa attityder än genomsnittet. Politiskt intresse har också bety-

delse: ju mer politiskt intresserade människor är, desto mer positiva är deras attity-

der till invandring. Slutligen finns det –föga förvånande –ett tydligt samband mel-

lan partisympati och syn på invandring: de som sympatiserar med Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ tenderar att vara mest positiva medan de 

som sympatiserar med Sverigedemokraterna är klart mest negativa. När det gäl-

ler Sverigedemokraternas sympatisörer visar resultaten samtidigt att de blev något 

mindre negativa mellan 2014 och 2016, men de är ändå den grupp som är klart 
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mest negativ. Även de som sympatiserar med Moderaterna uppvisar mer negativa 

attityder än genomsnittet. Den enda bakgrundsfaktor som inte visar sig ha något 

signifikant samband med attityderna till invandring i denna analys är om man är 

född i eller utanför Sverige.

Resultaten av medelvärdesanalysen ger en deskriptiv bild av respondenternas at-

tityder till olika former av invandring. Om syftet är att försöka förklara attityderna 

till invandring är deskriptiva analyser emellertid otillräckliga. För att fördjupa ana-

lysen av betydelsen av olika bakgrundsfaktorer genomförde vi därför en multivariat 

regressionsanalys. Vi valde att koncentrera oss på de mest aktuella resultaten, de 

som avser 2016. I den första modellen inkluderade vi vad som kan karaktäriseras 

som socioekonomiska förklaringsfaktorer – kön, ålder, födelseland, utbildnings-

nivå och sysselsättning. I den andra modellen lade vi till politiskt intresse, eftersom 

de deskriptiva resultaten visat att det har betydelse. I den tredje och sista model-

len inkluderade vi partisympati. Det kan diskuteras om det är rimligt att inkludera 

partisympati som oberoende variabel, då det är minst lika troligt att attityderna 

till invandring förklarar partisympati som att partisympati förklarar attityderna till 

invandring. Eftersom det finns ett intresse för sambanden mellan partisympati och 

attityder till invandring valde vi att ändå göra det, men resultaten bör läsas med 

denna reservation i åtanke. Resultaten redovisas i tabell 4.2.

Tabell 4.2. Samband mellan olika förklaringsfaktorer 
och attityder till invandring: beroende variabel är ett 
index som bygger på hur människor ser på olika typer 
av invandring till Sverige, 2016 (OLS) 

År 2016 Modell 1 Modell 2 Modell 3

Kön (referensgrupp: man)
– Kvinna 0,95*** (0,14) 1,14*** (0,14) 0,67*** (0,14)

Ålder (referensgrupp: 20–27 år)
– 28–37 år
– 38–47 år
– 48–57 år
–58–67 år
–68–77 år

-0,58 (0,31)
-1,26*** (0,33)
-1,28*** (0,32)
-0,69* (0,35)
-0,32 (0, 45)

- 0,64* (0,31)
- 1,31*** (0,32)
-1,31*** (0,32)
-0,86* (0,35)
-0,53 (0,45)

0,10 (0,31)
-0,48 (0,33)
-0,57 (0,32)
-0,28 (0,35)
-0,07 (0,44)
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Födelseland (referensgrupp: född i 
Sverige)
– Född utanför Sverige 0,06 (0,28) -0,06 (0,27) -0,09 (0,26)

Utbildningsnivå (referensgrupp: 
grundskola)
– Gymnasium
– Högskola/ Universitet

0,38 (0,28)
1,67*** (0,28)

0,28 (0,27)
1,44*** (0,28)

0,25 (0,26)
0,89** (0,26)

Sysselsättning (referensgrupp:  
arbetssökande)
– Studerande
– Arbetare
– Tjänsteman
– Egenföretagare
– Långtidssjukskriven/
Förtidspensionär
– Ålderspensionär

1,75** (0,53)
0,82 (0,42)
1,40** (0,42)
0,69 (0,51)
-0,21 (0,53)
1,02 (0,52)

1,63** (0,53)
0,88* (0,42)
1,38** (0,42)
0,58 (0,50)
-0,17 (0,52)
0,96 (0,52)

1,37* (0,53)
0,67 (0,41)
1,12** (0,41)
0,50 (0,49)
-0,25 (0,51)
0,90 (0,50)

Politiskt intresse (referensgrupp: inte 
alls intresserad)
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

0,66* (0,29)
1,34*** (0,28)
1,71*** (0,30)

0,27 (0,31)
0,91** (0,30)
1,32*** (0,32)

Partisympati (referensgrupp: 
Socialdemokraterna)
–Vänsterpartiet
– Miljöpartiet
– Centerpartiet
– Liberalerna
– Moderaterna
– Kristdemokraterna
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt initiativ

1,09*** (0,24)
1,21** (0,37)
0,51* (0,25)
0,08 (0,30)
-0,98*** (0,20)
-0,67 (0,42)
-4,19*** (0,20)
0,92* (0,40)

Förklarad varians 0,10 0,12 0,38

N 2174 2174 1762

Kommentar: *p<,05 **p<,01 ***p<,001. Standardavvikelser inom parenteser. Den beroende 
variabeln mäts på en skala från 0 till 16 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till 
Sverige, 16 = Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). Alla oberoende variabler – 
kön, ålder, födelseland, utbildningsnivå, sysselsättning, politiskt intresse och partisympati 
– är dikotoma. Partisympati: frågan som ställdes var ”Vilket parti skulle du rösta på om det 
vore val till riksdagen idag”. De som angav att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa val, 
eller uppgav annat parti har uteslutits ur analysen (vilket är anledningen till att det angivna 
N talet är lägre i modell 3 än i modell 1 och 2). Sysselsättning: respondenter som angav att 
de hade en ”annan” huvudsaklig sysselsättning och som angav att de var föräldralediga har 
uteslutits ur analysen. 
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Resultaten i tabellen visar om det finns signifikanta samband mellan en viss för-

klaringsfaktor och människors attityder till invandring under kontroll för andra 

förklaringsfaktorer, samt om olika grupper har mer positiva eller negativa attityder 

än respektive referenskategori. I den första modellen visar resultaten att det finns 

signifikanta samband mellan människors syn på invandring och deras kön, ålder, 

utbildningsnivå och sysselsättning. Däremot finns det inget signifikant samband 

med födelseland. När vi lägger till politiskt intresse (Modell 2) kvarstår de signi-

fikanta sambanden och vissa av sambanden förstärks. Mer specifikt gäller detta 

sambanden mellan syn på invandring och kön samt ålder. Dessutom har arbetare 

nu signifikant mer positiva attityder till invandring än referenskategorin (arbetssö-

kande). När vi inkluderar partisympati (Modell 3) försvinner en del av de tidigare 

signifikanta sambanden samtidigt som styrkan på en del av de tidigare sambanden 

förändras. Det behöver inte betyda att de samband som försvagas eller försvin-

ner är skenbara, utan kan också bero på att de tillkommande variablerna (politiskt 

intresse och partisympati) fungerar som mekanismer genom vilka de sociodemo-

grafiska faktorernas effekter kanaliseras. Med detta sagt, när vi tar hänsyn till 

samtliga undersökta förklaringsfaktorer (Modell 3), visar resultaten att kvinnor, 

högre utbildade och (ganska eller mycket) politiskt intresserade har mer positiva 

attityder till invandring än män, lägre utbildade och mindre politiskt intresserade. 

När det gäller sysselsättning är resultatet (när arbetssökande utgör referensgrupp) 

att studerande är mest positiva, följt av tjänstemän. Att partisympati har betydelse 

är inte förvånande, men det är värt att notera att den förklarade variansen mer än 

tredubblas när partisympati inkluderas i analysen. När Socialdemokraterna utgör 

referenskategori visar resultaten att de som sympatiserar med Moderaterna och 

Sverigedemokraterna har mer negativa attityder till invandring medan de som 

sympatiserar med Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Feministiskt 

initiativ har mer positiva attityder. Skillnaden mellan de som sympatiserar med 

Sverigedemokraterna och Moderaterna är dock betydande. 

Sammantaget visar resultaten att de faktorer som har störst betydelse för att för-

klara attityderna till invandring är att vara studerande, tjänsteman, högutbildad, 

politiskt intresserad och vilket parti man sympatiserar med. Däremot har varken 

ålder eller om man är född i Sverige eller utomlands någon självständig effekt i den 
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fulla modellen. Det senare är något förvånande. Samtidigt vet vi inte hur represen-

tativa de utrikes födda som ingår i studien är för utrikes födda boende i Sverige. Det 

i kombination med att utrikes födda är underrepresenterade i studien gör att dessa 

resultat bör tolkas med stor försiktighet.5

En anslutande fråga handlar om vilka faktorer som kan förklara förändringar av 

människors attityder till olika former av invandring under perioden 2014–2016. För 

att undersöka detta och dra nytta av paneldesignen genomförde vi ett antal mul-

tivariata regressionsanalyser där vi inte bara kontrollerade för samma sociodemo-

grafiska och politiska faktorer som ovan, utan också för värdet på den beroende va-

riabeln (det laggade värdet) vid föregående panelvåg. Poängen med att inkludera 

det laggade värdet på den beroende variabeln är att analysera vilken betydelse de 

olika förklaringsfaktorerna har för förändringar av – i det här fallet – människors at-

tityder till invandring. Mer specifikt utgörs den beroende variabeln i dessa analyser 

av indexet som bygger på attityderna till olika former av invandring 2015 (Tidpunkt 

2) respektive 2016 (Tidpunkt 3), medan de oberoende variablerna utgörs av kön, 

ålder, utbildning, födelseland, politiskt intresse, partisympati samt det laggade 

värdet på den beroende variabeln. Resultatet redovisas i tabell 4.3.



Jesper Strömbäck & Nora Theorin

40

Tabell 4.3. Förändringar över tid för olika grupper: atti-
tyder till invandring där den beroende variabeln utgörs 
av ett index som bygger på hur människor ser på olika 
typer av invandring till Sverige (OLS) 

2014 till 2015 2015 till 2016

Attityd föregående år 0,68*** (0,02) 0,68*** (0,02) 

Kön (referensgrupp: man)
– Kvinna 0,24* (0,10) 0,25* (0,10)

Ålder (referensgrupp: 18–25 år)
– 26–35 år
– 36–45 år
– 46–55 år
–56–65 år
–66–75 år

-0,21 (0,23)
-0,64* (0,25)
-0,37 (0,24)
-0,39 (0,25)
-0,28 (0,34)

-0,10 (0,22)
-0,09 (0,23) 
-0,31 (0,23) 
0,14 (0,24) 
0,47 (0,32)

Födelseland (referensgrupp: född i Sverige)
– Född utanför Sverige -0,19 (0,20) 0,02 (0,20) 

Utbildningsnivå (referensgrupp: grundskola)
– Gymnasium
– Högskola/ Universitet

0,10 (0,18) 
0,29 (0,19)

0,02 (0,19) 
0,20 (0,19) 

Sysselsättning (referensgrupp: arbetssökande)
– Studerande
– Arbetare
– Tjänsteman
– Egenföretagare
– Långtidssjukskriven/ Förtidspensionär
– Ålderspensionär

-0,23 (0,23)
0,15 (0,27)
-0,11 (0,13) 
-0,00 (0,23)
-0,36 (0,25) 
0,00 (0,27) 

0,20 (0,36)
-0,11 (0,30) 
0,16 (0,29) 
-0,23 (0,35) 
-0,36 (0,37)
-0,44 (0,36) 

Politiskt intresse (referensgrupp: inte alls 
intresserad)
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

0,25 (0,20)
0,55** (0,19) 
0,58** (0,21) 

-0,08 (0,23) 
0,14 (0,22)
0,27 (0,24) 

Partisympati (referensgrupp: 
Socialdemokraterna)
– Vänsterpartiet
– Miljöpartiet
– Centerpartiet
– Liberalerna
– Moderaterna
– Kristdemokraterna
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt initiativ

0,20 (0,18)
0,45* (0,20) 
0,05 (0,20) 
-0,05 (0,22) 
-0,20 (0,14) 
-0,48 (0,25) 
-0,98*** (0,17)
0,58* (0,26)

0,28 (0,18) 
0,32 (0,22) 
0,34 (0,19) 
-0,08 (0,22) 
-0,52** (0,15) 
-0,51* (0,25) 
-1,39*** (0,16) 
0,15 (0,27)

Förklarad varians 0,64 0,68

N 1928 1781
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Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. Den bero-
ende variabeln mäts på en skala från 0 till 16 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till 
Sverige, 16 = Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). För att analysera attitydför-
ändringar över tid inkluderades det laggade värdet på den beroende variabeln som en kon-
trollvariabel. Partisympati: de som angav att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa val, 
eller uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. Sysselsättning: respondenter som angav 
att de hade en ”annan” huvudsaklig sysselsättning och som angav att de var föräldralediga 
har uteslutits ur analysen. Orsaken till att det angivna N talet är lägre mellan 2015 och 2016 
än mellan 2014 och 2015 är att det var fler respondenter som uteslöts ur analysen på grund 
av annan sysselsättning eller annan/ ingen partisympati. 

Till att börja med visar resultaten att den faktor som otvetydigt har störst betydelse 

för människors attityder till olika former av invandring är vilka attityder de hade 

föregående år. Det gäller såväl 2015 som 2016, och understryker att attityderna till 

invandring präglas av en relativt hög grad av stabilitet. Vissa förändringar skedde 

dock mellan åren. Bland annat tenderade kvinnor – jämfört med män – att bli något 

mer positiva över tid. Vidare blev respondenterna i åldern 36 till 45 år mer nega-

tiva mellan 2014 och 2015 i jämförelse med respondenterna mellan 18 och 25 (vår 

referenskategori). Politiskt intresse förefaller också ha blivit en mer relevant fak-

tor mellan 2014 och 2015. Det går också att identifiera förändringar beroende på 

partisympati: när Socialdemokraternas sympatisörer utgör referenskategori blev 

sympatisörer till Miljöpartiet och Feministiskt initiativ mer positiva mellan 2014 och 

2015 medan anhängare till Sverigedemokraterna blev mer negativa. Mellan 2015 

och 2016 blev de som sympatiserar med Moderaterna och Kristdemokraterna också 

mer negativa. Det ska dock konstateras att förändringarna, även hos enskilda grup-

per, är relativt små. Det är bara Sverigedemokraternas sympatisörer som förflyttar 

sig ett helt skalsteg vad gäller attityderna till invandring av olika skäl (2015–2016 

förflyttade sig SD-sympatisörerna -1,39*** steg på skalan från 0 till 16). Detta kan 

möjligen förvåna då medelvärdesanalysen visade att de som sympatiserade med 

Sverigedemokraterna blev mindre negativa över tid, men kan förklaras av två fak-

torer. Den första handlar om att regressionsanalysen – till skillnad från medelvär-

desanalysen – kontrollerar för olika bakgrundsfaktorer. Den andra handlar om att 

regressionsanalysen också tar hänsyn till relationen mellan referenskategorin, det 

vill säga sympati för Socialdemokraterna, och sympati för de övriga partierna. Det 
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bör också understrykas att dessa resultat inte kan säga om förändringarna beror på 

att redan existerande sympatisörer förändrade sina attityder mellan panelvågorna 

eller på förändringar i sammansättningen av partiernas sympatisörer.

Syn på invandring från olika delar av värl-
den 
En annan aspekt av attityderna till invandring handlar om ifall och hur de varierar 

beroende av varifrån de som invandrar kommer och vad Westin (1987) kallar ”den 

etniska distansen”. Enligt bland annat Mångfaldsbarometern tenderar svenskar 

när det gäller boende och boendemiljö att vara mer negativt inställda till etnisk 

mångfald när det handlar om människor från Mellanöstern och Afrika än när det 

gäller andra grupper (Ahmadi, et al. 2016; se även Westin 1987), och det finns flera 

studier internationellt som visar att det finns samband mellan människors attity-

der till invandring och vilka grupper det är som invandrar (Blinder 2015; Ford 2011; 

Hainmueller & Hopkins 2015; Valentino, et al. 2017). 

För att undersöka hur svenskarnas attityder till invandring varierar beroende av 

varifrån människor kommer, och därmed besvara vår andra frågeställning, utgick 

vi från frågan: ”Hur ser du på att människor invandrar till Sverige från olika delar 

av världen”. De regioner som omfattades av frågan var Norden, Europa utanför 

Norden, Mellanöstern, Asien, Afrika, Nordamerika och Sydamerika, och svarsska-

lan gick från 1 (mycket negativt) till 5 (mycket positivt). Resultaten för samtliga år 

redovisas i tabell 4.4.
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Tabell 4.4. Syn på invandring från olika delar av värl-
den, 2014–2016 (procent)

Mycket
negativt

Ganska 
negativt

Varken-
eller

Ganska 
positivt

Mycket 
positivt

Balans-
mått

Norden
– 2014
– 2015
– 2016

0
0
0

1
1
1

16
16
15

29
29
30

54
53
54

+82
+81
+83

Europa utanför Norden
– 2014
– 2015
– 2016

1
2
1

3
3
3

25
24
24

34
36
37

38
35
36

+68
+66
+69

Mellanöstern
– 2014
– 2015
– 2016

17
18
17

16
17
17

27
26
27

19
19
19

22
21
19

+8
+5
+4

Asien
– 2014
– 2015
– 2016

5
6
5

11
11
11

31
34
34

27
25
27

26
25
23

+37
+33
+34

Afrika
– 2014
– 2015
– 2016

15
16
16

15
17
19

29
27
26

19
19
19

23
21
20

+12
+7
+4

Nordamerika
– 2014
– 2015
– 2016

2
2
2

5
4
4

26
26
27

33
33
34

35
35
33

+61
+62
+61

Sydamerika
– 2014
– 2015
– 2016

4
4
3

11
11
12

33
34
34

26
27
28

26
25
23

+37
+37
+36

Antal svar: 2254. Oviktade resultat. Procent avrundade till hela tal. Balansmått avser andelen 
som angivit positiva svar minus andelen som angivit negativa svar. 
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Resultaten visar att attityderna till invandring skiljer sig åt beroende på vilken regi-

on de som invandrar kommer ifrån. Mest positiva är respondenterna till invandring 

från Norden, följt av invandring från Europa utanför Norden och Nordamerika. Minst 

positiva är respondenterna till invandring från Mellanöstern och Afrika. Detta ligger 

i linje med tidigare forskning om att människor är mer positivt inställda till invand-

ring från länder som de anser vara ”kulturellt nära” liksom hypotesen om kulturellt 

hot (Ford 2011; Westin 1987). Det bör dock noteras att balansmåttet i samtliga fall är 

positivt, det vill säga att det i samtliga fall är en större andel som ställer sig positiv 

till invandring än som ställer sig negativ. 

Det bör också noteras att förändringarna på den aggregerade nivån är små, även 

om synen på invandring från Mellanöstern och Afrika blev mindre positiv mellan 

2014 och 2016. För att undersöka om attityderna var stabila också på den indivi-

duella nivån gjorde vi ett antal korstabellsanalyser. Resultaten av dessa (se bilaga, 

tabell C) visar att mellan 54 och 65 procent – beroende av vilken region som frågan 

avser – angav samma svar i de olika panelvågorna. Totalt angav mellan 91 och 95 

procent samma eller angränsande svar, medan som mest två procent mellan två 

panelvågor bytte från en positiv till en negativ ståndpunkt eller vice versa. Dessa 

resultat styrker att attityderna till invandring från olika regioner i världen under pe-

rioden 2014–2016 präglades av en hög grad av stabilitet.

Skillnader i synen på invandring från olika delar av 
världen

För att närmare analysera hur synen på invandring från olika delar av världen 

hänger samman gjorde vi en serie faktoranalyser, en för varje år. Dessa visar att 

svaren faller inom två dimensioner. En av dimensionerna utmärks av en generellt 

sett positiv syn på invandring oavsett vilken del av världen människor kommer från, 

medan den andra utmärks av en positiv syn på invandring från kulturellt relativt 

närstående regioner som Norden, Europa bortom Norden och Nordamerika, men 

en mindre positiv syn på invandring från Mellanöstern och Afrika. Tillsammans för-

klarar de två dimensionerna cirka 85 procent av variansen.6 En reliabilitetsanalys 
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visar samtidigt att svaren hänger samman.7 Det gjorde det möjligt att konstruera ett 

index som möjliggjorde analyser av hur det genomsnittliga medelvärdet skiljer sig 

mellan olika grupper och för regressionsanalyser. Liksom tidigare är det ett additivt 

index, där svaren på hur människor ser på invandring från olika regioner har ad-

derats till varandra. Indexet sträcker sig från 0 till 28, där ett högre värde indikerar 

en mer positiv syn.8 

För att undersöka hur attityderna till invandring från olika delar av världen skiljer sig 

mellan olika grupper gjorde vi ett antal medelvärdesanalyser (för de fullständiga 

resultaten, se bilaga, tabell F). Resultaten visar att det genomsnittliga värdet sjönk 

något över tid, men att det handlar om en liten förändring – inte ens ett helt skalsteg 

i förflyttning på skalan från 0 till 28. 

Därutöver visar resultaten att det finns signifikanta skillnader mellan olika grupper 

när det gäller deras syn på invandring beroende av varifrån människor kommer, och 

att den enda faktorn av de som har undersökts här som inte tycks ha någon bety-

delse är om man är född i Sverige eller utomlands. Som framgick av den tidigare 

diskussionen bör dessa resultat dock tolkas med stor försiktighet. Med det sagt ty-

der resultaten på att kvinnor är mer positiva till invandring än män, att yngre är mer 

positiva än äldre, och att de som har gymnasieutbildning och högre utbildning är 

mer positiva än de som är lågutbildade. När det gäller sysselsättning visar resulta-

ten att studerande är mest positiva, följt av tjänstemän. Minst positiva är de som är 

långtidssjukskrivna, förtidspensionärer och arbetssökande, medan övriga grupper 

intar mellanpositioner. När det gäller politiskt intresse finns det också ett samband: 

ju mer politiskt intresserad man är, desto mer positiv är inställningen till invandring. 

Till sist har partisympati också betydelse. Mest positiva är de som sympatiserar 

med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Mest negativa är, med 

bred marginal, Sverigedemokraternas sympatisörer, även om de över tid blir något 

mindre negativa. Överlag är dessa mönster mycket stabila över åren. 

För att undersöka vilken förklaringskraft de olika bakgrundsfaktorerna har räcker 

det dock inte att studera medelvärden. Liksom tidigare gjorde vi därför en serie 

multivariata regressionsanalyser där den beroende variabeln utgjordes av indexet 
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för 2016. I den första modellen lade vi återigen in kön, ålder, födelseland, utbild-

ningsnivå samt sysselsättning. I den andra modellen lade vi till politiskt intresse. I 

den tredje lade vi till partisympati. I tabell 4.5 redovisas resultaten. 

Tabell 4.5. Samband mellan olika förklaringsfaktorer 
och attityder till invandring: beroende variabel ett 
index som bygger på hur människor ser på invandring 
från olika delar av världen, 2016 (OLS)

År 2016 Modell 1 Modell 2 Modell 3

Kön (referensgrupp: man)
– Kvinna 1,20*** (0,26) 1,66*** (0,26) 0,80** (0,27)

Ålder (referensgrupp: 20–27 år)
–28–37 år
–38–47 år
– 48–57 år
–58–67 år
–68–77 år

-1,14 (0,58)
-1,88** (0,61)
-1,89** (0,59)
-1,19 (0,65)
-0,32 (0,85)

-1,29* (0,57)
-2,01** (0,60)
-1,99** (0,58)
-1,60* (0,64)
-0,81 (0,83)

-0,03 (0,61)
-0,56 (0,65)
-0,75 (0,62)
-0,52 (0,68)
0,04 (0,85)

Födelseland (referensgrupp: född i 
Sverige)
– Född utanför Sverige 0,03 (0,51) -0,13 (0,50) 0,02 (0,51)

Utbildningsnivå (referensgrupp: grund-
skola)
– Gymnasium
– Högskola/ Universitet

1,88*** (0,52)
3,97*** (0,52)

1,65** (0,51)
3,41*** (0,51)

1,60** (0,50)
2,69*** (0,51)

Sysselsättning (referensgrupp: arbets-
sökande)
– Studerande
– Arbetare
– Tjänsteman
– Egenföretagare
– Långtidssjukskriven/ Förtidspensionär
– Ålderspensionär

2,74** (0,99)
0,93 (0,79)
1,75* (0,78)
0,16 (0,94)
-0,89 (0,99)
0,66 (0,97)

2,40* (0,97)
1,07 (0,78)
1,66* (0,77)
-0,14 (0,93)
-0,76 (0,97)
0,47 (0,95)

1,36 (1,03)
0,18 (0,81)
0,59 (0,80)
-0,74 (0,96)
-1,45 (1,00)
-0,33 (0,97)

Politiskt intresse (referensgrupp: inte alls 
intresserad)
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

1,92*** (0,54)
3,59*** (0,52)
4,31*** (0,56)

1,14 (0,61)
2,75** (0,58)
3,52*** (0,62)
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Partisympati (referensgrupp: 
Socialdemokraterna)
– Vänsterpartiet
– Miljöpartiet
– Centerpartiet
– Liberalerna
– Moderaterna
– Kristdemokraterna
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt initiativ

1,68*** (0,46)
2,95*** (0,73)
0,41 (0,49)
-0,22 (0,59)
-1,89*** (0,39)
-1,95* (0,82)
-6,11*** (0,40)
2,13** (0,79)

Förklarad varians 0,08 0,12 0,28

N 2174 2174 1762

Kommentar: *p<,05 **p<,01 ***p<,001. Standardavvikelser inom parenteser. Den beroende 
variabeln mäts på en skala från 0 till 28 (0 = Negativ syn på att människor invandrar från oli-
ka delar av världen, 28 = Positiv syn på att människor invandrar från olika delar av världen). 
Alla oberoende variabler – kön, ålder, födelseland, utbildningsnivå, sysselsättning, politiskt 
intresse och partisympati – är dikotoma. Partisympati: frågan som ställdes var ”Vilket parti 
skulle du rösta på om det vore val till riksdagen idag”. De som angav att de inte visste vad de 
skulle rösta på i nästa val, eller uppgav annat parti uteslöts ur analysen (vilket är anledning-
en till att det angivna N talet är lägre i modell 3 än i modell 1 och 2). Sysselsättning: respon-
denterna som angav att de hade en annan huvudsaklig sysselsättning och respondenterna 
som angav att de var föräldralediga uteslöts ur analysen.

I den första modellen (Modell 1) visar resultaten att det finns samband mellan 

synen på invandring beroende av varifrån människor kommer och kön, ålder, ut-

bildningsnivå och sysselsättning. Liksom tidigare är kvinnor mer positiva än män, 

den yngsta åldersgruppen mer positiv än äldre grupper, och högre utbildade mer 

positiva än lägre utbildade. Studerande samt tjänstemän är också mer positiva 

än övriga grupper. När politiskt intresse i kombination med partisympati (Modell 

3) läggs till försvinner dock flera av de tidigare signifikanta sambanden medan 

andra samband försvagas. I den fulla modellen är ålder och sysselsättning inte 

längre signifikanta faktorer, utan de faktorer som då har signifikanta samband 

med attityderna till invandring är kön, utbildningsnivå, politiskt intresse och par-

tisympati. Kvinnor är fortsatt mer positiva än män, högre utbildade mer positiva 

än lägre utbildade och politiskt intresserade mer positiva än de som inte alls är 

intresserade. När Socialdemokraterna är referenskategori visar resultaten att det 

finns positiva samband med attityderna till invandring och att sympatisera med 
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Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet och negativa samband vad 

gäller att sympatisera med Kristdemokraterna, Moderaterna och, framförallt, 

Sverigedemokraterna. Värt att notera är också att den förklarade variansen mer än 

fördubblas när partisympati läggs till. Det understryker de starka sambanden mel-

lan partisympati och attityderna till invandring, även om dessa analyser inte säger 

något om orsak och verkan. 

Frågan är vilka faktorer som har samband med förändringar av attityderna till 

invandring från olika regioner i världen. För att undersöka det gjorde vi – liksom 

tidigare – en serie multivariata regressionsanalyser där indexet över attityder till in-

vandring från olika regioner i världen utgör beroende variabel och där vi inkludera-

de det laggade värden på den beroende variabeln som kontrollvariabel. Resultaten 

redovisas i tabell 4.6.

Tabell 4.6. Förändringar över tid för olika grupper: 
attityder till invandring där den beroende variabeln 
utgörs av ett index som bygger på hur människor ser på 
invandring från olika delar av världen (OLS) 

2014 till 2015 2015 till 2016

Attityd föregående år 0,65*** (0,02) 0,67*** (0,02) 

Kön (referensgrupp: man)
– Kvinna 0,43* (0,20) 0,25 (0,20) 

Ålder (referensgrupp: 18–25 år)
–26–35 år
–36–45 år
– 46–55 år
–56–65 år
–66–75 år

-0,49 (0,46) 
-0,50 (0,50) 
-0,83 (0,49) 
-1,11* (0,51) 
-0,83 (0,69) 

-0,15 (0,44)
0,05 (0,47) 
-0,11 (0,46)
0,47 (0,49) 
0,94 (0,64) 

Födelseland (referensgrupp: född i Sverige)
– Född utanför Sverige 0,94* (0,40) -0,12 (0,40) 

Utbildningsnivå (referensgrupp: grundskola)
– Gymnasium
– Högskola/ Universitet

0,39 (0,36) 
0,71 (0,38) 

0,47 (0,38) 
0,61 (0,39) 
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Sysselsättning (referensgrupp: arbetssö-
kande)
– Studerande
– Arbetare
– Tjänsteman
– Egenföretagare
– Långtidssjukskriven/ Förtidspensionär
– Ålderspensionär

-0,36 (0,46) 
-0,05 (0,47) 
-0,50 (0,26) 
-0,27 (0,46) 
-0,62 (0,50) 
-0,26 (0,54) 

 0,60 (0,72) 
-0,05 (0,60) 
0,32 (0,59) 
-0,38 (0,70) 
-1,37 (0,74) 
-0,54 (0,72) 

Politiskt intresse (referensgrupp: inte alls 
intresserad)
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

-0,13 (0,41) 
0,67 (0,39) 
1,06* (0,42) 

-0,07 (0,47) 
0,54 (0,45)
0,61 (0,48) 

Partisympati (referensgrupp: 
Socialdemokraterna)
– Vänsterpartiet
– Miljöpartiet
– Centerpartiet
– Liberalerna
– Moderaterna
– Kristdemokraterna
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt initiativ

0,70 (0,36) 
0,59 (0,41) 
0,26 (0,40) 
0,11 (0,44) 
-0,43 (0,29) 
-0,54 (0,50) 
-1,54*** (0,34) 
0,68 (0,54) 

0,60 (0,36) 
0,73 (0,45) 
-0,14 (0,38) 
-0,46 (0,44) 
-0,83** (0,30) 
-0,98 (0,51) 
-1,80*** (0,31) 
0,58 (0,55) 

Förklarad varians 0,57 0,61

N 1928 1781

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. Den bero-
ende variabeln mäts på en skala från 0 till 28 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till 
Sverige, 28 = Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). Partisympati: de som angav 
att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa val, eller uppgav annat parti har uteslutits ur 
analysen. Sysselsättning: respondenter som angav att de hade en ”annan” huvudsaklig sys-
selsättning och som angav att de var föräldralediga har uteslutits ur analysen. Orsaken till 
att det angivna N talet är lägre mellan 2015 och 2016 än mellan 2014 och 2015 är att det var 
fler respondenter som uteslöts ur analysen på grund av annan sysselsättning eller annan/ 
ingen partisympati.

Precis som när det gäller attityderna till olika former av invandring visar resultaten 

att den viktigaste förklaringsfaktorn är vilka attityder människor hade föregående 

år. Också i likhet med tidigare visar resultaten att kvinnor utvecklade mer positiva 

attityder mellan 2014 och 2015. Likaså blev respondenter som är mycket politiskt in-

tresserade och de som är födda utanför Sverige mer positiva mellan 2014 och 2015. 

Däremot blev åldersgruppen 56–65 år och – när referenskategorin utgörs av sympati 



Jesper Strömbäck & Nora Theorin

50

för Socialdemokraterna – sympatisörer till Sverigedemokraterna mer negativa över 

tid. I övrigt finns det inga signifikanta skillnader mellan åren. Värt att notera är att i 

princip samtliga signifikanta skillnader – med undantag för Sverigedemokraternas 

sympatisörer – inträffade mellan 2014 och 2015. Mellan 2015 och 2016 var endast 

en förändring signifikant, och den handlar om att Sverigedemokraternas sympati-

sörer blev mer negativt inställda till invandring från olika regioner. Värt att påminna 

om är dock att dessa analyser inte visar ifall denna förändring handlar om att existe-

rande sympatisörer förändrade sina attityder mellan panelvågorna eller på föränd-

ringar i sammansättningen av partiernas sympatisörer.

Syn på hur Sverige påverkas av invand-
ring
Den tredje frågeställningen handlar om vilka effekter invandring uppfattas ha på 

Sverige. Det bör noteras att den frågeställningen har en annan karaktär än frågan 

om hur man ser på olika former av invandring och från olika regioner i världen, i och 

med att den handlar om människors verklighetsuppfattningar. Sambanden mellan 

människors verklighetsuppfattningar och deras åsikter är samtidigt intrikata och 

komplexa. Å ena sidan kan det vara så att människors verklighetsuppfattningar 

påverkar deras åsikter. Ett exempel skulle vara om man – i linje med Labour Market 

Competition – har uppfattningen att invandrade ”tar jobben” från inrikes födda och 

därför blir mer kritiskt inställd till invandring.9 Å andra sidan kan det vara så att 

det istället är människors åsikter som påverkar deras verklighetsuppfattningar. Ett 

parallellt exempel skulle vara om någon är kritiskt inställd till invandring och därför, 

som ett sätt att rationalisera den egna åsikten, formar uppfattningen att invand-

rade ”tar jobben” från inrikes födda. Men frågan om vad som ”är” och vad som 

”bör vara” kan också utgöra två separata dimensioner. Ett exempel skulle vara om 

någon är positivt inställd till invandring även om det skulle vara så att invandring 

bidrog till att på något sätt försvaga Sverige – eller vice versa. Det kan också tilläg-

gas att frågan om verklighetsuppfattningar alltid berör frågan om ”rätt” och ”fel”, 

i den meningen att människor kan ha mer eller mindre rätt eller fel när de bedömer 

hur något – i det här fallet invandring – är eller påverkar Sverige. Åsikter, eller värde-
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omdömen, utmärks istället av att de varken kan vara sanna eller falska (Asp 1986).

Att undersöka i vilken grad åsikter formar verklighetsuppfattningar och vice versa 

eller i vilken grad människors verklighetsuppfattningar korresponderar med vad 

forskning visar ligger utanför den här rapportens ramar. Vi anser dock att det är 

en styrka att fånga in båda aspekterna för att få en mer heltäckande bild över at-

tityderna till invandring. Vi valde därför att, i nästa steg, undersöka attityderna 

till invandring utifrån hur invandring uppfattas påverka Sverige. För att göra detta 

använde vi oss av frågan ”Hur ser du på personer som har flyttat hit från andra län-

der”. De positivt och negativt vinklade påståenden som ingick i frågan var: ”Vår kul-

tur blir rikare när människor från andra länder flyttar till Sverige”, ”Det händer alltför 

ofta att invandrare har seder och traditioner som inte passar in i det svenska sam-

hället”, ”Invandrare kommer ofta hit bara för att utnyttja välfärden i Sverige”, ”Att 

människor flyttar till Sverige är bra för den svenska ekonomin” samt ”Invandrare tar 

ofta jobben från dem som är födda i Sverige”. De svarsalternativ som gavs gick från 

Instämmer helt till Instämmer inte alls. I tabell 4.7 redovisas resultaten för samtliga 

undersökta år.
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Tabell 4.7. Attityder till invandring utifrån hur invand-
ring uppfattas påverka Sverige, 2014–2016 (procent)

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Instämmer 
knappast

Instämmer 
inte alls

Balans- 
mått

Vår kultur blir rikare när 
människor från andra länder 
flyttar till Sverige
– 2014
– 2015
– 2016

34
34
33

41
39
41

14
16
16

11
11
11

+50
+46
+47

Det händer allt för ofta att 
invandrare har seder och 
traditioner som inte passar 
in i det svenska samhället
– 2014
– 2015
– 2016

23
24
26

38
38
41

26
25
24

13
13
10

-22
-24
-33

Invandrare kommer ofta hit 
bara för att utnyttja välfär-
den i Sverige
– 2014
– 2015
– 2016

12
13
14

31
33
32

32
29
30

26
26
24

+15
+9
+8

Att människor flyttar till 
Sverige är bra för den 
svenska ekonomin
– 2014
– 2015
– 2016

22
23
23

42
41
44

22
22
21

14
15
12

+28
+27
+34

Invandrare tar ofta jobben 
från dem som är födda i 
Sverige
– 2014
– 2015
– 2016

4
3
3

15
13
15

37
38
37

45
46
45

+63
+68
+64

Antal svar: 2254. Oviktade resultat. Procent avrundade till hela tal. Balansmått avser andelen 
som angivit svar som uttrycker en positiv syn på invandring minus andelen som angivit svar 
som uttrycker en negativ syn på invandring. 
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Överlag visar resultaten att respondenterna har en positiv, snarare än negativ, syn 

på hur invandring påverkar Sverige. En klar majoritet instämmer exempelvis i att 

”vår kultur blir rikare när människor från andra länder flyttar till Sverige” och ”att 

människor flyttar till Sverige är bra för den svenska ekonomin”. Det är också en 

klar majoritet som tar avstånd från att ”invandrare tar ofta jobben från dem som 

är födda i Sverige” och en knapp majoritet som tar avstånd från att ”invandrare 

kommer ofta hit bara för att utnyttja välfärden i Sverige”. Samtidigt finns det en mi-

noritet som har en mer negativ syn på hur invandring påverkar Sverige. Det är också 

en klar majoritet som instämmer i att ”det händer allt för ofta att invandrare har 

seder och traditioner som inte passar in i det svenska samhället”. Det faktum att 

en majoritet instämmer i det påståendet, men inte i påståendena om att invandrare 

”tar jobben” och ” utnyttjar välfärden”, kan betraktas som ett stöd för hypotesen 

att kritiska attityder till invandring är grundade i en upplevelse av ett kulturellt, sna-

rare än ekonomiskt, hot (Hainmueller & Hopkins 2014). Andelen som instämmer i 

att invandrare allt för ofta har seder och traditioner som inte passar in i det svenska 

samhället ökade också mellan 2014 och 2016. 

På den aggregerade nivån är förändringarna över tid tämligen små, inte minst i ljuset 

av den omvälvande period som undersökningen omfattar. Detsamma gäller i stort på 

den individuella nivån, även om förändringarna är större där än på den aggregerade 

nivån. Mellan 55 och 65 procent – beroende av vilket påstående om invandring som 

det handlar om – angav samma svar i de olika panelvågorna, medan mellan 92 och 

96 procent angav angränsande svar. Det framkommer av en korstabellsanalys (se bi-

laga, tabell D). Jämfört med tidigare var det samtidigt fler som bytte från en positiv till 

en negativ ståndpunkt eller vice versa. En förklaring till det är dock att den här frågan 

saknade ett neutralt alternativ och att det endast fanns fyra svarsalternativ att välja 

mellan. I vilket fall visar analysen att mellan 5 och 13 procent – beroende av vilket 

påstående det handlar om – bytte från en negativ till en positiv ståndpunkt medan 

mellan 6 och 14 procent bytte från en positiv till en negativ ståndpunkt. Tydligast var 

förändringarna när det gäller synen på huruvida invandrare ofta har seder och tra-

ditioner som inte passar in i det svenska samhället och huruvida det är bra för den 

svenska ekonomin att människor flyttar till Sverige. I båda fallen var det större ande-

lar som bytte från en positiv till en negativ ståndpunkt än vice versa.
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Skillnader i synen på hur invandring  
påverkar Sverige

Hur människor ställer sig till de påståenden som ingår i frågan faller under samt-

liga de undersökta åren inom en dimension. Det framgick av en faktoranalys.10 En 

reliabilitetsanalys visade också att svaren hänger nära samman.11 Därmed var det 

återigen möjligt att konstruera ett index över respondenternas attityder till invand-

ring utifrån hur invandring uppfattas påverka Sverige. Liksom tidigare är det ett 

additivt index. I konstruktionen av indexet har svaren på de negativa påståendena 

vänts så att högre värden konsekvent indikerar en mer positiv syn på invandring. 

Indexet sträcker sig från 0 till 15, där högre värden indikerar en mer positiv syn på 

invandring.12

Detta index använde vi vid en medelvärdesanalys av hur synen på hur Sverige på-

verkas av invandring skiljer sig mellan olika grupper. På den aggregerade nivån vi-

sar resultaten att indexvärdet sjönk något mellan 2014 och 2016, från 8,95 till 8,77. 

Det indikerar att inställningen till invandring är övervägande positiv, men också att 

den blev något mindre positiv mellan 2014 och 2016 (för de fullständiga resultaten, 

se bilaga, tabell G). 

Därutöver påminner resultaten i hög grad om de tidigare resultaten. Mer specifikt 

visar de att kvinnor är mer positiva än män, att unga är mer positiva än äldre, att 

högre utbildade är mer positiva än lägre utbildade, att politiskt intresserade är mer 

positiva än mindre politiskt intresserade, och att studenter och tjänstemän är de 

grupper som har mest positiva attityder till invandring. När det gäller partisympati 

visar resultaten att sympatisörer till Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt 

initiativ är mest positiva, följt av dem som sympatiserar med Centerpartiet. De som 

är mest negativa är sympatisörer till Sverigedemokraterna, även om resultaten 

återigen visar att de blev något mindre negativa över tid. Några stora förändringar 

över tid har inte skett, även om tendensen i riktning mot något mer kritiska eller 

något mindre positiva attityder i stort får genomslag också när resultaten bryts ned 

på olika grupper. 
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För att fördjupa analysen och undersöka vilket förklaringsvärde de olika bakgrunds-

faktorerna har under kontroll för övriga bakgrundsfaktorer genomförde vi liksom 

tidigare en serie multivariata regressionsanalyser. Vi valde återigen att fokusera på 

2016. Den beroende variabeln utgörs av samma index som ovan. Resultaten redo-

visas i tabell 4.8.

Tabell 4.8. Samband mellan olika förklaringsfaktorer 
och attityder till invandring: beroende variabel ett in-
dex som bygger på hur människor uppfattar att invand-
ring påverkar Sverige, 2016 (OLS) 

År 2016 Modell 1 Modell 2 Modell 3

Kön (referensgrupp: man)
– Kvinna 0,77*** (0,15) 0,97*** (0,15) 0,32** (0,14)

Ålder (referensgrupp: 20–27 år)
–28–37 år
–38–47 år
– 48–57 år
–58–67 år
–68–77 år

-0,89** (0,34)
-1,50*** (0,36)
-1,50*** (0,35)
-1,08** (0,38)
-0,75 (0,50)

-1,00** (0,34)
-1,59*** (0,36)
-1,58*** (0,34)
-1,30** (0,38)
-0,97* (0,49)

-0,16 (0,32)
-0,71* (0,34)
-0,65 (0,32)
-0,82* (0,35)
-0,56 (0,45)

Födelseland (referensgrupp: född 
i Sverige)
– Född utanför Sverige -0,23 (0,30) -0,28 (0,30) -0,95 (0,26)

Utbildningsnivå (referensgrupp: 
grundskola)
– Gymnasium
– Högskola/ Universitet

1,02** (0,30)
2,43*** (0,30)

0,92** (0,30)
2,18*** (0,30)

0,95*** (0,26)
1,72*** (0,27)

Sysselsättning (referensgrupp:  
arbetssökande)
– Studerande
– Arbetare
– Tjänsteman
– Egenföretagare
– Långtidssjukskriven/ 
Förtidspensionär
– Ålderspensionär

1,36* (0,58)
0,82 (0,46)
1,21** (0,46)
0,17 (0,56)
-0,07 (0,58)
0,64 (0,57)

1,16* (0,57)
0,83 (0,46)
1,14* (0,46)
-0,00 (0,55)
0,02 (0,55)
0,49 (0,56)

0,64 (0,54)
0,44 (0,42)
0,57 (0,42)
0,01 (0,50)
0,08 (0,52)
0,36 (0,51)
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År 2016 Modell 1 Modell 2 Modell 3

Politiskt intresse (referensgrupp: 
inte alls intresserad)
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

1,44*** (0,32)
2,20*** (0,31)
2,25*** (0,33)

1,25*** (0,32)
1,83*** (0,30)
1,98*** (0,32)

Partisympati (referensgrupp: 
Socialdemokraterna)
–Vänsterpartiet
–Miljöpartiet
–Centerpartiet
–Liberalerna
–Moderaterna
–Kristdemokraterna
–Sverigedemokraterna
–Feministiskt initiativ

1,19*** (0,24)
1,34*** (0,38)
0,19 (0,26)
-0,53 (0,31)
-1,694*** (0,20)
-1,71*** (0,43)
-5,39*** (0,21)
1,24** (0,41)

Förklarad varians 0,10 0,12 0,46

N 2174 2174 1762

Kommentar: *p<,05 **p<,01 ***p<,001. Standardavvikelser inom parenteser. Den beroende 
variabeln mäts på en skala från 0 till 15 (0 = Negativ syn på hur Sverige påverkas av invand-
ring, 15 = Positiv syn på hur Sverige påverkas av invandring). Alla oberoende variabler – kön, 
ålder, födelseland, utbildningsnivå, sysselsättning, politiskt intresse och partisympati – är 
dikotoma. Partisympati: frågan som ställdes var ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore 
val till riksdagen idag”. De som angav att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa val, eller 
uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. (vilket är anledningen till att det angivna N 
talet är lägre i modell 3 än i modell 1 och 2). Sysselsättning: respondenter som angav att de 
hade en ”annan” huvudsaklig sysselsättning och att de var föräldralediga har uteslutits ur 
analysen.

I den första modellen (modell 1) visar resultaten att det finns signifikanta samband 

mellan attityderna till invandring och kön som ålder, utbildningsnivå och syssel-

sättning. Vad gäller sysselsättning handlar det, liksom i tidigare analyser, om att 

studerande och tjänstemän har mer positiva attityder till invandring. I modell 2 har 

vi lagt till politiskt intresse, som också har ett signifikant och positivt samband med 

attityderna till invandring. När vi i modell 3 lägger till partisympati försvinner dock 

flera av de tidigare signifikanta sambanden samtidigt som andra samband försva-

gas. Det gäller exempelvis sysselsättning, som inte längre har något signifikant 

samband med attityderna till invandring utifrån hur invandring uppfattas påverka 

Sverige. Kön fortsätter dock att vara statistiskt signifikant, liksom utbildning och 
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politiskt intresse. Av modell 3 framkommer att kvinnor är mer positiva till invand-

ring än män, den yngsta åldersgruppen mer positiv än åldersgruppen 38–47 år, att 

de med gymnasieutbildning och högre utbildning är mer positiva än de med endast 

grundskola, och att de som är politiskt intresserade är mer positivt inställda än de 

som inte alls är politiskt intresserade. 

Vad gäller partisympati visar resultaten att de som sympatiserar med Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är mer positivt inställda till invandring än 

de som sympatiserar med Socialdemokraterna (vår referenskategori), medan 

de som sympatiserar med Moderaterna, Kristdemokraterna och, framförallt, 

Sverigedemokraterna är mer negativt inställda. Återigen stiger den förklarade vari-

ansen kraftigt när partisympati läggs till i modell 3. Det illustrerar den nära koppling 

som människors partisympati och deras attityder till invandring har, även om det 

– som nämnts tidigare – inte nödvändigtvis betyder att det är människors partisym-

pati som förklarar deras inställning till invandring. Det kan lika gärna vara tvärtom.

För att undersöka vilken betydelse olika faktorer har för att förklara förändringar 

över tid använde vi oss avslutningsvis av multivariata regressionsanalyser där vi 

inkluderade det laggade värdet på den oberoende variabeln (indexet över uppfatt-

ningar om hur invandring påverkar Sverige) som kontrollvariabel vid sidan av de 

demografiska och politiska faktorerna. Resultaten redovisas i tabell 4.9.
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Tabell 4.9. Förändringar över tid för olika grupper: 
Attityder till invandring där den beroende variabeln ut-
görs av ett index som bygger på hur människor uppfat-
tar att invandring påverkar Sverige (OLS)

2014 till 2015 2015 till 2016

Attityd föregående år 0,76*** (0,02) 0,69*** (0,02)

Kön (referensgrupp: man)
– Kvinna 0,17 (0,10) 0,06 (0,10)

Ålder (referensgrupp: 18–25 år)
–26–35 år
–36–45 år
– 46–55 år
–56–65 år
–66–75 år

-0,46* (0,22)
-0,51* (0,24) 
-0,48* (0,23) 
-0,38 (0,24)
-0,12 (0,33)

 -0,23 (0,22) 
-0,52* (0,23) 
-0,46* (0,23) 
-0,27 (0,24) 
0,13 (0,32) 

Födelseland (referensgrupp: född i Sverige)
– Född utanför Sverige -0,04 (0,19) -0,23 (0,20) 

Utbildningsnivå (referensgrupp: grundskola)
– Gymnasium
– Högskola/ Universitet

-0,02 (0,17) 
0,20 (0,18) 

 0,24 (0,19)
0,39* (0,19)

Sysselsättning (referensgrupp: arbetssö-
kande)
– Studerande
– Arbetare
– Tjänsteman
– Egenföretagare
– Långtidssjukskriven/ Förtidspensionär
– Ålderspensionär

-0,13 (0,22) 
0,29 (0,26)
-0,12 (0,13) 
-0,35 (0,22) 
0,21 (0,24) 
-0,36 (0,26)

0,22 (0,36) 
0,18 (0,30) 
0,26 (0,29) 
-0,11 (0,35) 
-0,07 (0,37)
-0,36 (0,36)

Politiskt intresse (referensgrupp: inte alls 
intresserad)
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

0,27 (0,20)
0,36 (0,19) 
0,54** (0,20)

-0,01 (0,23)
0,18 (0,22) 
0,09 (0,24) 



Attityder till invandring i Sverige 2014–2016

59

Partisympati (referensgrupp: 
Socialdemokraterna)
–Vänsterpartiet
–Miljöpartiet
–Centerpartiet
–Liberalerna
–Moderaterna
–Kristdemokraterna
–Sverigedemokraterna
–Feministiskt initiativ

0,35* (0,17) 
0,58** (0,20) 
-0,00 (0,19) 
-0,11 (0,21) 
-0,45** (0,14)
-0,19 (0,24) 
-1,18*** (0,17) 
0,91*** (0,26) 

0,32 (0,18)
0,13 (0,22) 
-0,02 (0,19)
-0,37 (0,22) 
-0,55*** (0,15)
- 0,88*** (0,25)
-1,55*** (0,17) 
-0,02 (0,27)

Förklarad varians 0,73 0,73

N 1928 1781

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. Den bero-
ende variabeln mäts på en skala från 0 till 15 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till 
Sverige, 15 = Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). Kontrollvariablerna utgörs 
av kön, ålderskategorier, utbildning, politiskt intresse, partisympati och det laggade värdet 
på den beroende variabeln. Partisympati: de som angav att de inte visste vad de skulle rösta 
på i nästa val, eller uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. Sysselsättning: responden-
ter som angav att de hade en ”annan” huvudsaklig sysselsättning och som angav att de var 
föräldralediga har uteslutits ur analysen. Orsaken till att det angivna N talet är lägre mellan 
2015 och 2016 än mellan 2014 och 2015 är att det var fler respondenter som uteslöts ur analy-
sen på grund av annan sysselsättning eller annan/ ingen partisympati.

Precis som tidigare visar resultaten att den faktor som har störst betydelse är hur 

människor föregående år uppfattade att invandring påverkar Sverige. Jämfört med 

förändringarna vad gäller attityderna till olika former av invandring och från olika re-

gioner i världen visar resultaten samtidigt att det skedde fler förändringar över tid när 

det gäller hur invandring uppfattas påverka Sverige. När det gäller förändringar mel-

lan 2014 och 2015 utvecklade respondenterna i åldrarna 26–55 år mer negativa at-

tityder jämfört med den yngsta åldersgruppen. När sympati för Socialdemokraterna 

utgör referenskategori utvecklade även sympatisörer till Moderaterna och 

Sverigedemokraterna mer negativa attityder. Omvänt utvecklade de mycket politiskt 

intresserade samt sympatisörer till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt ini-

tiativ mer positiva attityder. Vad gäller förändringar mellan 2015 och 2016 utvecklade 

personer i medelåldern samt sympatisörer till Moderaterna och Sverigedemokraterna 

återigen mer negativa attityder, medan den enda grupp som blev mer positivt inställ-

da till invandringens påverkan på Sverige var högutbildade.
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultaten och analyserna i det här kapitlet att svenskar-

na överlag har positiva attityder till invandring. Mest positiva är respondenterna till 

att människor invandrar för att arbeta och studera, minst positiva till att människor 

invandrar för att förenas med anhöriga. Vidare är respondenterna mest positiva till 

invandring från Norden, Europa utanför Norden och Nordamerika, och minst posi-

tiva till att människor invandrar från Mellanöstern och Afrika. Dessa mönster åter-

finns samtliga år. Samtidigt har de flesta en positiv uppfattning om hur invandring 

påverkar Sverige. De flesta upplever sålunda att invandring bidrar till att berika den 

svenska kulturen och till att stärka den svenska ekonomin. Samtidigt upplever en 

klar majoritet att det allt för ofta händer att invandrare har seder och traditioner som 

inte passar in i det svenska samhället. Detta tyder på att de positiva attityderna inte 

är entydiga utan tycks samexistera med en oro för hur invandring påverkar Sverige. 

Därutöver finns det betydande minoriteter som har en negativ syn på hur invandring 

i olika avseenden påverkar Sverige.

Det är också uppenbart att attityderna till invandring skiljer sig åt beroende av 

respondenternas kön, utbildning, politiskt intresse och, inte minst, partisympati. 

Överlag är människor mer positiva till invandring om de är kvinnor, högre utbildade, 

studerande eller tjänstemän och politiskt intresserade. De är också mest positiva 

bland sympatisörer till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, och 

minst positiva bland sympatisörer till Sverigedemokraterna. Jämfört med tidigare 

forskning om svenskarnas attityder till invandring ligger våra resultat i stort i linje 

med vad andra studier har visat, även om betydelsen av utbildning och ålder inte 

har samma särställning i våra analyser som i en del tidigare studier (Ahmadi, et al. 

2016; Demker & van der Meiden 2016; Sandberg & Demker 2013). Det kan troligen 

förklaras av att vi har kontrollerat för fler bakomliggande faktorer. 

Vad gäller förändringar över tid är de överlag förhållandevis små både på den aggre-

gerade och den individuella nivån, även om de är större på den individuella nivån. 

Överlag är det få som helt byter ståndpunkt mellan panelvågorna 2014 och 2015, 

2015 och 2016, eller mellan 2014 och 2016, och som går från att vara positiv till 
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att vara negativ till invandring – eller vice versa. De flesta förändringarna handlar 

snarare om att människors attityder förstärks eller försvagas något mellan åren, ex-

empelvis genom att respondenterna gick från att se ”ganska” till ”mycket” positivt/

negativt på flyktinginvandring (förstärkning av attityder) eller vice versa (försvag-

ning av attityder), eller genom att gå från att ange antingen en positiv eller negativ 

till en neutral attityd – eller vice versa.

Värt att notera är att de förändringar som har identifierats tyder på att det har 

skett en viss polarisering över tid, i den meningen att attityderna bland grupper 

som initialt är mer positivt inställda till invandring, exempelvis kvinnor, politiskt 

intresserade och sympatisörer till Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, i flera fall 

har blivit mer positiva över tid. Omvänt har attityderna i några fall blivit mindre po-

sitiva över tid bland grupper som initialt har mindre positiva attityder. Det gäller 

exempelvis i vissa åldersgrupper och – när sympati för Socialdemokraterna utgör 

referenskategori – bland sympatisörer till Sverigedemokraterna, Moderaterna och 

Kristdemokraterna. Samtidigt visar närmare analyser att andelen respondenter 

som har extremvärden på de olika indexen inte har ökat över tid.13 Den eventuella 

polarisering som har skett tycks därför ha skett på gruppnivå snarare än på indivi-

duell nivå. När det gäller partiernas sympatisörer är det också oklart om förändring-

arna beror på att existerande sympatisörer har förändrat sina attityder eller på om 

sammansättningen av partiernas sympatisörer har förändrats. 

Förändringarna till trots: med tanke på hur mycket den faktiska invandringen, den 

politiska debatten och den svenska flyktingpolitiken förändrades under tidsperio-

den 2014–2016 präglas attityderna till invandring överlag av att vara såväl positiva 

som relativt stabila, oavsett vilket index vi använder för att mäta attityderna till 

invandring. 
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Slutnoter kapitel 4

1. Under tidsperioden 2005–2015 utgjordes cirka 23 procent av anhöriginvandringen av invandring 
av så kallade flyktinganhöriga. Även om man skulle föra över dessa till kategorin flyktinginvandring 
kvarstår att anhöriginvandringen är den vanligaste formen av invandring.

2. Förklarad varians: 2014 – 67 procent, 2015 – 66 procent, 2016 – 67 procent. 

3. Mer specifikt adderades de fyra former av invandring som respondenterna tillfrågades om: 
Flyktinginvandring, arbetskraftsinvandring, invandring av studieskäl samt anhöriginvandring. 
Svarsskalan gick från 0 = mycket negativt, till 4 = mycket positivt. Ett indexvärde på 0 betyder där-
med att respondenten i fråga har en mycket negativ attityd, medan ett indexvärde på 16 betyder 
att respondenten har en mycket positiv attityd. Alla fyra former av invandring har samma vikt i det 
konstruerade indexet. Vad gäller indexets reliabilitet var det följande: 2014: Cronbach’s Alpha = ,83. 
2015: Cronbach’s Alpha = ,83. 2016: Cronbach’s Alpha = ,83.

4. 2014 var standardavvikelsen 3,45, 2015 var standardavvikelsen 3,37 och 2016 var den 3,36.

5. De utrikes födda som är folkbokförda i Sverige utgör en mycket heterogen grupp, bestående av 
människor födda i alla möjliga delar av världen. De vanligaste födelseländerna bland utrikes födda i 
Sverige är Finland (1,6 procent av befolkningen 2014), Irak (1,3 procent), Polen (0,8 procent), Iran (0,7 
procent), Jugoslavien (0,7 procent), Syrien (0,7 procent), Somalia (0,6 procent), Bosnien-Hercegovina 
(0,6 procent), Tyskland (0,5 procent) och Turkiet (0,5 procent) (Strömbäck 2016, s. 40).

6. 2014: Förklarad varians: 86 procent. 2015: Förklarad varians: 85 procent. 2016: Förklarad varians: 
85 procent. 

7. 2014: Cronbach’s Alpha = 0,92. 2015: Cronbach’s Alpha = 0,92. Cronbach’s Alpha = 0,91. 

8. Mer specifikt adderades frågorna om invandring från de sju olika regionerna som respondenterna 
tillfrågades om: Norden, Europa utanför Norden, Mellanöstern, Asien, Afrika, Nordamerika och 
Sydamerika. Svarsskalan gick från 0 = mycket negativt, till 4 = mycket positivt. Ett indexvärde på 0 
betyder därmed att respondenten i fråga har en mycket negativ attityd, medan ett indexvärde på 28 
betyder att respondenten har en mycket positiv attityd. Alla fyra former av invandring har samma vikt 
i det konstruerade indexet. Genom att skapa ett index som inkluderar attityder till invandring från 
flera regioner kunde vi fånga upp respondenternas mer generella attityder till invandring.

9. För en aktuell forskningsöversikt kring detta, se Engdahl 2016.

10. Den förklarade variansen är 63 procent (2014), 64 procent (2015) respektive 62 procent 2016.

11. Cronbach’s alpha 2014 = 0,85, 2015 = 0,86, och 2016=0,85.

12. Mer specifikt vände vi på svaren så att samtliga gick från 0 = mycket negativ syn på hur invandring 
påverkar Sverige, till 3 = mycket positiv syn på hur invandring påverkar Sverige. Därefter adderades 
påståendena i syfte att skapa ett additivt index. Ett indexvärde på 0 betyder att respondenten i fråga 
har en mycket negativ syn, medan ett indexvärde på 15 betyder att respondenten har en mycket po-
sitiv syn. Alla fem påståenden har samma vikt i det konstruerade indexet. Genom att skapa ett index 
som inkluderar syn på syn hur invandring påverkar Sverige vad gäller kulturella såväl som ekonomiska 
aspekter kunde vi fånga upp respondenternas mer generella syn på hur invandring påverkar Sverige.

13. I dessa analyser har de tre mest positiva och de tre mest negativa värdena för de index som går från 
0–15 och 0–16, och de som har de fem mest positiva och de fem mest negativa värdena på det index som 
går från 0–28, räknats som extremvärden. Andelen som har dessa extremvärden har inte ökat över tid.
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5. Medieanvändning och atti-
tyder till invandring

En förbisedd faktor i tidigare svensk forskning om människors attityder till invand-

ring är vilken betydelse som medierna och människors medieanvändning har i 

sammanhanget. Det gäller både vilka samband som finns mellan medieanvänd-

ning och attityderna till invandring och om människors medieanvändning påver-

kar deras attityder till invandring. Samtidigt visar internationell forskning – som 

framgick av den tidigare översikten – att det har betydelse både på vilket sätt och 

hur mycket medierna rapporterar om olika aspekter av invandring (Boomgaarden 

& Vligenhart 2007; Iguarta & Cheng 2009; Jacobs, et al. 2016; Meeusen & Jacobs 

2017; Meltzer, et al. 2017; Schemer 2012, 2014; Van Gorp, et al. 2009; Vergeer, et al. 

2000). Forskning visar även att det har betydelse hur mycket människor använder 

sig av olika typer av medier (de Zuniga, et al. 2012; Eyssel, et al., 2015; Héricot & 

Spielvogel 2014). När det gäller Sverige visar den enda studien på området som vi 

känner till att användandet av TV4 Nyheterna är förknippat med ett ökat invand-

ringsmotstånd medan motsatsen gäller för Rapport på SVT, även om den studien 

inte kunde visa ifall sambandet var kausalt (Strabac, et al. 2012). 

Det finns därför skäl att undersöka sambanden mellan människors medieanvänd-

ning och deras attityder till invandring. Dessa analyser genomfördes i tre steg. 

Inledningsvis undersökte vi vilka samband som finns mellan människors använd-

ning av olika medier och deras attityder till invandring utifrån (a) vilka skäl männ-

iskor har för att invandra till Sverige, (b) varifrån människor kommer och (c) hur 

invandring uppfattas påverka Sverige. I ett andra steg undersökte vi om det finns 

samband mellan människors medieanvändning och förändringar av deras attityder 

till invandring. I ett tredje steg undersökte vi även om det finns samband mellan 

människors attityder till invandring och förändringar av deras mediekonsumtion.
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När vi undersökte medieanvändningens betydelse för attityderna till invandring 

utgjordes de beroende variablerna av de index över människors attityder som tidi-

gare redovisats. De oberoende variablerna, medieanvändning, konstruerades uti-

från frågor som handlar om hur ofta respondenterna tar del av ett antal namngivna 

medier i deras traditionella former (radio, tv, papper), via dator eller via mobil eller 

surfplatta. De medier som ingår i analyserna är Ekonyheterna, Aktuellt, Rapport, 

TV4 Nyheterna, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, ETC 

och Avpixlat. Analyserna omfattar därmed de ledande nationella medierna samt ett 

vänsterorienterat medium (ETC) och en invandringsfientlig nätsajt (Avpixlat).1 Som 

en bakgrund visar Figur 5.1 andelen respondenter som 2016 uppger sig använda 

dessa medier (a) minst en dag i veckan, (b) mer sällan, eller (c) aldrig.

Figur 5.1. Användning av de undersökta medierna år 
2016 (procent).
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Den första empiriska analysen utforskar vilket samband som finns mellan män-

niskors medieanvändning och attityderna till olika former av invandring. Den bero-

ende variabeln utgörs av samma index som användes tidigare. Det går från 0 till 16, 

där högre värden indikerar en mer positiv syn på invandring. I tabell 5.1 redovisas 

resultaten av tre multivariata regressionsanalyser, en för respektive panelvåg. Även 

om det inte redovisas i tabellen har vi i dessa analyser kontrollerat för kön, ålder, 

utbildning, politiskt intresse samt partisympati.2 

Tabell 5.1. Samband mellan medieanvändning och at-
tityder till olika former av invandring (OLS).

2014 2015 2016

Ekonyheterna 0,03 (0,04) 0,02 (0,04) 0,06 (0,04)

Aktuellt i SVT -0,04 (0,06) -0,03 (0,06) -0,14* (0,06)

Rapport i SVT 0,06 (0,06) -0,06 (0,06) 0,02 (0,06)

TV4 Nyheterna -0,12** (0,04) -0,04 (0,04) -0,06 (0,04)

Aftonbladet -0,04 (0,04) -0,00 (0,04) -0,01 (0,04)

Expressen -0,07 (0,04) -0,00 (0,04) -0,06 (0,04)

Dagens Nyheter 0,06 (0,04) 0,07 (0,04) 0,05 (0,04)

Svenska Dagbladet 0,08 (0,05) 0,09 (0,05) 0,00 (0,05)

Avpixlat -0,44*** (0,08) -0,36*** (0,08) -0,40*** (0,08)

ETC 0,30** (0,10) 0,30** (0,09) 0,42*** (0,09)

Förklarad varians 0,35 0,38 0,39

N 1995 1850 1824

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. Den bero-
ende variabeln mäts på en skala från 0 till 16 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till 
Sverige, 16 = Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). Kontrollvariablerna utgörs 
av kön, ålderskategorier, utbildning, politiskt intresse och partisympati. Partisympati: frågan 
som ställdes var ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val till riksdagen idag”. De som 
angav att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa val, eller uppgav annat parti har uteslu-
tits ur analysen (vilket är anledningen till att det angivna N talet sjunker över tid).
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Resultaten visar att det finns vissa samband mellan medieanvändning och män-

niskors attityder till olika former av invandring. Mer specifikt visar resultaten att 

användningen av Avpixlat samtliga år är förknippat med en mer negativ inställning 

till invandring medan användningen av ETC är förknippat med en mer positiv inställ-

ning. För 2014 visar resultaten också att användning av TV4 Nyheterna är förknippat 

med mer negativa attityder, och detsamma gäller för Aktuellt under 2016. Att det 

finns ett samband mellan användning av TV4 och mer negativa attityder till invand-

ring ligger i linje med tidigare forskning som visar att kommersiella medier tende-

rar att höra samman med mer invandringskritiska attityder. Ur det perspektivet är 

sambandet mellan negativa attityder och Aktuellt mer förvånande. Genomgående 

är de signifikanta sambanden starkare för Avpixlat och ETC än för övriga. Dessa två 

medier framstår som varandras motsatser när det gäller attityderna till invandring 

beroende av vilken form av invandring det handlar om. 

Frågan är om ett likartat mönster uppstår när det gäller attityderna till invandring 

beroende av varifrån människor invandrar till Sverige. För att undersöka detta ge-

nomförde vi, på samma sätt som ovan, multivariata regressionsanalyser, en för 

varje år, men med indexet över attityderna till invandring beroende av vilken region 

människor kommer från som beroende variabel. Resultaten redovisas i tabell 5.2. 

Tabell 5.2. Samband mellan medieanvändning och at-
tityder till invandring beroende av varifrån människor 
invandrar till Sverige (OLS)

2014 2015 2016

Ekonyheterna -0,06 (0,08) -0,04 (0,07) 0,06 (0,07)

Aktuellt i SVT -0,06 (0,12) -0,07 (0,11) -0,21 (0,11)

Rapport i SVT -0,10 (0,12) -0,05 (0,11) 0, 01 (0, 11)

TV4 Nyheterna -0,23* (0,09) -0,22** (0,08) -0,13 (0,09)

Aftonbladet -0,02 (0,07) -0,05 (0,07) -0,03 (0,07)

Expressen 0,04 (0,08) -0,04 (0,08) -0,00 (0,08)

Dagens Nyheter 0,25** (0,08) 0,20** (0,08) 0,15 (0,09)
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Svenska Dagbladet -0,02 (0,10) 0,23* (0,08) -0,08 (0,10)

Avpixlat -1,18*** (0,16) -0,37* (0,10) -0,27 (0,16)

ETC 0,89*** (0,19) 0,51** (0,18) 0,56** (0,17)

Förklarad varians 0,21 0,31 0,29 

N 1995 1850 1824

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. Den bero-
ende variabeln mäts på en skala från 0 till 28 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till 
Sverige, 28 = Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). Kontrollvariablerna utgörs 
av kön, ålderskategorier, utbildning, politiskt intresse och partisympati. Partisympati: frågan 
som ställdes var ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val till riksdagen idag”. De som 
angav att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa val, eller uppgav annat parti har uteslu-
tits ur analysen. (vilket är anledningen till att det angivna N talet sjunker över tid).

Resultaten avspeglar de föregående resultaten. Återigen visar analysen att det 

finns vissa samband mellan medieanvändning och människors attityder till in-

vandring, även om den beroende variabeln den här gången utgörs av indexet över 

hur attityderna till invandring varierar beroende av varifrån människor kommer till 

Sverige. Liksom tidigare finns det för samtliga år ett samband mellan användning 

av Avpixlat och negativa attityder till invandring och mellan användning av ETC 

och positiva attityder. Resultaten visar även att användning av TV4 Nyheterna hör 

samman med mer negativa attityder år 2014 och 2015, medan motsatsen gäller för 

Dagens Nyheter. Liksom tidigare är sambanden starkast för Avpixlat och ETC.

Utifrån detta kan det förväntas att det finns liknande mönster när det gäller sam-

banden mellan medieanvändning och hur människor uppfattar att Sverige påver-

kas av invandring. För att undersöka detta använde vi indexet över hur människor 

uppfattar att Sverige påverkas av invandring som beroende variabel och gjorde 

återigen tre multivariata regressionsanalyser, en för varje år. Resultaten redovisas 

i tabell 5.3. 
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Tabell 5.3. Samband mellan medieanvändning och syn 
på hur invandring påverkar Sverige (OLS)

2014 2015 2016

Ekonyheterna 0,09* (0,04) 0,07 (0,04) 0,10** (0,04)

Aktuellt i SVT -0,07 (0,06) -0,05 (0,06) -0,10 (0,06)

Rapport i SVT -0,03 (0,06) -0,03 (0,06) -0,02 (0,06)

TV4 Nyheterna -0,23*** (0,05) -0,07 (0,04) -0,07 (0,04)

Aftonbladet -0,03 (0,04) -0,04 (0,04) -0,01 (0,04)

Expressen -0,09* (0,04) -0,06 (0,04) -0,07 (0,04)

Dagens Nyheter 0,19*** (0,04) 0,12*** (0,04) 0,10* (0,04)

Svenska Dagbladet 0,03 (0,05) 0,10* (0,05) 0,04 (0,05)

Avpixlat -0,57*** (0,08) -0,50*** (0,08) -0,54*** (0,08)

ETC 0,47*** (0,10) 0,34*** (0,09) 0,40*** (0,09)

Förklarad varians 0,43 0,50 0,48 

N 1995 1850 1824

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. Den bero-
ende variabeln mäts på en skala från 0 till 15 (0 = Negativ syn på hur invandring påverkar 
Sverige, 15 = Positiv syn på hur invandring påverkar Sverige). Kontrollvariablerna utgörs av 
kön, ålderskategorier, utbildning, politiskt intresse och partisympati. Partisympati: Frågan 
som ställdes var ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val till riksdagen idag”. De som 
angav att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa val, eller uppgav annat parti har uteslu-
tits ur analysen (vilket är anledningen till att det angivna N talet sjunker över tid).

Resultaten visar att det finns samband mellan användning av Avpixlat och ne-

gativa attityder till invandring. Detsamma gäller användning av TV4 Nyheterna 

och Expressen 2014, men inte 2015 och 2016. Omvänt är användning av Dagens 

Nyheter och ETC under samtliga år förknippat med mer positiva attityder till invand-

ring. Detsamma gäller användning av Ekonyheterna 2014 och 2016 och Svenska 

Dagbladet 2015. Överlag finns det fler signifikanta samband mellan människors 

medieanvändning och hur de uppfattar att Sverige påverkas av invandring (en fråga 

som handlar om verklighetsuppfattningar) än mellan medieanvändning och hur po-

sitivt eller negativt man ställer sig till invandring (en fråga som handlar om vilka 

attityder människor har). Samtidigt kan det noteras att några av sambanden med 
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negativa (Avpixlat, TV4 Nyheterna) respektive positiva (ETC) attityder till invand-

ring återkommer under flera år och oberoende av vilket index vi har använt som 

beroende variabel.  Det kan också noteras att sambanden är starkare för ETC och 

Avpixlat än för de övriga medierna.

Samband är dock, vilket redan har påpekats, inte liktydigt med orsakssamband. 

Att det finns samband mellan användning av ett visst medium och människors at-

tityder behöver inte betyda att attityderna påverkas av medieanvändningen. Det 

kan även betyda att människor utifrån olika attityder till invandring väljer att ta del 

av olika medier. Den intressanta frågan ur det perspektivet handlar om det finns ett 

samband mellan människors medieanvändning och förändringar av deras attityder 

till invandring.

Därmed är vi framme vid det andra steget i våra analyser av medieanvändningens 

betydelse. För att undersöka om det finns samband mellan människors mediean-

vändning och förändringar av deras attityder till invandring genomförde vi en serie 

multivariata regressionsanalyser där den beroende variabeln utgjordes av indexen 

för människors attityder till invandring 2015 (Tidpunkt 2) och 2016 (Tidpunkt 3) un-

der kontroll för kön, ålder, utbildning, politiskt intresse och partisympati vid föregå-

ende undersökningstillfälle, samt det laggade värdet på den beroende variabeln. 

Mer specifikt undersökte vi, för vart och ett av indexen, vilken betydelse mediean-

vändningen 2014 har för människors attityder till invandring 2015, under kontroll 

för kön, ålder, utbildning, politiskt intresse, partisympati och människors attityder 

till invandring 2014. Samma analysmodell har tillämpats vid analysen av vilken be-

tydelse medieanvändningen 2015 har för människors attityder till invandring 2016.

Viktigt att poängtera är att dessa analyser handlar om medieanvändningens bety-

delse för förändringar av attityderna till invandring. Eftersom människors attityder 

till invandring under perioden 2014–2016 överlag var stabila innebär det att utrym-

met för medieeffekter är begränsat. Det kan därför inte förväntas särskilt starka 

samband mellan medieanvändningen och förändringar av attityderna till invand-

ring. 
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Vad gäller attityderna till olika former av invandring visar resultaten att det endast 

finns ett signifikant samband mellan medieanvändningen 2014 och förändringar 

av attityderna till invandring mellan 2014 och 2015. Mer specifikt finns det ett sam-

band mellan läsning av ETC år 2014 och en mer positiv syn på invandring år 2015 

(0,20**). Vad gäller förändringar mellan 2015 och 2016 visar resultaten att de som 

konsumerade Avpixlat (-0,13*) och Expressen (-0,06*) tenderade att få en mer ne-

gativ attityd till invandring. Sambanden för Avpixlat förstärks något under perioden 

2015–2016 och blir signifikant medan det för ETC tvärtom försvagas och upphör att 

vara signifikant (se bilaga, Tabell H). 

Det är dock möjligt att dessa orsaksförhållanden är reciproka och att attityderna 

påverkar människors medieval. För att undersöka detta utfördes en likartad regres-

sionsanalys som ovan, men där den beroende variabeln utgjordes av användning 

av olika medier medan indexet över attityder till olika former av invandring lades in 

som oberoende variabel. Även här kontrollerade vi för kön, ålder, utbildning, poli-

tiskt intresse och partisympati och det laggade värdet på den beroende variabeln. 

Resultaten visar att de som hade positiva attityder 2014 blev mer benägna att ta 

del av Svenska Dagbladet (0,02*) och ETC (0,02**) år 2015. Vidare sökte sig de med 

negativa attityder 2014 i högre utsträckning till TV4 Nyheterna (-0,02*) och Rapport 

(-0,02*) år 2015. Samma sak gällde för TV4 Nyheterna (-0,02*) mellan 2015 och 

2016. Dessutom tenderade de med negativa attityder 2015 att i högre grad söka 

sig till Expressen (-0,02*) året därpå medan de som hade positiva uppfattningar 

i högre grad sökte sig till ETC (0,01*) år 2016. Intressant är att negativa attityder 

inte tycks leda till en ökad benägenhet att söka sig till Avpixlat. Det kan tolkas som 

att användning av Avpixlat formar negativa attityder snarare än tvärtom (se bilaga, 

Tabell I). 

När det gäller medieeffekter av attityder till invandring beroende av vilka regioner 

människor invandrar till Sverige från visar resultaten två signifikanta samband. De 

som använde sig av Expressen 2015 var något mer benägna att uppvisa mer negativa 

attityder 2016 (-0,13*) medan de som konsumerade Dagens Nyheter 2015 uppvisade 

något mer positiva attityder (0,13*) året därpå. Däremot är effekten av att använda 

sig av Avpixlat och ETC inte signifikanta när detta index används (se bilaga, Tabell J). 
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När vi tvärtom analyserar hur attityder till invandring från olika regioner påverkar 

medieval går det att identifiera en del mönster som liknar de för attityderna till 

olika former av invandring. Mer specifikt visar resultaten att de som har negativa 

attityder blev mer benägna att söka sig till TV4 Nyheterna, vilket gäller för perio-

den 2014–2015 (-0,01*) såväl som för perioden 2015–2016 (-0,01**). Mellan 2014 

och 2015 blev de med positiva attityder också mer benägna att använda sig av ETC 

(0,01***). Vidare ökade de som har positiva attityder år 2014 sin konsumtion av 

Dagens Nyheter året därpå (0,01*) medan de som har positiva attityder till invand-

ring 2015 blev mer benägna att ta del av Svenska Dagbladet året efter (0,01*). Det 

bör dock noteras att dessa effekter är små (se bilaga, tabell K). 

Den sista serien av analyser handlar om vilken betydelse medieanvändningen har 

för förändringar av människors syn på hur invandring påverkar Sverige och vice ver-

sa. När det gäller perioden 2014 till 2015 indikerar resultaten att det inte finns någon 

signifikant effekt. När det gäller förändringar mellan 2015 och 2016 visar resultaten 

att användning av Avpixlat leder till en mer negativ syn på hur invandring påverkar 

Sverige (-0,17**). Övriga förändringar är inte signifikanta (se bilaga, Tabell L). 

Avslutningsvis har vi också analyserat hur synen på hur invandring påverkar 

Sverige eventuellt påverkar medieval. Resultaten visar att de som år 2014 hade 

en mer negativ syn på hur invandring påverkar Sverige hade en ökad benägenhet 

att använda sig av Avpixlat (-0,01*) året därpå. Vidare visar resultaten att de som 

hade mer negativa attityder 2015 var mer benägna att söka sig till TV4 Nyheterna 

(-0,03**) och Expressen (-0,02*) år 2016. Omvänt var de som hade mer positiva 

attityder till invandring år 2014 mer benägna att använda sig av ETC (0,02***) och 

Dagens Nyheter (0,02*) året därpå. Samma mönster återfanns för ETC mellan 2015 

och 2016 (0,01**) (se bilaga, Tabell M). 

Sammanfattning
Att medierna påverkar människors verklighetsuppfattningar och åsikter är väl 

etablerat inom medieforskningen, och internationellt visar ett flertal studier att 

det även gäller människors attityder till invandring. Samtidigt finns det också se-
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lektionseffekter, det vill säga att människor med en viss uppfattning tenderar att 

söka sig till medier och medieinnehåll som bekräftar deras befintliga attityder och 

åsikter (Garrett, et al 2013; Nickerson 1998; Lodge & Taber 2013; Skovsgaard, et al 

2016). Resultaten i det här kapitlet visar att det finns vissa samband mellan männis-

kors medieanvändning och attityder till invandring också i Sverige. Mest entydiga 

är resultaten när det gäller användning av ETC och Avpixlat, men resultaten visar 

även att det i flera fall finns samband också för TV4 Nyheterna och Dagens Nyheter. 

Medan användning av ETC och Dagens Nyheter är förknippat med mer positiva at-

tityder till invandring är användning av Avpixlat och TV4 Nyheterna förknippat med 

mer negativa attityder.

Resultaten visar också att det i några fall finns samband mellan människors med-

ieanvändning och förändringar av deras attityder till invandring, även efter kon-

troll för sociodemografiska faktorer, politiskt intresse och partisympati. Det gäller 

inte minst användning av ETC och Avpixlat, där resultaten visar att det i flera fall 

är förknippat med mer positiva respektive mer negativa attityder till invandring. I 

något fall visar resultaten också att användning av Expressen och TV4 Nyheterna är 

förknippat med att utveckla mer negativa attityder medan användning av Dagens 

Nyheter är förknippat med att utveckla mer positiva attityder till invandring. 

En tolkning av detta är att det rör sig om orsakssamband där människors mediean-

vändning bidrar till att forma deras attityder och uppfattningar i invandringsfrågan. 

För att säkert kunna fastställa kausala samband skulle det behövas fler – och ex-

perimentella – studier. Samtidigt visar resultaten också att det finns vissa samband 

mellan människors attityder till invandring och förändringar av deras mediekon-

sumtion, vilket kan tolkas som selektionseffekter. Bland annat tenderar de som har 

positiva attityder till invandring att söka sig till ETC, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, medan de som har negativa attityder till invandring tenderar att söka sig 

till Avpixlat, TV4 Nyheterna och Expressen, även om resultaten skiljer sig åt beroen-

de på vilka index som används i analyserna och mellan vilka år sambanden avser.
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Slutnoter kapitel 5

1. För att mäta konsumtionen av etermedier använder vi frågan ”Hur ofta har du under den senaste 
veckan tagit del av följande nyhetsprogram i radio och TV”. För att mäta konsumtionen av tidnings-
medier använder vi frågan ”Hur ofta har du under den senaste veckan läst eller tittat i följande 
dags- och kvällstidningar”. För att mäta konsumtion av Avpixlat och ETC använder vi frågan ”Hur 
ofta brukar du ta del av följande nyhetssajter på Internet”. Svarsskalan gick i samtliga – efter att ha 
vänts så att höga värden indikerar mer omfattande användning – fall från 1 (aldrig) till 6 (dagligen). 
När det gäller etermedierna och tidningsmedierna fick respondenterna uppge hur ofta de använder 
respektive medium i radio/TV/på paper, via dator, eller via telefon eller surfplatta. För att reducera 
antalet medievariabler och undvika multikollinearitet har vi omkodat de variabler som avser eterme-
dienyheterna och tidningarna så att varje respondent har fått ett värde som korresponderar med den 
form de oftast tar del av respektive nyhetsmedium. En person som lyssnar på Ekot på radio 5 dagar i 
veckan, på datorn 3–4 dagar i veckan och på mobilen eller surfplattan 1–2 dagar i veckan har sålunda 
fått värdet 5 för fem dagar i veckan. Därmed har vi ett värde och en identisk svarsskala för samtliga 
undersökta medier.

2. I denna och övriga regressionsanalyser i kapitel 5 har vi inte inkluderat födelseland och sysselsätt-
ning bland kontrollvariablerna. Skälet är att födelseland i de tidigare analyserna inte visat sig vara en 
signifikant faktor och att inte överbelasta analysen med för många oberoende variabler.
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6. Sammanfattning och  
slutsatser

Trots att frågan om invandringen till Sverige över tid har blivit allt mer politise-

rad kan de flesta nog vara överens om att perioden 2014 till 2016 utgör en av de 

mest dramatiska i svensk nutidshistoria när det gäller invandringen till Sverige. 

Omläggningen av den svenska flyktingpolitiken under 2015–2016 var kraftig och 

språkbruket skiftade. Inom ett par månader förändrades retoriken hos ledande 

politiker. Statsminister Stefan Löfven gick från att tala i termer som ”Vi ska aldrig 

bygga murar för att skilja människor från människor” (Regeringen 2016a) till att tala 

om att skapa ”andrum” (Regeringen 2016b; Banke 2017). 

Frågan är hur svenskarnas attityder till invandring har förändrats under de drama-

tiska åren 2014–2016. Tack vare att Demokratipanelen genomfördes under denna 

tidsperiod och att den inkluderade en rad frågor om människors attityder till in-

vandring har vi haft en unik möjlighet att undersöka hur attityderna till invandring 

utvecklades bland samma grupp människor. Detta gäller inte bara synen på svenskt 

flyktingmottagande, utan också när det gäller hur attityderna till invandring skiljer 

sig åt beroende av vilken form av invandring det handlar om och varifrån de som 

invandrar till Sverige kommer ifrån. 

Syftet med den här rapporten har utifrån detta varit att analysera svenskarnas at-

tityder till invandring, med särskilt fokus på förändringar över tid, och om det finns 

samband mellan medieanvändning och attityder till invandring. I detta avslutande 

kapitel ska vi sammanfatta och sedan diskutera resultaten.
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Stabilitet framför förändring:  
svenskarnas attityder till invandring
Den första frågeställningen handlade om vilka attityder svenskarna har till olika for-

mer av invandring. Överlag visar resultaten att respondenterna har en positiv syn 

på invandring oavsett om människor invandrar till Sverige för att undfly krig och 

förtryck, för att arbeta, för att studera, eller för att förenas med anhöriga. I samt-

liga dessa fall ställer sig betydligt fler positiva till invandring, även om det också 

finns en minoritet som är kritisk. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forsk-

ning. Svenskarna är generellt positiva till invandring, inte minst i ett internationellt 

perspektiv (EU kommissionen 2010, 2016), även om SOM-undersökningarna också 

visar att det är fler som tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar än 

som tycker att det är ett dåligt förslag (Demker 2017). En förklaring till att resultaten 

mellan denna studie och SOM-undersökningarna (skenbart) skiljer sig åt är att frå-

gorna är annorlunda formulerade: medan den här studien undersöker människors 

generella attityder till olika former av invandring mäter SOM-undersökningarna hur 

människor ser på förslaget att minska antalet flyktingar. 

Samtidigt skiljer sig attityderna till invandring åt beroende av vilken form av in-

vandring det handlar om. Mest positiv är inställningen till att människor invandrar 

för att studera. Därefter följer att människor invandrar för att arbeta. Minst positiv 

är inställningen till att människor invandrar för att förenas med anhöriga, medan 

invandring av flyktingskäl befinner sig däremellan. Att människors inställning till 

invandring varierar beroende av vilken form av invandring det handlar om illustrerar 

vikten av att skilja mellan olika typer av invandring när människors attityder under-

sökts och att inte dra för långtgående slutsatser om generella attityder utifrån hur 

människor ställer sig till någon specifik form av invandring. Detta gäller även om en 

faktoranalys visar att inställningen till olika former av invandring påverkas av en 

bakomliggande, generell inställning till invandring. 

När det gäller betydelsen av olika bakgrundsfaktorer visar resultaten att såväl kön 

som utbildning, sysselsättning, politiskt intresse och partisympati har betydelse. 
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Överlag är till exempel kvinnor mer positiva till invandring än män, högre utbildade 

mer positiva än de som har lägre utbildningsnivå, och de som är politiskt intres-

serade mer positiva än de som inte är politiskt intresserade. Jämfört med arbets-

sökande är studenter och tjänstemän också mer positivt inställda till invandring. 

Även partisympati har stor betydelse, där attityderna till invandring är mest posi-

tiva bland dem som sympatiserar med Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt 

initiativ och Centerpartiet och minst positiva bland dem som sympatiserar med 

Sverigedemokraterna. Dessa samband mellan attityder till invandring och parti-

sympati är i sig inte förvånande, men håller även efter kontroll för de socioekono-

miska faktorerna och hur stort politiskt intresse som människor har. Noterbart är 

också att den förklarade variansen ökar kraftigt när partisympati läggs in i analy-

serna. 

När det gäller förändringar över tid pekar resultaten på att det sker relativt mått-

liga förändringar, framförallt på den aggregerade men också på den individuella 

nivån. Det finns en tendens att attityderna har blivit något mindre positiva mellan 

2014 och 2016, men den förändring som sker bör bedömas som liten. På indexet 

från 0 (negativ syn på att människor invandrar till Sverige) till 16 (positiv syn på att 

människor invandrar till Sverige) sjönk medelvärdet från 11,56 till 11,45 mellan 2014 

och 2016. När vi studerar förändringar inom olika grupper visar resultaten dock att 

det sker signifikanta förändringar inom vissa grupper, framförallt mellan 2014 och 

2015. De mest entydiga förändringarna är att kvinnor blir mer positivt inställda. 

När det gäller Sverigedemokraternas sympatisörer pekar resultaten åt något olika 

håll: medan medelvärdesanalysen visar att de blir något mindre negativa över tid 

visar regressionsanalysen att de blir mer negativt inställda. Detta kan förklaras av 

att regressionsanalysen kontrollerar för olika bakgrundsfaktorer och därmed även 

fångar in relationen till referenskategorin, som utgörs av Socialdemokraternas 

sympatisörer. 

Den andra frågeställningen handlar om vilka attityder svenskarna har till invandring 

från olika delar av världen. Här pekar resultaten på att respondenternas attityder till 

invandring är mest positiva när invandringen sker från andra nordiska länder, följt 

av invandring från Europa utanför Norden och från Nordamerika. Minst positiva är 
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attityderna när invandringen sker från Mellanöstern och Afrika. Även när invand-

ring sker från dessa regioner är det dock en större andel som är positiv än nega-

tivt inställd till invandring. Samtidigt skiljer sig attityderna till invandring återigen 

mellan olika grupper. Precis som tidigare finns det signifikanta samband mellan 

attityderna till invandring och kön, utbildningsnivå, politiskt intresse och partisym-

pati. Däremot finns det inga signifikanta samband med ålder och sysselsättning 

när vi kontrollerar för partisympati. När det gäller partisympati visar resultaten 

att inställningen till invandring är mest positiv bland dem som sympatiserar med 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ och minst positiv eller mest 

negativ bland dem som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

När det gäller förändringar över tid visar resultaten – i likhet med tidigare – att at-

tityderna till invandring har blivit något mindre positiva under den aktuella tids-

perioden. Mellan 2014 och 2016 sjönk medelvärdet på det konstruerade indexet 

från 18,82 till 18,54. Återigen handlar det om en liten, om än signifikant, föränd-

ring. Den beror framförallt på att inställningen till invandring från Mellanöstern 

och Afrika har blivit mindre positiv över tid. Mest tydlig är förändringen bland 

Sverigedemokraternas sympatisörer.

Den tredje frågeställningen handlar om vilka effekter invandring upplevs ha på 

Sverige. Överlag visar resultaten att respondenterna uppfattar det som om invand-

ring har positiva effekter på Sverige. De allra flesta instämmer exempelvis i att ”vår 

kultur blir rikare när människor från andra länder flyttar till Sverige” och ”att männ-

iskor flyttar till Sverige är bra för den svenska ekonomin”. Samtidigt anser en klar 

majoritet att ”det händer allt för ofta att invandrare har seder och traditioner som 

inte passar in i det svenska samhället”. Det kan tolkas som ett tecken på att även 

om respondenterna generellt sett har en positiv inställning till invandring och hur 

den påverkar Sverige finns det en oro som handlar om den sociala och kulturella 

integrationen av dem som invandrar, även bland dem som i övrigt har en positiv syn 

på invandring. Det finns också betydande minoriteter som har en mer negativ syn 

på hur invandring påverkar Sverige.

Samtidigt skiljer sig attityderna till invandring återigen mellan grupper. Liksom ti-

digare finns det signifikanta samband mellan attityderna till invandring och kön, 
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utbildningsnivå, politiskt intresse och partisympati. Återigen är attityderna till in-

vandring mer positiva bland kvinnor än bland män, bland högre utbildade jämfört 

med lågutbildade och bland politiskt intresserade jämfört med dem som inte är 

politiskt intresserade. Även vad gäller partisympati återkommer samma mönster 

som tidigare: attityderna till invandring är mest positiva bland dem som sympati-

serar med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ och mest negativa 

bland dem som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Till skillnad från tidigare 

analyser i den här rapporten finns också ett signifikant samband med ålder, även 

när vi kontrollerar för politiskt intresse och partisympati, där den yngsta gruppen är 

mest positivt inställd till invandring.

När det gäller förändringar över tid visar resultaten att synen på hur invandring på-

verkar Sverige har blivit något mindre positiv, även om förändringen är måttlig. Inom 

vissa grupper sker det dock större förändringar. Mellan 2014 och 2015 blev uppfatt-

ningarna om hur invandring påverkar Sverige mer negativa bland åldersgrupperna 

26–55 år och – när referenskategorin utgörs av sympati för Socialdemokraterna – 

bland dem som sympatiserar med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Mellan 

2015 och 2016 utvecklades dessutom mer negativa uppfattningar bland sympati-

sörer till Kristdemokraterna och bland dem i åldersgruppen 36–55 år. Omvänt blev 

uppfattningarna om hur invandring påverkar Sverige mer positiva mellan 2014 och 

2015 bland de mycket politiskt intresserade. Mellan 2014–2015 och 2015–2016 blev 

attityderna också, när referenskategorin utgörs av sympati för Socialdemokraterna, 

mer positiva bland sympatisörer till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt 

initiativ. Mellan 2015 och 2016 gäller detsamma de högutbildade.

Utifrån dessa resultat kan några generella observationer göras. Även om resul-

taten varierar något beroende av vilken aspekt av attityderna till invandring som 

undersöks så är följande mönster tydliga: kvinnor är mer positiva till invandring än 

män, högutbildade mer positiva än lågutbildade och politiskt intresserade är mer 

positiva än de politiskt ointresserade. Yngre liksom studerande och tjänstemän 

är också mer positivt inställda till invandring. När det gäller partisympati kan det 

också noteras att attityderna till invandring generellt är mindre positiva bland dem 

som sympatiserar med Kristdemokraterna och Moderaterna än bland dem som 
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sympatiserar med Liberalerna och Centerpartiet. På likartat sätt är attityderna till 

invandring generellt mer positiva bland dem som sympatiserar med Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet än bland dem som sympatiserar med Socialdemokraterna. Inom 

både det rödgröna och det borgerliga väljarblocket skiljer sig med andra ord synen 

på invandring, samtidigt som Sverigedemokraternas sympatisörer intar en extrem-

position i förhållande till de som sympatiserar med övriga partier.

Intressant att notera när man studerar förändringarna över tid är att de tycks gå i 

olika riktning bland grupper som initialt har mer positiva respektive mer negativa 

uppfattningar om invandring och hur den upplevs påverka Sverige. Bland de som 

initialt är mer positivt inställda till invandring finns det flera exempel på att attity-

derna blir mer positiva under perioden 2014–2016, medan det bland grupper som 

initialt är mer negativt inställda till invandring finns exempel på att attityderna blir 

mer negativa. I den meningen tyder resultaten på att frågan om invandring tycks bli 

mer polariserad på gruppnivå. Däremot förefaller det inte ha skett någon polarise-

ring på individnivå eftersom andelen respondenter som intar extrempositioner inte 

ökar över tid. Fler studier skulle dock behövas för att säkert fastställa om graden av 

polarisering ökar.

Att förklara attityder till invandring
Resultaten av våra empiriska analyser är intressanta i ljuset av de dominerande 

modellerna för att förklara människors attityder till invandring. Enligt de kulturella 

förklaringsmodellerna kan människors negativa attityder till invandring i hög grad 

förklaras av att invandring upplevs hota den nationella identiteten och/eller kul-

turen. Invandring bidrar enligt dessa modeller till – mer eller mindre symboliska 

– förändringar av det som upplevs som specifikt för den nationella identiteten eller 

kulturen, och dessa förändringar väcker hos vissa grupper ett motstånd. Enligt mer 

ekonomiskt orienterade förklaringsmodeller kan negativa attityder till invandring 

istället förklaras främst av att invandring upplevs leda till en ökad konkurrens på 

arbetsmarknaden (Labor Market Competition) eller till en ekonomisk börda, exem-

pelvis genom att belasta välfärden och leda till ett behov av högre skatter (Fiscal 
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Burden). Om man väger samman den empiriska forskningen tyder det mesta på att 

förklaringsmodeller som fokuserar på kulturella eller symboliska hot är starkare 

än förklaringsmodeller som fokuserar på människors materiella egenintresse eller 

ekonomiska hot, även om det finns empiriskt stöd för båda förklaringsmodellerna 

(Hainmueller & Hopkins 2014; Card et al. 2012; Lucassen & Lubbers 2012; Oesch 

2008; Sniderman et al. 2004; Valentino, et al. 2017).

Att attityderna till invandring generellt är mer negativa bland grupper som är lägre 

utbildade och som har en svagare ställning på arbetsmarknaden skulle kunna 

ses som ett stöd för tesen om Labor Market Competition. Att attityderna till in-

vandring är mer negativa bland sympatisörer till partier som Moderaterna och 

Kristdemokraterna – vilka historiskt inte kan beskrivas som negativt inställda till in-

vandring, men för vilka ett lågt skattetryck eller sänkta skatter är prioriterade frågor 

– skulle också kunna förklaras av tesen om Fiscal Burden. När det gäller attityderna 

bland dessa partiers sympatisörer måste man samtidigt ha med sig den förändring 

i riktning mot en mer restriktiv politik som dessa partier har genomgått sedan 2014. 

Det är också viktigt att notera att även om attityderna till invandring är mer negativa 

bland dem som sympatiserar med Moderaterna och Kristdemokraterna är det ett 

stort avstånd till dem som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Om den här 

typen av förändringar beror på att partiernas existerande sympatisörer har ändrat 

attityder eller på att sammansättningen av partiernas sympatisörer har förändrats 

är samtidigt en öppen fråga. I vilket fall kan det konstateras att det enda parti som 

på väljarnivå kan betecknas som invandringsfientligt är Sverigedemokraterna.

Trots att det inte går någon knivskarp gräns mellan negativa attityder till invand-

ring som bottnar i upplevelsen av ett kulturellt orienterat respektive ett ekonomiskt 

orienterat hot, och att det är vanligt att de som upplever ett ekonomiskt hot också 

upplever ett kulturellt hot, är vår tolkning av resultaten att de kulturella förklarings-

modellerna får starkare stöd än de ekonomiska förklaringsmodellerna. Det är inte 

minst tydligt eftersom en klar majoritet av respondenterna upplever att det allt för 

ofta händer att invandrare har seder och traditioner som inte passar in i det svenska 

samhället. Det kan också kopplas till att attityderna till invandring är mer nega-

tiva när det handlar om invandring från kulturellt mer avlägsna regioner som Afrika 
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och Mellanöstern. Medan färre än tio procent uppger sig vara negativt inställda till 

invandring från Norden, Europa utanför Norden och Nordamerika, uppger sig runt 

en tredjedel att vara negativt inställda till invandring från Afrika och Mellanöstern. 

Denna tolkning stärks av forskning som visar att människor tenderar att känna min-

dre samhörighet med grupper som har en annan etnisk bakgrund, en annan religion 

eller kommer från en annan kultur (Strömbäck 2017; Westin 1987). Samtidigt är det 

också värt att notera att en majoritet av respondenterna anser att vår kultur berikas 

genom invandring. Ur ett kulturellt perspektiv tycks det därför som om invandring 

väcker oro samtidigt som den upplevs berika Sverige. Denna oro ska dock inte lik-

ställas med motstånd mot invandring, eftersom oron finns också bland grupper 

som i övrigt är positivt inställda till invandring.

Medieanvändning och attityderna till  
invandring
Den fjärde frågeställningen handlade om vilken betydelse som människors med-

ieanvändning har för deras attityder till invandring. Detta har vi analyserat både 

genom att undersöka vilka samband som finns mellan medieanvändning och attity-

der till invandring och om människors medieanvändning kan förklara förändringar 

av människors attityder till invandring – och vice versa. När det gäller sambanden 

mellan medieanvändning och attityderna till invandring återkommer några möns-

ter. Dit hör att användning av ETC och Dagens Nyheter är förknippat med positiva at-

tityder till invandring medan användning av TV4 Nyheterna, Expressen och Avpixlat 

är förknippat med negativa attityder. Detta gäller även efter kontroll för kön, ålder, 

utbildning, politiskt intresse och – inte minst viktigt – partisympati. Starkast är 

sambanden för ETC och Avpixlat, som i dessa analyser framstår som varandras 

motsatser när det gäller sambanden med attityderna till invandring. 

Att det finns samband mellan medieanvändning och attityderna till invandring 

behöver dock inte betyda att det finns orsakssamband i den meningen att med-

ieanvändningen påverkar attityderna till invandring. För att analysera detta har vi 

undersökt om medieanvändningen påverkar förändringar av människors attityder 
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till invandring. Här visar resultaten att det finns vissa samband mellan responden-

ternas medieanvändning och förändringar av deras attityder till invandring, även 

om sambanden varierar något beroende på vilket index över människors attityder 

till invandring som används som beroende variabel. Ett återkommande mönster är 

dock att användning av Avpixlat är förknippat med förändring i riktning mot mer 

negativa attityder till invandring. Sambandet tycks också förstärkas över tid: För 

samtliga tre index är sambanden något starkare för perioden 2015–2016 än för pe-

rioden 2014–2015. Det finns också indikationer på att användning av andra medier 

hänger ihop med förändringar i riktning mot mer negativa attityder till invandring. 

Även om sambanden inte är lika tydliga som för Avpixlat pekar två av våra analyser 

på samband mellan konsumtion av Expressen och en mindre positiv syn på invand-

ring året därpå. Detsamma gäller för konsumtion av TV4 Nyheterna i en av analy-

serna. Å andra sidan finns det också samband mellan användning av vissa medier 

och förändringar i riktning mot mer positiva attityder till invandring. Tydligast är 

sambandet för ETC. Sambandet är signifikant för indexet som fångar in synen på 

olika former av invandring (2014–2015). Vidare finns det ett signifikant samband 

mellan användning av Dagens Nyheter och en mer positiv syn på invandring från 

olika regioner (2015–2016). Vad gäller syn på hur invandring påverkar Sverige finns 

det ett samband mellan användning av Avpixlat och mer negativa attityder 2016. 

En viktig fråga är om dessa samband mellan människors medieanvändning och 

förändringar av deras attityder till invandring kan tolkas som kausala samband. 

Det som talar för att en sådan tolkning är rimlig är att sambanden är signifikanta, 

även efter kontroll för olika förklaringsfaktorer som kön, ålder, utbildning och – inte 

minst viktigt – människors tidigare attityder till invandring. När det gäller Avpixlat 

och ETC har en sådan tolkning också vad som brukar kallas face validity, det vill 

säga att den framstår som rimlig givet dessa mediers inställning till invandring.  Det 

som talar emot en sådan tolkning är att det inte går att utesluta att det finns andra 

faktorer, som vi inte har kontrollerat för, som påverkar resultaten. Det är till exempel 

rimligt att tänka sig att människor vars attityder förändrades i den ena eller andra 

riktningen under flyktingkrisen 2014–2016 påverkades av omvärldsförändringar-

na, och sedan sökte sig till olika medier som upplevdes bekräfta ens attityder och 

åsikter. Även om panelstudier är överlägsna tvärsnittsundersökningar när det gäl-
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ler att försöka fastställa kausala samband krävs det experimentella metoder för att 

säkert kunna fastställa kausalitet. Medan vi tolkar resultaten som att användning 

av vissa medier – i första hand Avpixlat och ETC – har effekter och påverkar män-

niskors attityder till invandring är det otvivelaktigt så att frågan om kausalitet är 

komplicerad. Mer forskning skulle därför behövs för att med större säkerhet kunna 

uttala sig om orsakssambanden.

Relevant i sammanhanget är att våra resultat också tyder på att det finns vissa 

samband mellan människors attityder till invandring och förändringar av deras 

medieanvändning. Det kan tolkas som en selektionseffekt, med reservation för att 

frågan om kausalitet är lika komplicerad när det gäller selektionseffekter som när 

det gäller medieeffekter. Våra resultat skiljer sig något åt beroende på vilket index 

över attityder till invandring vi använder som oberoende variabel och över vilken 

tidsperiod (2014–2015, 2015–2016) vi analyserar förändringarna av människors 

mediekonsumtion. Generellt förefaller dock negativa attityder till invandring vara 

förknippat med en ökad användning av Avpixlat, Expressen och TV4 Nyheterna 

medan positiva attityder tycks vara förknippat med ökad användning av ETC och 

Dagens Nyheter. Medan dessa resultat förefaller logiska när det gäller Avpixlat och 

ETC är det emellertid svårare att bedöma vad som kan förklara resultaten för de 

etablerade nyhetsmedierna. 

Stabila opinioner i en föränderlig värld
Att attityderna till invandring överlag inte har förändrats särskilt mycket under den 

mycket turbulenta perioden 2014 till 2016 kan initialt framstå som förvånande. Om 

attityderna hade förändrats mer hade det varit lätt att förklara utifrån det faktum 

att den faktiska invandringen av flyktingar och asylsökande under 2015 ökade kraf-

tigt och att signalerna från det politiska systemet gick från att handla om öppenhet 

och att Sverige klarar av att hjälpa människor på flykt till att handla om gränshin-

der, andrum och att invandring utgör en belastning och ett problem. Inte minst det 

politiska systemets signaler är i det sammanhanget viktiga, eftersom forskning 

visar att människors attityder i hög grad påverkas av hur de uppfattar de signaler 
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som kommer från det politiska systemet (Gabel & Scheve, 2007; Kuklinski & Hurley 

1994; Mondak 1993; Zaller 1992). Zaller (1992, sid. 8) konstaterar exempelvis att 

”när eliterna är eniga om vad som behöver göras tenderar allmänheten att se på 

saker och ting ur deras perspektiv”. Och han fortsätter (sid. 9), ”När eliterna är 

oeniga tenderar allmänheten att följa de eliter vars ideologiska eller partipolitiska 

dispositioner de delar”. 

Två faktorer är dock viktiga att komma ihåg i sammanhanget. Den första handlar om 

att vår undersökning avser människors attityder till olika former av invandring och 

från olika delar av världen på ett mer generellt plan. Undersökningen handlar inte 

om hur många flyktingar eller andra grupper av invandrade som respondenterna 

tycker att Sverige ska ta emot eller om respondenterna anser att Sverige ska ta 

emot fler eller färre flyktingar eller någon annan grupp av invandrade. Sådana frå-

gor bidrar rimligen till en högre grad av stabilitet jämfört med om undersökningen 

hade handlat om ifall Sverige ska ta emot fler eller färre flyktingar eller någon annan 

grupp. Det är exempelvis fullt möjligt att människor som i grunden har en positiv 

syn på invandring av flyktingar ändå – i en situation där flyktinginvandringen ökar 

kraftigt – anser att Sverige bör ta emot färre flyktingar utan att för den sakens skull 

ändra sin grundläggande attityd till invandring.

Den andra faktorn som är viktig för att förstå den relativt höga graden av stabilitet 

handlar om forskning som visar att sannolikheten för opinionsförändringar påver-

kas av i vilken grad som människor har tänkt igenom sina åsikter i en fråga (Eagly 

& Chaiken 1993; Petty & Cacioppo 1986; Zaller 1992). Det hänger i sin tur samman 

med hur omdiskuterad och etablerad på den politiska och massmediala dagord-

ningen en fråga är (Zaller 1992). Generellt är sannolikheten för opinionsförändringar 

större när det gäller frågor som är nya eller som inte har varit särskilt omdiskuterade 

(Zaller 1992). Ur det perspektivet är det mindre förvånande att människors attity-

der till invandring var förhållandevis stabila under perioden 2014–2016. Under 

flera år har frågan om invandring och invandringspolitiken varit framträdande på 

mediernas dagordningar (Bolin, et al. 2016; Strömbäck, et al. 2017) och haft politisk 

sprängkraft (Demker & van der Meiden 2016). Sedan flera år tillbaka har den också 

legat högt eller högst på medborgarnas dagordning över viktiga samhällsfrågor 

(Andersson, et al. 2017). Denna kombination har gjort att människor har haft anled-
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ning att fundera över sina egna åsikter och ta någon form av ställning när det gäller 

invandringen till Sverige. I jämförelse med många andra politiska åsikter präglas 

människors åsikter om invandring med största sannolikhet därför av att vara mer 

utkristalliserade och starka. Det begränsar mottagligheten för information som 

strider mot de egna åsikterna, vilket i sin tur minskar sannolikheten för stora opini-

onsförändringar (Kahneman 2011; Lodge & Taber 2013; Nickerson 1998; Pomerantz 

et al. 1995). 

Att förändringarna under de senaste åren har varit relativt små förhindrar inte att 

det har skett vissa förskjutningar i opinionen. Det gäller på aggregerad nivå såväl 

som på individuell nivå. Det finns också vissa tecken – om än inte otvetydiga – på 

en ökad polarisering, där grupper som initialt är mer positiva till invandring tende-

rar att bli mer positiva över tid medan grupper som initialt är mer negativa tenderar 

att bli mer negativa över tid. I viss grad hänger detta samman med människors med-

ieanvändning, vilket indikerar att det finns samband mellan människors mediean-

vändning och förändringar av deras attityder till invandring. 

Frågan är hur attityderna till invandring kommer att utvecklas framöver. I det sam-

manhanget finns det två viktiga faktorer: (1) på vilket sätt och hur mycket medierna 

rapporterar om och gestaltar invandring och relaterade frågor, och (2) det politiska 

systemets signaler i form av den politiska retoriken och den faktiska politikens ut-

formning. Därtill har det stor betydelse hur väl integrationen i Sverige fungerar eller 

upplevs fungera. Det finns därför starka skäl för fortsatt och fördjupad forskning 

kring hur människors attityder till invandring påverkas av mediernas dagordningar 

och gestaltningar av invandring och hur den påverkar Sverige, liksom av de signaler 

som politiska aktörer, näringslivsorganisationer, fackföreningar och civilsamhälle-

organisationer skickar ut när det gäller synen på invandring som en resurs respek-

tive ett problem för Sverige. 
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Bilaga

Tabell A. Bortfallsanalys (logistisk regressionsanalys).

År 2014 Beroende varia-
bel: Deltog i alla 
omgångar

Attityd till invandring av olika skäl (referensgrupp: mycket moderat 
attityd)
– Ganska moderat attityd
– Ganska stark attityd
– Mycket stark attityd

0,07 (0,14)
-0,04 (0,17)
-0,12 (0,18)

Attityd till invandring från olika regioner (referensgrupp: mycket 
moderat attityd)
– Ganska moderat attityd
– Ganska stark attityd
– Mycket stark attityd

-0,09 (0,14)
-0,19 (0,15) 
-0,25 (0,17)

Uppfattning om hur invandring påverkar Sverige (referensgrupp: 
mycket moderat attityd)
– Ganska moderat attityd
– Ganska stark attityd
– Mycket stark attityd

0,02 (0,14)
-0,03 (0,15)
-0,03* (0,18)

Mediekonsumtion
– Ekonyheterna
– Aktuellt i SVT
– Rapport i SVT
– TV4 nyheterna
– Aftonbladet
– Expressen
– Dagens Nyheter
– Svenska Dagbladet
– Avpixlat 
– Etcetera

0,01 (0,13)
-0,10 (0,22)
0,30 (0,22)
-0,39* (0,16)
0,09 (0,13)
-0,15 (0,12)
-0,09 (0,13)
0,06 (0,14)
0,15 (0,36)
-0,29 (0,07)

Politiskt intresse (referensgrupp: inte alls intresserad)
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

0,15 (0,20)
0,38 (0,20)
0,46* (0,22)
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Partisympati (referensgrupp: Socialdemokraterna)
– Vänsterpartiet
– Miljöpartiet
– Centerpartiet
– Liberalerna
– Moderaterna
– Kristdemokraterna
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt initiativ

0,36 (0,18)
-0,51** (0,19)
-0,38 (0,20)
-0,05 (0,24)
-0,09 (0,16)
-0,25 (0,27)
-0,26 (0,19)
-0,48 (0,26)

N 2513

Kommentar: *p<,05 **p<,01 ***p<,001. Standardavvikelser inom parenteser. Den beroende 
variabeln är dikotom (0 = Deltog inte vid alla undersökningstillfällen, 1 = Deltog vid alla un-
dersökningstillfällen). Alla oberoende variabler – attityder till invandring, mediekonsumtion, 
politiskt intresse och partisympati – är dikotoma. Attityder till invandring: För alla tre indika-
torer ”invandring av olika skäl”, ”invandring från olika regioner” och ”uppfattning om hur in-
vandring påverkar Sverige” konstruerade vi fyra grupper utifrån våra index. Respondenterna 
som hade angett mycket positiva eller negativa värden kategoriserades i gruppen ”mycket 
starka attityder”, de med värden något mer mot mitten ”ganska starka attityder”, därefter 
”ganska moderata attityder och de som befann sig i mittenspektrumet ”mycket moderata 
attityder” Partisympati: Frågan som ställdes var ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore 
val till riksdagen idag”. De som angav att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa val, eller 
uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. 
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Tabell B. Stabilitet och förändring på individnivå: 
Attityder till olika former av invandring (procent).

De som kommer till Sverige… 2014 och  
2015

2015 och  
2016

2014 och  
2016

…för att undfly krig och förtryck
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar 
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

59
35
1
1
4

60 
35
1
1
3 

59
35
1
1
4

…för att arbeta
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

55 
36
2
1
6

55
38
1
1
5

55
35
2
1
6

…för att studera
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

58
35
1
1
5

57
37
1
0
5

56
37
1
1
5

…för att förenas med sina anhöriga
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

56
38
1
1
4

58
37
1
1
4

55
39
1
1
4

Antal svar: 2 254. Procent avrundade till hela tal. Resultaten bygger på korstabellsanalyser. 
Angav angränsande svar: avser de som bytte ett skalsteg mellan panelvågorna. Byte av 
ståndpunkt – negativ till positiv: avser de som bytte från att vara mycket eller ganska negati-
va till att vara mycket eller ganska positiva. Byte av ståndpunkt – positiv till negativ: avser de 
som bytte från att vara mycket eller ganska positiva till att vara mycket eller ganska negativa. 
Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ: avser de som förflyttade sig mer än ett skal-
steg genom att byta till/från ”varken-eller” till mycket positivt/negativt. Anledningen till att 
samtliga rutor inte summerar upp till 100 procent är att procenten är avrundade till hela tal. 
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Tabell C. Stabilitet och förändring på individnivå: 
Attityder till invandring från olika regioner (procent).

2014 och  
2015

2015 och  
2016

2014 och  
2016

Norden
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

62
31
0
0
6

65
30
0
1
5

63
30
0
1
6

Europa utanför Norden
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

56
35
1
1
6

57
36
1
1
5

55
38
1
1
6 

Mellanöstern
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

58
33
1
2
6

60
34
1
1
4

55
36
1
2
6

Asien
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

54
37
1
1
6

56
37
1
1
4

54
37
1
1
6 

Afrika
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

58
33
1
2
6

59
34
1
1
5

55
37
1
1
6

Nordamerika
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

55
37
1
1
6

58
35
1
1
4

54
38
1
1
6
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Sydamerika
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ
– Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ

55
37
1
1
6

56
37
1
1
5

54
38
1
1
6

Antal svar: 2 254. Procent avrundade till hela tal. Resultaten bygger på korstabellsanalyser. 
Angav angränsande svar: avser de som bytte ett skalsteg mellan panelvågorna.  Byte av 
ståndpunkt – negativ till positiv: avser de som bytte från att vara mycket eller ganska negati-
va till att vara mycket eller ganska positiva. Byte av ståndpunkt – positiv till negativ: avser de 
som bytte från att vara mycket eller ganska positiva till att vara mycket eller ganska negativa. 
Till/från neutral till/från mycket positiv/negativ: avser de som förflyttade sig mer än ett skal-
steg genom att byta till/från ”varken-eller” till mycket positivt/negativt. Anledningen till att 
samtliga rutor inte summerar upp till 100 procent är att procenten är avrundade till hela tal. 
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Tabell D. Stabilitet och förändring på individnivå: Syn 
på hur invandring påverkar Sverige (procent).

2014 och 
2015

2015 och 
2016

2014 och 
2016

Vår kultur blir rikare när människor från andra länder 
flyttar till Sverige
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ

65
31
6
9

64
32
8
7

62
32
7
9

Det händer allt för ofta att invandrare har seder och 
traditioner som inte passar in i det svenska samhället
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ

60
34
9
11

59
37
8
14

58
35
8
14

Invandrare kommer ofta hit för att utnyttja välfärden 
i Sverige
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ

61
35
7
10

62
34
9
9

59
36
8
12

Att människor flyttar till Sverige är bra för den 
svenska ekonomin
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ

57
35
11
12

56
37
13
10

55
37
13
11

Invandrare tar ofta jobben från dem som är födda i 
Sverige
– Angav samma svar i båda panelvågorna
– Angav angränsande svar
– Byte av ståndpunkt – negativ till positiv
– Byte av ståndpunkt – positiv till negativ

65
31
7
6

64
32
6
8

63
32
8
8

Antal svar: 2 254. Procent avrundade till hela tal. Resultaten bygger på korstabellsanalyser. Angav 
angränsande svar: avser de som bytte ett skalsteg mellan panelvågorna. Byte av ståndpunkt – 
negativ till positiv: Avser de som bytte från att inte instämma alls eller knappast till att instämma 
helt eller delvis (gäller för positiva påståenden om invandring, för negativa påståenden gäller 
det motsatta). Byte av ståndpunkt – positiv till negativ: Avser de som bytte från att instämma helt 
eller delvis till att instämma knappast eller inte alls (gäller för positiva påståenden om invandring, 
för negativa påståenden gäller det motsatta). Anledningen till att samtliga rutor summerar upp 
till mer än 100 procent är att de som bytte till/ från att knappast instämma till/från att instämma 
delvis återfinns både i gruppen ”angav angränsande svar” samt i någon av grupperna ”byte av 
ståndpunkt – negativ till positiv” och ”byte av ståndpunkt – positiv till negativ”.
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Tabell E. Skillnader i attityder till invandring beroende 
av vilken form av invandring det handlar om, 2014–
2016 (medelvärde).

2014 2015 2016

Samtliga 11,56 (3,45) 11,46 (3,37) a 11,45 (3,36) b c

Kön*** 
– Kvinna
– Man

12,08 (3,35)
11,07 (3,48)

11,95 (3,27)
10,99 (3,39)

11,98 (3,26)
10,94 (3,37)

Ålder***
– 18–25 år
– 26–35 år
– 36–45 år
– 46–55 år
– 56–65 år
– 66–75 år

12,56 (3,41)
12,00 (3,47)
11,38 (3,48)
10,97 (3,62)
11,30 (3,40)
11,71 (3,45)

12,40 (3,65)
12,03 (3,30)
11,07 (3,52)
10,86 (3,52)
11,22 (3,12)
11,65 (3,05)

12,43 (3,42)
11,93 (3,26)
11,02 (3,61)
10,74 (3,52)
11,37 (3,16)
11,70 (3,02)

Födelseland
– Född utanför Sverige
– Född i Sverige

11,78 (3,13)
11,55 (3,47)

11,34 (3,26)
11,47 (3,38)

11,56 (3,29)
11,45 (3,36)

Utbildningsnivå***
– Grundskola
– Gymnasium
– Universitet

10,52 (3,33)
10,84 (3,58)
12,38 (3,17)

10,06 (3,49)
10,82 (3,45)
12,18 (3,10)

10,45 (3,17)
10,67 (3,48)
12,21 (3,09)

Sysselsättning***
– Arbetssökande
– Studerande
– Arbetare
– Tjänsteman
– Egenföretagare
– Långtidssjukskriven/ 
Förtidspensionär
– Ålderspensionär

10,22 (3,76)
12,83 (3,27)
10,89 (3,59)
11,96 (3,28)
11,71 (3,30)
10,23 (4,04)

11,63 (3,17)

10,34 (3,69)
12,53 (3,46)
10,86 (3,60)
11,77 (3,26)
11,32 (3,28)
9,95 (3,48)

11,65 (3,04)

10,41 (4,00)
12,52 (3,21)
10,98 (3,49)
11,88 (3,24)
10,95 (3,65)
9,79 (3,62)

11,62 (2,99)

Politiskt intresse***
– Inte alls intresserad
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

10,34 (3,51)
11,29 (3,24)
11,65 (3,37)
12,15 (3,67)

9,94 (3,46)
11,20 (3,22)
11,62 (3,29)
11,90 (3,37)

10,14 (3,51)
10,97 (3,25)
11,62 (3,21)
12,00 (3,53)



Bilaga

109

Partisympati*** 
– Socialdemokraterna
– Vänsterpartiet
– Miljöpartiet
– Centerpartiet
– Liberalerna
– Moderaterna
– Kristdemokraterna
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt initiativ

11,83 (3,27)
13,14 (2,77)
13,33 (2,73)
12,66 (2,59)
12,72 (2,68)
11,40 (3,06)
12,27 (2,79)
7,34 (2,94)
14,39 (2,44)

12,46 (3,01)
13,39 (2,48)
13,82 (2,60)
12,75 (2,49)
12,41 (2,68)
11,52 (2,85)
11,07 (2,74)
7,88 (2,95)
13,88 (2,87)

12,09 (3,05)
13,57 (2,55)
13,85 (2,45)
12,98 (2,63)
12,65 (2,52)
11,24 (2,78)
11,41 (2,65)
7,67 (2,83)
13,38 (3,42)

Kommentar: *p<,05 **p<,01 ***p<,001. Standardavvikelser inom parenteser. a = signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan 2014 och 2015, b = signifikanta medelvärdesskillnader 
mellan 2015 och 2016, c = signifikanta medelvärdesskillnader mellan 2014 och 2016. 
Standardavvikelser inom parenteser. Den beroende variabeln mäts på en skala från 0 till 16 
(0 = Negativ syn på att människor invandrar till Sverige, 16 = Positiv syn på att människor 
invandrar till Sverige). Resultaten är baserade på envägs variationsanalys (ANOVA). Ålder: De 
angivna åldersspannen gäller för år 2014. 

Tabell F. Syn på invandring från olika delar av världen 
(medelvärde).

2014 2015 2016 

Samtliga 18,82 (6,43) 18,56 (6,35) a 18,54 (6,20) b c

Kön*** 
– Kvinna
– Man

19,52 (6,53)
18,16 (6,26)

19,29 (6,55)
17,86 (6,08)

19,27 (6,34)
17,83 (0,23)

Ålder***
– 18–25 år
– 26–35 år
– 36–45 år
– 46–55 år
– 56–65 år
– 66–75 år

20,71 (6,62)
19,87 (6,32)
18,48 (6,56)
17,74 (6,47)
18,38 (6,43)
18,79 (6,04)

20,42 (6,64)
19,64 (6,30)
18,22 (6,42)
17,63 (6,49)
17,99 (6,15)
18,44 (5,99)

20,40 (6,72)
19,35 (5,84)
18,12 (6,33)
17,63 (6,39)
18,10 (5,98)
18,60 (5,96)

Födelseland
– Född utanför Sverige
– Född i Sverige

18,30 (6,65)
18,86 (6,41)

18,65 (6,37)
18,56 (6,35)

18,61 (6,02)
18,53 (6,21)

Utbildningsnivå***
– Grundskola
– Gymnasium
– Universitet

16,24 (6,22)
17,64 (6,53)
20,29 (6,02)

15,18 (5,76)
17,36 (6,42)
20,00 (6,00)

15,72 (5,49)
17,43 (6,31)
19,81 (5,91)
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Sysselsättning***
– Arbetssökande
– Studerande
– Arbetare
– Tjänsteman
– Egenföretagare
– Långtidssjukskriven/ 
Förtidspensionär
– Ålderspensionär

16,26 (6,32)
21,11 (6,28)
17,82 (6,66)
19,69 (6,22)
18,58 (5,94)
16,22 (6,83)

18,67 (5,97)

17,47 (5,33)
20,71 (6,58)
17,57 (6,61)
19,34 (6,27)
18,09 (6,00)
16,10 (6,46)

18,38 (6,00)

17,49 (7,00)
20,76 (6,35)
17,94 (6,22)
19,35 (5,93)
17,42 (6,74)
15,73 (6,24)

18,41 (5,90)

Politiskt intresse***
– Inte alls intresserad
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

16,31 (6,81)
18,00 (6,15)
18,90 (6,28)
20,48 (6,44)

15,04 (6,46)
17,88 (6,07)
18,89 (6,24)
19,70 (6,69)

15,43 (6,74)
17,44 (5,82) 
19,00 (6,06)
19,72 (6,21)

Partisympati*** 
– Socialdemokraterna
– Vänsterpartiet
– Miljöpartiet
– Centerpartiet
– Liberalerna
– Moderaterna
– Kristdemokraterna
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt initiativ

19,20 (6,70) 
21,43 (6,08)
21,83 (5,88)
20,73 (5,72)
20,76 (5,50)
18,41 (5,82)
18,49 (5,18)
12,86 (4,65)
24,19 (4,85)

20,07 (6,29) 
22,24 (5,41)
22,82 (5,36)
20,86 (5,71)
20,72 (5,54)
18,46 (5,65)
17,41 (4,73)
13,21 (4,63)
22,70 (6,00)

19,54 (6,17)
22,12 (5,57)
23,56 (4,83)
20,64 (5,64)
20,26 (5,52)
17,94 (5,51)
17,68 (4,92)
13,14 (4,47)
22,33 (6,20)

Kommentar: *p<,05 **p<,01 ***p<,001. a = signifikanta medelvärdesskillnader mellan 2014 
och 2015, b = signifikanta medelvärdesskillnader mellan 2015 och 2016, c = signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan 2014 och 2016 Standardavvikelser inom parenteser. Den be-
roende variabeln mäts på en skala från 0 till 28 (0 = Negativ syn på att människor invandrar 
från olika delar av världen, 28 = Positiv syn på att människor invandrar från olika delar av 
världen). Resultaten är baserade på envägs variationsanalys (ANOVA). Ålder: de angivna 
åldersspannen gäller för år 2014. 
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Tabell G. Syn på hur Sverige påverkas av invandring 
(medelvärde).

2014 2015 2016

Samtliga 8,95 (3,72) 8,87 (3,77) a 8,77 (3,66) b c

Kön*** 
– Kvinna
– Man

9,39 (3,64)
8,52 (3,74)

9,38 (3,73)
8,38 (3,75)

9,28 (3,59) 
8,29 (3,67) 

Ålder***
– 18–25 år
– 26–35 år
– 36–45 år
– 46–55 år
– 56–65 år
– 66–75 år

10,04 (3,91)
9,57 (3,80)
8,88 (3,70)
8,37 (3,78)
8,63 (3,60)
8,81 (3,72)

10,06 (4,00)
9,46 (3,94)
8,70 (3,69)
8,27 (3,82)
8,64 (3,66)
8,76 (3,44)

10,11 (3,73) 
9,42 (3,76) 
8,50 (3,70) 
8,16 (3,81) 
8,53 (3,47)
8,63 (3,29)

Födelseland
– Född utanför Sverige
– Född i Sverige

9,00 (3,45)
8,94 (3,73)

8,79 (3,56) 
8,88 (3,79) 

8,59 (3,63) 
8,78 (3,67)

Utbildningsnivå***
– Grundskola
– Gymnasium
– Universitet

7,30 (3,47)
8,18 (3,79)
9,89 (3,43)

6,98 (3,44) 
8,10 (3,78) 
9,76 (3,58) 

7,04 (3,33) 
8,00 (3,67) 
9,63 (3,48)

Sysselsättning***
– Arbetssökande
– Studerande
– Arbetare
– Tjänsteman
– Egenföretagare
– Långtidssjukskriven/ 
Förtidspensionär
– Ålderspensionär

7,31 (3,62)
10,51 (3,60)
8,37 (3,82) 
9,47 (3,58)
8,75 (3,71)
7,42 (4,14)

8,80 (3,37)

8,05 (3,97) 
10,30 (3,95) 
8,23 (3,86) 
9,32 (3,76) 
8,14 (3,78) 
7,50 (3,74) 

8,85 (3,42) 

8,02 (4,40) 
9,86 (3,59) 
8,53 (3,73) 
9,28 (3,65) 
7,96 (3,69) 
7,33 (4,15) 

8,56 (3,26) 

Politiskt intresse***
– Inte alls intresserad
– Inte särskilt intresserad
– Ganska intresserad 
– Mycket intresserad

7,35 (3,65)
8,47 (3,50) 
9,19 (3,57)
9,58 (4,01)

6,94 (3,61) 
8,72 (3,50) 
9,09 (3,70) 
9,20 (4,05) 

6,89 (3,68) 
8,42 (3,32) 
9,07 (3,54) 
9,12 (4,02) 
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Partisympati***
– Socialdemokraterna
– Vänsterpartiet
– Miljöpartiet
– Centerpartiet
– Liberalerna
– Moderaterna
– Kristdemokraterna
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt initiativ

9,47 (3,51)
10,92 (3,12)
11,13 (2,92) 
9,94 (2,97) 
9,81 (3,02) 
8,83 (3,24) 
8,93 (2,68) 
4,00 (2,52) 
12,07 (2,76) 

10,22 (3,23)
11,58 (2,91) 
11,99 (2,73)
10,42 (2,81)
10,18 (2,89) 
8,69 (3,04)
8,10 (2,75)
4,26 (2,50)
12,03 (2,67)

9,81 (3,23) 
11,48 (2,90) 
11,94 (2,30) 
10,41 (2,73)
9,79 (2,76) 
8,27 (2,94) 
8,28 (2,81)
4,27 (2,41) 
11,56 (3,24) 

Kommentar: *p<,05 **p<,01 ***p<,001. a = signifikanta medelvärdesskillnader mellan 2014 
och 2015, b = signifikanta medelvärdesskillnader mellan 2015 och 2016, c = signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan 2014 och 2016. Standardavvikelser inom parenteser. Den 
beroende variabeln mäts på en skala från 0 till 15 (0 = Negativ syn på hur Sverige påverkas av 
invandring, 15 = Positiv syn på hur Sverige påverkas av invandring). Resultaten är baserade 
på envägs variationsanalys (ANOVA). Ålder: de angivna åldersspannen gäller för år 2014. 
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Tabell H. Medieeffekter avseende attityder till olika for-
mer av invandring (OLS).

2014 till 2015 2015 till 2016

Ekonyheterna -0,00 (0,03) 0,03 (0,03)

Aktuellt i SVT -0,05 (0,04) -0,06 (0,04)

Rapport i SVT -0,05 (0,04) 0,02 (0,04)

TV4 Nyheterna 0,02 (0,03) -0,03 (0,03)

Aftonbladet 0,01 (0,03) -0,01 (0,03)

Expressen 0,05 (0,03) -0,06* (0,03)

Dagens Nyheter 0,02 (0,03) 0,04 (0,03)

Svenska Dagbladet -0,01 (0,04) 0,01 (0,04)

Avpixlat -0,05 (0,06) -0,13* (0,06)

ETC 0,20** (0,07) 0,11 (0,06)

Förklarad varians 0,65 0,68

N 1995 1850

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. Den bero-
ende variabeln mäts på en skala från 0 till 16 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till 
Sverige, 16 = Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). Kontrollvariablerna utgörs 
av kön, ålderskategorier, utbildning, politiskt intresse, partisympati och det laggade värdet 
på den beroende variabeln. Partisympati: De som angav att de inte visste vad de skulle rösta 
på i nästa val, eller uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. Orsaken till att det angivna 
N talet är lägre mellan 2015 och 2016 än mellan 2014 och 2015 är att det var fler respondenter 
som uteslöts ur analysen på grund av annan/ ingen partisympati.
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Tabell I. Medieval beroende på attityder till olika former 
av invandring (OLS).

Beroende variabler 2014 till 2015 2015 till 2016

Ekonyheterna 0,00 (0,97) -0,00 (0,01)

Aktuellt i SVT -0,02 (0,01) -0,02 (0,01)

Rapport i SVT -0,02* (0,01) -0,00 (0,01)

TV4 Nyheterna -0,02* (0,01) -0,02* (0,01)

Aftonbladet 0,00 (0,01) -0,01 (0,01)

Expressen 0,00 (0,01) -0,02* (0,01)

Dagens Nyheter 0,02 (0,03) -0,00 (0,01)

Svenska Dagbladet 0,02* (0,01) 0,01 (0,01)

Avpixlat -0,01 (0,00) -0,01 (0,00)

ETC 0,02** (0,00) 0,01* (0,00)

N 1995 1850

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. De beroende 
variablerna mäts på en skala från 1 till 6 (1 = Aldrig, 2 = Mer Sällan, 3 = 1–2 dagar i veckan, 
4 = 3–4 dagar i veckan, 5 = 5–6 dagar i veckan och 6 = Dagligen). Den oberoende variabeln 
mäts på en skala från 0 till 16 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till Sverige, 16 
= Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). Kontrollvariablerna utgörs av kön, 
ålderskategorier, utbildning, politiskt intresse, partisympati och det laggade värdet på den 
beroende variabeln. Partisympati: De som angav att de inte visste vad de skulle rösta på i 
nästa val, eller uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. Orsaken till att det angivna N 
talet är lägre mellan 2015 och 2016 än mellan 2014 och 2015 är att det var fler respondenter 
som uteslöts ur analysen på grund av annan/ ingen partisympati.
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Tabell J. Medieeffekter avseende attityder till invand-
ring beroende av vilka regioner människor invandrar 
från (OLS).

2014 till 2015 2015 till 2016

Ekonyheterna -0,10 (0,06) -0,01 (0,05)

Aktuellt i SVT -0,02 (0,09) -0,08 (0,08)

Rapport i SVT -0,05 (0,09) 0,01 (0,08)

TV4 Nyheterna -0,04 (0,07) 0,04 (0,06)

Aftonbladet -0,00 (0,05) -0,00 (0,05)

Expressen 0,11 (0,06) -0,13* (0,06)

Dagens Nyheter 0,02 (0,06) 0,13* (0,06)

Svenska Dagbladet 0,05 (0,07) 0,05 (0,07)

Avpixlat -0,12 (0,12) -0,14 (0,11)

ETC 0,19 (0,14) -0,06 (0,13)

Förklarad varians 0,58 0,61

N 1995 1850

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. Den bero-
ende variabeln mäts på en skala från 0 till 28 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till 
Sverige, 28 = Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). Kontrollvariablerna utgörs 
av kön, ålderskategorier, utbildning, politiskt intresse och det laggade värdet på den bero-
ende variabeln. Partisympati: De som angav att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa 
val, eller uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. Orsaken till att det angivna N talet 
är lägre mellan 2015 och 2016 än mellan 2014 och 2015 är att det var fler respondenter som 
uteslöts ur analysen på grund av annan/ ingen partisympati.
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Tabell K. Medieval beroende på attityder till invandring 
från olika regioner (OLS).

Beroende variabler 2014 till 2015 2015 till 2016

Ekonyheterna -0,00 (0,01) -0,00 (0,01)

Aktuellt i SVT -0,01 (0,00) -0,01 (0,00)

Rapport i SVT -0,01 (0,00) -0,00 (0,00)

TV4 Nyheterna -0,01** (0,00) -0,01* (0,00)

Aftonbladet 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Expressen -0,00 (0,00) -0,00 (0,00)

Dagens Nyheter 0,01* (0,00) 0,00 (0,00)

Svenska Dagbladet 0,01 (0,00) 0,01* (0,00)

Avpixlat -0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

ETC 0,01*** (0,00) 0,00 (0,00)

N 1995 1850

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. De beroende 
variablerna mäts på en skala från 1 till 6 (1 = Aldrig, 2 = Mer Sällan, 3 = 1–2 dagar i veckan, 
4 = 3–4 dagar i veckan, 5 = 5–6 dagar i veckan och 6 = Dagligen). Den oberoende variabeln 
mäts på en skala från 0 till 28 (0 = Negativ syn på att människor invandrar till Sverige, 28 
= Positiv syn på att människor invandrar till Sverige). Kontrollvariablerna utgörs av kön, 
ålderskategorier, utbildning, politiskt intresse, partisympati och det laggade värdet på den 
beroende variabeln. Partisympati: De som angav att de inte visste vad de skulle rösta på i 
nästa val, eller uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. Orsaken till att det angivna N 
talet är lägre mellan 2015 och 2016 än mellan 2014 och 2015 är att det var fler respondenter 
som uteslöts ur analysen på grund av annan/ ingen partisympati.
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Tabell L. Medieeffekter avseende uppfattning om hur 
invandring påverkar Sverige (OLS).

2014 till 2015 2015 till 2016

Ekonyheterna -0,01 (0,03) 0,03 (0,03)

Aktuellt i SVT -0,03 (0,04) -0,02 (0,04)

Rapport i SVT -0,02 (0,04) -0,04 (0,04)

TV4 Nyheterna 0,02 (0,03)  0,02 (0,03)

Aftonbladet 0,02 (0,03) 0,04 (0,03)

Expressen -0,01 (0,03) -0,04 (0,03)

Dagens Nyheter -0,02 (0,03) 0,04 (0,03)

Svenska Dagbladet 0,02 (0,04) -0,04 (0,04)

Avpixlat -0,10 (0,06) -0,17** (0,06)

ETC 0,08 (0,07) 0,09 (0,06)

Förklarad varians 0,73 0,74

N 1995 1850

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. Den bero-
ende variabeln mäts på en skala från 0 till 15 (0 = Negativ syn på hur invandring påverkar 
Sverige, 15 = Positiv syn på hur invandring påverkar Sverige). Kontrollvariablerna utgörs av 
kön, ålderskategorier, utbildning, politiskt intresse, partisympati och det laggade värdet på 
den beroende variabeln. Partisympati: De som angav att de inte visste vad de skulle rösta på 
i nästa val, eller uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. Orsaken till att det angivna N 
talet är lägre mellan 2015 och 2016 än mellan 2014 och 2015 är att det var fler respondenter 
som uteslöts ur analysen på grund av annan/ ingen partisympati.
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Tabell M. Medieval beroende på uppfattning om hur 
invandring påverkar Sverige (OLS).

Beroende variabler 2014 till 2015 2015 till 2016

Ekonyheterna 0,00 (0,01) 0,02 (0,01)

Aktuellt i SVT -0,02 (0,01) -0,01 (0,01)

Rapport i SVT -0,01 (0,01) -0,00 (0,01)

TV4 Nyheterna -0,01 (0,01) -0,03** (0,01)

Aftonbladet 0,01 (0,01) -0,02 (0,01)

Expressen 0,00 (0,01) -0,02* (0,01)

Dagens Nyheter 0,02* (0,01) 0,01 (0,01)

Svenska Dagbladet 0,01 (0,01) 0,01 (0,01)

Avpixlat -0,01* (0,00) -0,00 (0,00)

ETC 0,02*** (0,00) 0,01** (0,00)

N 1995 1850

Kommentar: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. Standardavvikelser inom parenteser. De beroende 
variablerna mäts på en skala från 1 till 6 (1 = Aldrig, 2 = Mer Sällan, 3 = 1–2 dagar i veckan, 
4 = 3–4 dagar i veckan, 5 = 5–6 dagar i veckan och 6 = Dagligen). Den oberoende variabeln 
mäts på en skala från 0 till 15 (0 = Negativ syn på hur invandring påverkar Sverige, 15 = 
Positiv syn på hur invandring påverkar Sverige). Kontrollvariablerna utgörs av kön, ålderska-
tegorier, utbildning, politiskt intresse, partisympati och det laggade värdet på den beroende 
variabeln. Partisympati: De som angav att de inte visste vad de skulle rösta på i nästa val, el-
ler uppgav annat parti har uteslutits ur analysen. Orsaken till att det angivna N talet är lägre 
mellan 2015 och 2016 än mellan 2014 och 2015 är att det var fler respondenter som uteslöts 
ur analysen på grund av annan/ ingen partisympati.
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Delegationen för migrationsstudier - Delmi - är en oberoende 
kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat 
som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att 
bidra till samhällsdebatten.

Attityderna till invandring är en av de mer undersökta frågorna under senare decen-
nier. Vi vet att inställningen till invandring och invandrare skiljer sig åt väsentligt 
beroende på kön, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning och partipolitisk prefe-
rens. Vad hände då med attityderna under de så turbulenta åren mellan 2014 och 
2016? Då blev debatten kring migration och integration allt mer intensiv och eta-
blerade sig som de viktigaste samhällsfrågorna på både medborgarnas och medi-
ernas dagordning.

I den här rapporten presenteras en undersökning, unik i sitt slag, byggd på panel-
data mellan 2014 och 2016 om inställningen till invandring. I och med att samma 
personer har tillfrågats vid tre olika tillfällen kan man, till skillnad från andra atti-
tydundersökningar, också se förändringen över tid inom en och samma grupp. Rap-
porten lägger ett särskilt fokus på vad som kan förklara attityderna till invandring 
och då inte minst konsumtionen av olika media.  
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