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Abstract  
 
The purpose of this thesis is to examine which factors that can explain the variation in EU 

citizens support for a larger integration of social issues within the EU from a country 

perspective where 18 EU countries are included in the statistical analysis. The thesis is based 

on five theoretical assumptions in order to try to explain the variation in the citizen´s support 

between different EU countries for more decision-making at an EU level for health and 

social security issues. To study these relations, a multivariate regression analysis is used. The 

result shows that none of the theoretical assumptions can explain the differences between 

citizens' support for a more social Europe. The thesis complementary bivariate Pearson R-

tests show, on the other hand, that there is a correlation between support for the national 

government and values for cognitive mobilization (how politically interested citizens are and 

how often citizens discuss EU issues) and the support for more decision-making at the EU 

level. However, the result show a opposite direction for the correlations than the theoretical 

assumptions of the thesis initiates. This emphasizes the relevance of the theoretical 

framework of this thesis; the concept of response variability, which means that citizens are 

ambivalent in their support towards different EU issues. Because earlier research for some of 

the variables are based on theories of european integration from a one dimensional 

perspective and not from a policy-specific perspective for increased social integration, there is 

an important difference between these theoretical bases that stand in conflict with each other.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: EU:s sociala dimension; medborgaropinion; europeisk integration; kvantitativ 
metod; europeiska pelaren för sociala rättigheter; teorin om responsvariabilitet; hälsa och 
social trygghet; jämförande studie.  
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1. Inledning 

I uppsatsens första kapitel presenteras studiens ämne och problembeskrivning. Därefter 

motiveras uppsatsens syfte, frågeställning och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av uppsatsens disposition.  

 

1.1 EU:s sociala dimension  

Sedan Jacques Delors, tidigare ordförande för Europeiska kommissionen (EU-

kommissionen), identifierade den sociala dimensionen som europeiska integrationens 

akilleshäl har frågan om det ’sociala Europa’ fått ett större intresse inom diskussionen om 

europeisk integration (Mau 2005). I artikel 3 i fördraget om Europeiska Unionen (FEU) står 

det att EU ska ”bekämpa social utestängning och diskriminering samt främja social rättvisa och socialt 

skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av 

barnets rättigheter” (FEU, artikel 3). Trots dessa mål finns det en stor variation mellan EU:s 

medlemsländers vilja att främja social rättvisa och socialt skydd (Jędrzejowska-Schiffauer 

2017).  

 

Under finanskrisen dominerades den europeiska politiska debatten av diskussioner om 

eurokrisen, budgetkonsolidering och ekonomisk återhämtning men under de senaste åren har 

efterfrågan efter social rättvisa blivit starkare i flera EU-medlemsländer (Schraad-Tischler & 

Kroll 2014, s. 86). Med bakgrund av stora sociala utmaningar inom EU:s medlemsländer, 

såsom hög grad av arbetslöshet och ojämlika standarder för social trygghet, initierade EU-

kommissionens nuvarande ordförande Jean-Claude Juncker under sitt årliga ”State of the 

Union”-tal 2015 den europeiska pelaren för sociala rättigheter, även kallat ”EU:s sociala pelare”. 

Efter offentliga konsultationer presenterade EU-kommissionen sedan sitt slutgiltiga förslag 

under våren 2017 (Reianu & Nistor 2017). Under EU-toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt 

i Göteborg i november 2017, signerades den europeiska pelaren för sociala rättigheter med 

dess 20 principer av EU:s stats- och regeringschefer (Europeiska Kommissionen 2017a).  

 

Enligt en av Eurobarometerns regelbundna opinionsundersökningar om medborgarnas 

åsikter inom EU svarade 32 % av respondenterna att ett harmoniserat välfärdssystem mellan 

EU:s medlemsländer (sjukvård, utbildning och pension) skulle främja känslan av att vara en 

EU-medborgare. Svaret rankades högst av alla andra alternativ, högre än bland annat att 

kunna använda sin mobiltelefon i samtliga medlemsländer, att kunna flytta till ett annat EU-

land och ta med sin pension eller att ha ett europeiskt identitetskort (Eurobarometer 2014, s. 
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42). I en undersökning för att belysa medborgarnas syn på solidaritet inom EU svarade även 

över 50 % av 8 000 respondenter från åtta medlemsländer att EU borde tillse finansiella 

transfereringar från rika till fattiga EU-medlemsländer och 76 % tyckte att EU borde sätta 

minimum standarder för socialt skydd för alla medlemsländer (Vision Europe 2015). Under 

hösten 2017 publicerade även Eurobarometern en undersökning om framtidens Europa där 

medborgare från alla EU-medlemsländer fick svara på frågor om framtida utmaningar, 

möjligheter och förändringar för unionen. En stor del av undersökningens frågor tog då upp 

den aktuella diskussionen om EU-medborgarnas stöd för ett mer socialt Europa (Europeiska 

Unionen 2017b).  

 

Den tyska filosofen Jürgen Habermas har argumenterat att det enda sättet att lösa eurokrisen 

är att fortsätta fördjupa EU-integrationen genom att expandera EU till att bli både en politisk 

och social union med en överstatlig demokrati- och välfärdsstat (Habermas 2012). Andra 

forskare såsom Wolfgang Streeck menar däremot att detta är en utopisk tanke och att en 

institutionalisering av en europeisk välfärdsstat inte är aktuellt, istället kommer förmodligen 

det ske en process av åternationalisering istället för en ökad grad av europeisering (Streeck 

2014). Jürgen Gerhards, Holger Lengfeld och Julia Häuberer skriver i artikeln Do European 

citizens support the idea of a European welfare state? Evidence from a comparative survey conducted in three 

EU member states att vi vet lite från tidigare studier om EU:s medborgare stödjer en 

europeiserad socialpolitik och vad det är som skiljer medborgare i olika medlemsländers 

inställning till en ökad integration av sociala frågor inom EU (Gerhards, Lengfeld & Häuberer 

2016). Därför kommer denna uppsats att försöka undersöka vilka faktorer som kan förklara 

variationen mellan EU-medborgarnas stöd till EU:s sociala dimension.  

 

1.2 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan förklara variationen för EU-

medborgares stöd för en ökad integration av sociala frågor inom den Europeiska Unionen. 

Ett stöd för ökad integration innebär i detta sammanhang ett policyspecifikt stöd för mer 

beslutsfattande av sociala frågor på EU-nivå och studien kommer undersöka vilka teorier som 

förklarar variationen i EU-medborgarnas stöd utifrån ett landsperspektiv där 18 av EU:s 

medlemsländer inkluderas i den statistiska analysen (Hobolt & de Vries 2016). Den 

jämförande studien kommer att inkludera data från 2017 som speglar EU-medborgarnas 

inställning till ökat beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet. 

Variationen mellan medlemsländerna kommer att mätas genom en multivariat 

regressionsanalys där studiens förklarande variabler bygger på olika teoretiska antaganden för 

medborgares stöd för ett mer socialt Europa.  
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1.3 Frågeställning 

För att besvara studiens syfte utgår uppsatsen utifrån följande frågeställning: 

 

- Vilka variabler kan förklara den nationella variationen i EU-medborgares stöd för mer 

beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet?  

 
 

1.4 Avgränsningar  

Begreppet ’det sociala Europa’ kan anses syfta till flera olika principer och policyfrågor och 

därför är det viktigt att studien avgränsar medborgarnas inställning till det sociala Europa till 

specifika politikområden för att säkerställa en hög validitet (Baute, Meuleman, Abts & 

Swyngedouw 2017).  

 

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter bygger på 20 principer i tre kategorier; (1) lika 

möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden; (2) rättvisa arbetsvillkor; och (3) social trygghet 

och social integration (Europeiska kommissionen 2017c). Enligt Diana-Gabriela Reianu och 

Adela Nistor är den sociala pelaren ett svar på de brister och utmaningar EU-samarbetet står 

inför idag, med en divergerande trend mellan medlemsländernas arbetsmarknads- och 

välfärdssystem. Initiativet är även ett försök av EU-kommissionen att försvara Europas 

sociala värderingar och att hjälpa medlemsländerna att övervinna de negativa effekter som 

den ekonomiska krisen har inneburit för ländernas arbetsmarknad och sociala välfärdssystem. 

Reianu och Nistor menar däremot att det finns en oro för att den sociala pelaren främst 

fokuserar på EU:s traditionella linje, att ämna för makroekonomiska mål såsom skattemässig 

hållbarhet och ekonomisk konkurrens istället för att fokusera på fattigdom och social 

exkludering (Reianu & Nistor 2017). För att uppmärksamma sociala frågor inom EU som 

handlar om hälsa och social trygghet kommer denna studie därför göra en tydlig avgränsning 

genom att endast fokusera på den tredje kategorin i den sociala pelaren; social trygghet och 

social integration.  

 

En annan avgränsning i uppsatsen är antalet observationer i den statistiska analysen. För att 

möjliggöra att studiens oberoende variabler representerar studiens olika teoretiska 

antaganden, kommer studien att inkludera 18 EU-länder i den jämförande studien. Samtliga 

28 EU-medlemsländer inkluderas inte i studien då en del av studiens datamaterial, European 
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Social Survey (ESS 2012) och OECD Social Expenditure Database (OECD 2016), inte 

inkluderar data från samtliga medlemsländer.  

 

 

1.5 Disposition  

I uppsatsens första kapitel presenteras studiens ämne och problembeskrivning. Därefter 

motiveras uppsatsens syfte, frågeställning och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av uppsatsens disposition.  

 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning relaterat till medborgaropinionen om det europeiska 

integrationsprojektet samt forskning inom området; stödet för ett mer socialt Europa.  

 

I kapitel 3 presenteras uppsatsens teoretiska ramverk- teorin om responsvariabilitet samt de 

teoretiska antaganden som ligger till grund för studiens hypoteser.  

 

I kapitel 4 presenteras uppsatsens metod och datamaterial. Val av oberoende variabler 

redogörs och operationaliseras och studiens validitet och reliabilitet diskuteras.  

 

I kapitel 5 kommer uppsatsens resultat att presenteras. Först kommer den nationella 

variationen i stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social 

trygghet att deskriptivt presenteras genom ett stapeldiagram. Därefter kommer resultaten för 

studiens multivariata linjära regressionsanalys att redogöras och slutligen kommer de 

oberoende variablernas bivariata samband med studiens beroende variabel att presenteras 

utifrån ett Pearson R-test.  

 

I kapitel 6 diskuteras uppsatsens resultat och angreppsättets begränsning.  

 
I kapitel 7 presenteras uppsatsens slutsatser.  
 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning  

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning relaterat till medborgaropinionen om det europeiska 

integrationsprojektet samt forskning inom området; stödet för ett mer socialt Europa.  
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2.1 Medborgaropinionen om det europeiska 

integrationsprojektet 

Sara B. Hobolt och Catherine E. de Vries skriver i artikeln Public Support for European Integration 

att framtiden för EU-samarbetet kommer att bestämmas av medborgarnas stöd för det 

europeiska integrationsprojektet. Länge har det europeiska samarbetet drivits av den politiska 

eliten, som drivit på det europeiska integrationsprojektet utifrån nationella ekonomiska 

intressen utan att ta hänsyn till medborgaropinionen. Hobolt och de Vries menar därmed att 

förflyttningen från en nationell till en överstatlig styrning har skapat en större motstridighet 

till EU-samarbetet, även kallat euroskepsism. Denna utveckling har lett till ett ökat fokus för 

medborgarnas stöd för den europeiska integrationen inom den vetenskapliga litteraturen. 

Hobolt och de Vries påpekar däremot att den tidigare litteraturen om medborgaropinionen 

för europeisk integration har utgått från ett endimensionellt perspektiv, där fokusfrågan för 

analysen har varit om medborgarna är positiva eller negativa till ett EU-medlemskap. För att 

bredda diskussionen om det europeiska integrationsprojektet argumenterar Hobolt och de 

Vries för att problematisera europeisk integration utifrån ett multidimensionellt perspektiv, 

där fokus för analysen istället är den policyspecifika medborgaropinionen (Hobolt & de Vries 

2016).  

 

I boken EU, Skatterna och Välfärden fokuserar Staffan Kumlin på medborgarnas stöd till en 

europeisk välfärdsstat. Precis som Hobolt och de Vries problematiserar Kumlin 

opinionsforskningen om europeisk integration genom att ställa sig frågan vad stöd för 

europeisk integration egentligen innebär. Vilket är ”attitydobjektet” i den europeiska 

opinionsforskningen? Avser opinionsforskningen medborgarnas inställning till huruvida det 

egna medlemslandet bör vara medlem i EU, hur långt man vill låta den politiska integrationen 

gå i framtiden, förtroendet för EU:s institutioner eller handlar det om medborgarnas 

uppfattningar kring specifika sakfrågor (Kumlin 2004, s. 20)?  

 

När det gäller medborgarnas stöd för specifika policyfrågor är det i praktiken svårt för EU-

medborgare att separera uppfattningen om stödet för regimer och stödet för policyfrågor på 

EU-nivå. Detta beror på att EU:s politikområden involverar komplexa maktförhållanden 

mellan EU:s institutioner och de nationella regeringarna mellan olika politiska områden. Den 

europeiska integration involverar transfereringar av suveränitet från nationalstaten till den 

europeiska nivån vilket enligt Hobolt och de Vries karaktäriserar medborgaropinionens 

osäkerhet när det gäller stöd för specifika policyområden. På grund av EU och nationalstatens 

maktfördelning, kombinerat med en låg kunskap om EU, finns det en hög grad av osäkerhet 
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inom medborgaropinionen då det finns en osäkerhet kring politikens ansvarsutkrävande 

(Hobolt och de Vries 2016).  

 

Matthew Gabel argumenterar också för att EU-medborgarnas attityder och i synnerhet 

medborgarnas stöd för EU:s politik är en viktig komponent för den europeiska integrationen. 

Exempelvis ledde en folkomröstning om EU:s fördrag i Danmark 1992 till  

en försening och en förändring av den institutionella reformen i Maastrichtfördraget. 

Medborgarnas attityder influerade EU-politiken genom traditionella kanaler för 

medborgarpolitik såsom lobbying, medborgarprotester och folkomröstningar. Gabel menar 

därmed att medborgarnas attityder är den politiska grunden för europeisk integration då EU:s 

politiska system bygger på medborgarnas stöd och acceptans för en överstatlig EU-

lagstiftning. Däremot anser Gabel att tidigare forskning om medborgarnas stöd för europeisk 

integration presenterar förklaringar som står i konflikt med varandra. I frågan om varför 

stödet för europeisk integration varierar mellan EU-medborgare finns det motsättningar 

mellan olika teoretiska antaganden och den empiriska trovärdigheten (Gabel 1998).  

 

I artikeln Public Support for European Integration: An Empirical Test of Five Theories försöker Gabel 

undersöka dessa tidigare teoretiska antaganden empiriskt genom att analysera 

Eurobarometerns regelbundna opinionsundersökningar mellan åren 1978–1992. En 

förklaring till att resultat från tidigare forskning står i konflikt med varandra kan enligt Gabel 

delvis bero på att det är svårt att jämföra empiriska resultat när de olika studierna utgår från 

olika beroende variabler. Enligt Gabels studie, som inkluderar fem hypoteser för att 

undersöka variationen i stödet för EU-integration på individnivå, är endast tre av fem 

teoretiska antaganden för att förklara variationen statistiskt signifikanta (Gabel 1998). Studien 

visar att det finns ett samband mellan Gabel och Palmers (1995) utilitaristiska teori som 

menar att stödet för europeisk integration påverkas av hur olika socioekonomiska grupper 

påverkas av EU:s fördelar respektive kostnader. Exempelvis är hög utbildning och hög 

inkomst positivt korrelerat med en positiv association till EU-samarbetet och därmed även 

stödet för europeisk integration. Medborgares partitillhörighet på väster-höger-skalan och 

stödet för EU-integration är också statistiskt signifikant. Enligt forskarna Inglehart, Rabier 

och Reif (1991) är vänsterorienterade väljare mindre positiva till EU-integration än 

högerorienterade väljare. Ytterligare en statistisk signifikant variabel var stödet för den 

nationella regeringen där det fanns ett positivt samband mellan ett högt stöd för den 

nationella regeringen och stödet för europeisk integration. Två förklarande faktorer, politiska 

värderingar och kognitiv mobilisering (i detta sammanhang en hög nivå av politisk 

medvetenhet och färdigheter i politisk kommunikation), var däremot endast signifikanta i en 
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begränsad utsträckning och därför innebär dessa förklaringsvariabler inte en robust förklaring 

för variationen i medborgarnas stöd för europeisk integration. Analysen indikerade endast ett 

samband för medborgare i EU:s sex ursprungsländer och inte ett samband för alla 15 

medlemsländer som inkluderades i studien (Gabel 1998).  

 

 

2.2 Stödet för ett mer socialt Europa  

I artikel 151 i fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (EUF) står det att EU och 

medlemsländernas mål ska vara att beakta grundläggande sociala rättigheter, möjliggöra en 

varaktigt hög sysselsättning samt bekämpa social utslagning (EUF, artikel 151). Ansvaret för 

sociala frågor, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ligger däremot på ländernas nationella 

regeringar då socialpolitik betraktas implementeras mer effektivt på den nationella nivån. Det 

råder en delad kompetens mellan EU och medlemsländernas sysselsättnings- och socialpolitik 

men EU har endast en kompletterande och stödjande roll gentemot alla EU-medlemsländer 

(Reianu & Nistor 2017).  

 

Trots detta har EU:s beslutande och verkställande institutioner tillsammans med unionens 

medlemsländer under de senaste åren betonat vikten av den sociala dimensionen (Pęciak & 

Tusińska 2015). I artikeln Mere Objectives or hard law? A Case Study on the EU Social Policy in the 

Context of Free Market Economy skriver Izabela Jędrzejowska-Schiffauer att betoningen för 

sociala frågor inom EU fick ett större fokus efter den ekonomiska och finansiella krisen 2008. 

Krisen skapade ett pressande behov för krishantering inom EU, och i synnerhet för att rädda 

den Ekonomiska och Monetära Unionen (EMU). Enligt Jędrzejowska-Schiffauer var det först 

efter en tid av ekonomiska och finansiella åtgärder i samband med finanskrisen som mer 

uppmärksamhet riktades mot behovet av sociala investeringar i hela Europa för att motverka 

den ökande risken för fattigdom och arbetslöshet. Jędrzejowska-Schiffauer betonar att de 

ambitiösa målen för EU:s socialpolitik som uttrycks i unionens fördrag inte speglar EU:s 

möjligheter för att uppnå målen på grund av att EU:s institutioner har en begränsad möjlighet 

att utveckla den sociala dimensionen gentemot EU:s medlemsländer. Däremot förespråkar 

Jędrzejowska-Schiffauer att frågor som rör den inre marknaden, där EU har möjlighet att 

lagstifta för en politisk förändring som inkluderar alla medlemsländer, i framtiden bör ta 

hänsyn till EU:s mål för socialt skydd och social inkludering. På så sätt har EU möjlighet att 

introducera den sociala dimensionen utan att pressa medlemsländerna att förändra den 

nationella välfärdspolitiken (Jędrzejowska-Schiffauer 2017).  
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Tidigare forskning om medborgaropinionen för en ökad integration av sociala frågor inom 

EU menar att legitimiteten för en social integration inom EU kräver att en majoritet av 

medborgarna stödjer en europeiserad socialpolitik. Däremot menar Gerhards, Lengfeld och 

Häuberer att även fast en majoritet av medborgarna stödjer en europeisk socialpolitik så är 

stabiliteten för stödet inte givet. Minoriteten som är kritiska mot en social integration inom 

EU har möjlighet till mobilisering för att skifta den allmänna opinionen till deras fördel 

(Gerhards, Lengfeld & Häuberer 2016). Enligt Seymour Martin Lipsets klassiska teori om 

politisk klyvning kan medborgarnas attityder forma en grund för mobilisering om de 

organiserar sig som politiska entreprenörer, exempelvis genom politiska partier (Lipset 2001). 

I kontexten för en europeiserad socialpolitik kan klyvningar uppstå på två nivåer: på den 

aggregerade nivån för EU:s medlemsländer eller på en individnivå för EU:s medborgare 

(Gerhards, Lengfeld & Häuberer 2016). Som tidigare nämnt kommer denna studie undersöka 

vilka teorier som förklarar variationen i EU-medborgares stöd utifrån ett landsperspektiv 

vilket innebär att studien kommer att utgå från ett aggregerat resultat av medborgarnas stöd 

för respektive medlemsland och inte utifrån en individnivå. Däremot kommer studien utgå 

från teoretiska antaganden som grundar sig i skillnader mellan medborgare, såsom 

socioekonomiska positioner eller olika kulturella identiteter.  

 

Vad kan då förklara variationen i stödet för ett mer socialt Europa? Sharon Baute, Bart 

Meuleman, Koen Abts och Marc Swyngedouw konceptualiserar först och främst begreppet 

det ’sociala Europa’ genom att särskilja beslutsfattande på EU-nivå med ett europeiskt socialt 

medborgarskap, harmonisering, solidaritet mellan medlemsländer och solidaritet mellan 

medborgare. Detta multidimensionella angreppsätt tydliggör skillnaderna mellan medborgares 

attityder för olika policy-principer och instrument för att uppnå ett mer socialt Europa. Baute, 

Meuleman, Abts och Swyngedouw menar att de olika dimensionerna för ett socialt Europa är 

essentiellt för att förstå skillnaderna mellan ett stöd för mer beslutsfattande på EU-nivå inom 

det sociala området eller ett stöd för mer solidaritet mellan EU:s medlemsländer genom en 

omfördelning av resurser. Enligt Baute, Meuleman, Abts och Swyngedouw har tidigare 

studier främst studerat stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå, däremot visar deras studie 

att det endast finns ett svagt samband för variationen i stödet för mer beslutsfattande inom 

det sociala området. Istället menar de att solidaritet mellan EU:s medlemsländer är den 

främsta aspekten för ett stöd för ett mer socialt Europa (Baute, Meuleman, Abts & 

Swyngedouw 2017). Trots studiens svaga samband i stödet för mer beslutsfattande inom det 

sociala området kommer uppsatsens studie att fokusera på mer beslutsfattande på EU-nivå, 

däremot är det viktigt att beakta de olika dimensionerna för ett stöd för ett mer socialt 

Europa i den kvantitativa analysen.  
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Brian Burgoon skriver i artikeln Social Nation and Social Europe att det finns ett samband mellan 

den nationella socialpolitiken och stödet för en europeiserad socialpolitik där generösa 

välfärdsstater är mindre positiva till en social integration inom EU (Burgoon 2009). Även 

forskaren Steffan Mau argumenterar för att demokratiska och sociala välfärdsstater inte 

stödjer beslutsfattande inom området hälsa och social välfärd på den europeiska nivån i lika 

stor uträckning som mindre utvecklade välfärdsstater (Mau 2005). Däremot menar Maria 

Petmesidou att välfärdsutveckling på den nationella nivån snarare stärker än minskar stödet 

för mer beslutsfattande inom det sociala området på EU-nivå. Hon utgår från det grekiska 

exemplet där en mer generös socialpolitik bidrog till en nationell påtryckning för mer EU-

beslutsfattande inom det sociala området (Petmesidou 1996).  

 

Mau utvecklar teorin om hur EU-ländernas nationella socialpolitik påverkar stödet för en 

europeiserad socialpolitik. Han lyfter att den nationella dimensionen påverkar medborgarnas 

inställning till det sociala Europa. Exempelvis kan olika regimtyper påverka medborgarnas 

stöd för en social integration inom EU där fyra olika typer av länder (1) de skandinaviska 

länderna, (2) de anglosaxiska länderna, (3) kontinentalländerna och (4) de sydeuropeiska 

länderna, har olika inställning till den sociala integrationen på grund av att de har olika typer 

av välfärdssystem. Enligt Mau är de skandinaviska länderna, med höga offentliga 

socialutgifter, mindre positiva till en europeiserad socialpolitik då ländernas system bygger på 

nationell solidaritet och kollektivism vilket gör det svårare för medborgare att konvertera den 

nationella solidariteten till en europeisk solidaritet. Medborgare i de sydeuropeiska länderna, 

såsom Grekland, Italien, Spanien och Portugal, uttrycker däremot ett starkt stöd för en 

europeisering av ländernas socialpolitik. Detta menar Mau beror på att ländernas nationella 

socialpolitik är relaterat till en tröghet i välfärdsystemet och därför ser medborgare positivt på 

att komma ikapp andra länders grad av välfärd i samband med att länderna blev medlemmar i 

EU (Mau 2005).  

 

Utöver den nationella dimensionen uttrycker tidigare forskning att individuella faktorer, 

såsom socioekonomiska och kulturella faktorer, har en stor inverkan på variationen mellan 

medlemsländer i stödet för en social integration inom EU. Enligt forskning om attityder till 

välfärdsstaten beror medborgares acceptans till en utvecklad socialpolitik på om medborgarna 

är i behov av en stark social välfärdsstat eller inte (Andreß & Heien 2001). Forskningen visar 

att personer med låg socioekonomisk status samt låg inkomst, och som är direkt beroende av 

den nationella regeringens inkomststöd för att uppnå social trygghet, är mer benägna att 

avvisa en europeisering av landets socialpolitik (Berg 2007). Däremot menar Gerhards, 
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Lengfeld och Häuberer att stödet för en europeiserad socialpolitik påverkas av medborgarnas 

socioekonomiska status i respektive medlemsland. I länder med låga offentliga socialutgifter 

kommer personer med låg inkomst i stor uträckning vara positiv till ett europeiserat 

välfärdssystem på grund av deras låga nivå av socialt skydd i deras egna land. Däremot är 

stödet lägre för personer med låg inkomst i länder med ett högt socialt skydd (Gerhards, 

Lengfeld & Häuberer 2016).  

 

Kulturella aspekter påverkar likt socioekonomiska faktorer också variationen i stödet för mer 

beslutsfattande inom det sociala området på EU-nivå. Enligt Ronald Ingleharts (1997) teori 

om postmaterialistiska och materialistiska värderingar utgår Gerhards, Lengfeld och  

Häuberer utifrån hypotesen att individer med postmaterialistiska värderingar, som 

karaktäriseras av en öppen inställning till internationalisering, självuppfyllande, deltagande 

samt öppna nationsgränser, är mer positiva till en europeiserad socialpolitik än individer med 

materialistiska värderingar, som karaktäriseras av att uppnå en tillräckligt hög levnadsstandard, 

säkerhet, en nationell identitet och nationell exkludering. Gerhards, Lengfeld och Häuberer 

menar också att vänsterorienterade individer på den politiska skalan är mer positiva till en 

europeiserad socialpolitik. Detta beror på att vänsterorienterade väljare är mer benägna att 

vara för ett universellt omfördelningssystem som inte gör skillnad på olika etniciteter eller 

nationella bakgrunder (Gerhards, Lengfeld & Häuberer 2016).  

 

I Steffen Maus studie om medborgaropinionen för en ökad grad av socialpolitik på den 

europeiska nivån beror variationen i medborgarnas stöd främst på den kulturella variabeln om 

medborgarna känner sig som en europé eller inte. Mau argumenterar för att en europeisering 

av medlemsländernas socialpolitik inte är möjligt så länge det inte finns en generell europeisk 

identitet i medlemsländerna. De politiska aktörerna kommer inte intensifiera den sociala 

integrationen inom EU då det inte finns ett tillräckligt stort politiskt stöd för en social 

kollektivism på en överstatlig nivå. Skapandet av det sociala Europa kan därför endast bli 

verklighet om det finns tillräckligt mycket känsla för en identitetsgemenskap mellan EU:s 

medlemsländer (Mau 2005).  

 

3. Teoretiskt ramverk  

I kapitel 3 presenteras uppsatsens teoretiska ramverk- teorin om responsvariabilitet samt de 

teoretiska antaganden som ligger till grund för studiens hypoteser.  
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3.1 Teorin om responsvariabilitet  

Catherine de Vries & Marco Steenbergen uppmärksammar teorin om responsvariabilitet 

(engelska: the concept of response variability) i artikeln Variable Opinions: The Predictability of 

Support for Unification in European Mass Publics. Teorin betonar medborgaropinionens 

ambivalens i inställningen till den Europeiska Unionen och menar att opinionen för europeisk 

integration inte längre går att dela upp i två grupper för de som är för en europeisk 

integration och för de som är emot. Istället är medborgaropinionen ambivalent vilket enligt 

teorin om responsvariabilitet innebär att det finns en variation i en medborgares inställning till 

ett politiskt område (de Vries & Steenbergen 2013).  

 

De Vries och Steenbergen påpekar att tidigare forskning om medborgares attityder till olika 

politiska förslag har utgått från enkätundersökningar för att försöka förstå den allmänna 

medborgaropinionen. Det centrala antagandet för undersökningarna har varit att 

medborgarnas attityder utgår från en sammanhängande enhet vilket innebär att en 

responsvariation i svaren anses vara mätfel istället för att responsvariationen kan bero på en 

ambivalens i medborgarens inställning till enkätundersökningens olika frågor (de Vries & 

Steenbergen 2013). Däremot menar teorin om responsvariabilitet att medborgare istället har 

en hög grad av interna konflikter när det gäller attityden till olika politiska frågor. Istället för 

att de flesta människor har en fast åsikt om enkätens undersökningsobjekt menar teorin att de 

flesta svarar på enkäten med grundval för vilka idéer och åsikter som individen först kommer 

att tänka på för stunden. Detta innebär att det att omöjligt att påstå att medborgarnas attityder 

som uttrycks i enkätundersökningar är konsekventa (Zaller & Feldman 1992).  

 

Uppsatsens kvantitativa studie utgår från EU-medborgarnas attityd till mer beslutsfattande på 

EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet. Därför kommer teorin om 

responsvariabilitet inkluderas i studien för att implicera att variationen i medborgarnas stöd 

till ett mer socialt Europa bygger på olika grader av säkerhet och ambivalens. Som tidigare 

nämnt i uppsatsens andra kapitel finns det en hög grad av osäkerhet inom 

medborgaropinionen då den europeiska integration är ett av de mest komplicerade politiska 

områden som medborgare ska ta ställning till. Exempelvis kan medborgare gilla den abstrakta 

tanken om ett enat Europa utan att vara positiv till den politik EU eftersträvar eller så kan 

medborgare gilla vissa EU-policys samtidigt som de invänder mot andra. Det finns helt enkelt 

många orsaker till att EU-medborgare är ambivalenta vid frågor som rör attityder till 

europeisk integration (de Vries & Steenbergen 2013).  
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3.2 Teoretiska antaganden om variationen i stödet för mer 

beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och 

social trygghet  

Grunden för studiens hypoteser bygger på olika teoretiska antaganden som försöker förklara 

variationen i stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom området hälsa och social 

trygghet. De oberoende variabler som inkluderas i den statistiska modellen och som bygger 

på dessa teoretiska antaganden har både nämnts i avsnittet om medborgaropinionen om det 

europeiska integrationsprojektet samt i avsnittet om stödet för ett mer socialt Europa. Det 

teoretiska antaganden utgör den teoretiska grunden för den kvantitativa studien eftersom att 

dessa faktorer anses vara de främsta aspekterna för att förklara variationen i EU-

medborgarnas stöd för ett mer socialt Europa.  

 

Stödet för den nationella regeringen  

Enligt Matthew Gabels studie om varför stödet för europeisk integration varierar mellan EU- 

medborgare visar det empiriska resultatet att det finns ett statistiskt samband mellan ett 

högt stöd för den nationella regeringen och stödet för europeisk integration (Gabel 1998).  

 

I Mark N. Franklin, Cees Van Der Eijk och Michael Marshs studie om Danmark och 

Frankrikes folkomröstningar om att ratificera Maastrichtfördraget visar resultatet att 

ländernas negativa inställning till EU-samarbetet berodde på de impopulära regeringarna som 

styrde länderna 1992. Resultatet jämfördes sedan med Irland, som också genomförde en 

folkomröstning om Maastrichtfördraget men som till skillnad mot Danmark och Frankrike, 

röstade för en ratificering med en stor majoritet. Skillnaden mellan Irland, Danmark och 

Frankrike var att irländarnas stöd för den nationella regeringen var betydligt högre än 

danskarnas och fransmännens stöd för deras nationella regeringar (Franklin, Van Der Eijk & 

Marsh 1995).  

 

Med bakgrund till Gabels teori om sambandet mellan medborgarnas stöd för den nationella 

regeringen och stödet för europeisk integration kommer uppsatsens första teoretiska 

antagande utgå från att det finns ett positivt samband mellan ett högt stöd för den nationella 

regeringen och stödet för europeisk integration inom det sociala området.  
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Hypotes 1: I EU-länder där medborgarna är nöjda med landets nationella regering, är stödet 

för europeisk integration inom det sociala området högre än i länder där medborgarna är 

missnöjda med den nationella regeringen.  

 

Vänster-höger-skala  

En faktor som både nämnts i tidigare studier om variationen i stödet för europeisk integration 

och i studier om stödet för en europeiserad socialpolitik är medborgarnas stöd för 

vänsterorienterade och högerorienterade politiska partier. I Eurobarometerns 

opinionsundersökningar mellan åren 1973–1989 identifierar Inglehart, Rabier och Raif att 

medborgare som stödjer vänsterorienterade partier är mindre positiva till en ökad europeisk 

integration än medborgare som stödjer högerorienterade partier (Inglehart, Rabier & Raif 

1991). Däremot indikerar Berhalds, Lengfeld och Häuberer det motsatta förhållandet i deras 

studie om stödet för en europeiserad socialpolitik. Som tidigare nämnt är vänsterorienterade 

väljare mer benägna att vara positiva till ett universellt omfördelningssystem som inte gör 

skillnad på olika etniciteter eller nationella bakgrunder och därmed är vänsterorienterade 

väljare även mer positiva till en europeiserad socialpolitik (Gerhards, Lengfeld & Häuberer 

2016). 

 

Trots de två motsatta resultaten kommer uppsatsens andra teoretiska antagande att utgå från 

Gerhards, Lengfeld och Häuberer teori som visar att väljare som stödjer vänsterorienterade 

partier är mer positiva till en gemensam socialpolitik på EU-nivå.  

 

Hypotes 2: Stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom det sociala området är högre i 

EU-länder där medborgarna i högre utsträckning stödjer vänsterorienterade partier än i länder 

där medborgarna stödjer högerorienterade partier.  

 

Den nationella dimensionen  

Som tidigare nämnt i kapitel 2 argumenterar Steffen Mau att den nationella dimensionen 

påverkar medborgarnas attityder för en gemensam europeisk socialpolitik (Mau 2005). Teorin 

om att olika regimtyper påverkar medborgarnas attityder i olika medlemsländer undersöktes 

ursprungligen av forskaren Giuliano Bonoli som år 1997 jämförde 15 EU-länders offentliga 

socialutgifter indelat i fyra olika regimgrupper. Utöver dessa fyra grupper utvecklade Bonoli 

även teorin genom att lägga till en ytterligare dimension för teorin om ländernas attityd för en 

europeiserad socialpolitik. Studien delade upp EU:s medlemsländer i en till klassificering, 

”Beveridge-typen” och ”Bismarck-typen”. Skillnaden mellan dessa två klassificeringar är att 

Beveridgeländerna har ett välfärdssystem som bygger på skattefinansierad socialpolitik medan 
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Bismarckländerna bygger på en försäkringsbaserad socialpolitik. Länderna Spanien och 

Grekland (med låga offentliga socialutgifter) och Belgien och Frankrike (med höga offentliga 

socialutgifter) tillhör alla Bismarck-typen vilket enligt Bonoli gör att länderna lättare kan 

anpassa sig till en europeiserad socialpolitik än länder som tillhör Beveridge-typen (Sverige, 

Danmark och Storbritannien). Detta beror på att ett system med en individuell möjlighet till 

socialt skydd genom försäkringar är lättare att upprätthålla vid en ökad europeisering än för 

ett system som vill säkra alla medborgares rätt till social trygghet genom en gemensam 

skattefinansierad välfärd (Bonoli 1997).  

 

Dessa två klassificeringar, som bygger på skillnaden mellan ländernas välfärdssystem och 

socialutgifter, skapar tillsammans grunden för uppsatsens tredje teoretiska antagande.  

 

Hypotes 3: I EU-länder med höga offentliga socialutgifter och skattefinansierad socialpolitik 

är medborgarna mindre benägna att stödja ett ökat beslutsfattande på EU-nivå inom området 

hälsa och social trygghet än i länder med ett försäkringsbaserat välfärdssystem med låga 

offentliga socialutgifter.  

 

Europeisk identitet  

Precis som Mau menar Staffan Kumlin att den viktigaste faktorn för ett stöd för en 

gemensam europeisk välfärdsstat beror på vilka geografiska och politiska enheter EU:s 

medborgare identifierar sig med. Medborgare som svarar att de ser sig själva som européer är 

mer positiva till en social integration inom EU än de som tydligt beaktar sig själva som 

”svensk”, ”spansk” eller ”irländsk”. Kumlin menar att tidigare forskning inte har kunnat se 

någon tillväxt av personer som identifierar sig med en europeisk gemenskap än den 

förhållandevis lilla grupp som redan gör det (Kumlin 2004, s. 38). Detta innebär, som 

nämndes i kapitel 2, att avsaknaden av en europeisk identitet gör det svårt för politiker att 

argumentera för ett behov av en europeiserad socialpolitik. Trots detta är identitetsaspekten 

en viktig faktor som kan tänkas förklara variationen mellan medborgares stöd till ett mer 

socialt Europa vilket gör att graden av europeisk identitet utgör studiens fjärde teoretiska 

antagande.  

 

Hypotes 4: Stödet för en ökad europeisk integration inom området hälsa och social trygghet 

är högre i länder där medborgarna i högre utsträckning identifierar sig som européer än i 

länder där medborgarna identifierar sig med sin nationella identitet.  
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Kognitiv mobilisering  

Trots att Matthew Gabels studie inte visade att kognitiv mobilisering var statistiskt signifikant 

för samtliga medlemsländer som inkluderades i studien visar tidigare forskning genomförd av 

Inglehart, Rabier och Reif (1991) att det finns bevis som stödjer det teoretiska antagandet att 

när medborgarnas kognitiva mobilisering ökar så ökar även stödet för ett politiskt samarbete 

på en överstatlig nivå. Enligt Ronald Inglehart innebär kognitiv mobilisering medborgarnas 

förmåga att förstå och tolka politiska meddelanden. Denna förmåga ökar genom utbildning 

samt genom exponering för politisk kommunikation (såsom nyheter via tidningar, radio och 

TV). Inglehart argumenterar för att en välutvecklad kognitiv förmåga är nödvändig för att 

förstå information om den europeiska integrationen eftersom att informationen ofta har en 

hög abstraktionsnivå. Utöver detta menar Inglehart även att all information om europeisk 

integration, oavsett om den är positiv eller negativ, ökar stödet för ett överstatligt politiskt 

samarbete (Inglehart 1970).  

 

Trots att teorin, om att en ökad kognitiv mobiliseringsförmåga ökar stödet för europeisk 

integration, inte har undersökts när det gäller stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom 

det sociala området kan det vara intressant att undersöka om det finns ett positivt samband 

mellan graden av kognitiv mobilisering i respektive medlemsland och stödet för ett mer 

socialt Europa. Därför utgör kognitiv mobilisering uppsatsens femte och sista teoretiska 

antagande.  

 

Hypotes 5: I EU-länder där medborgarna har en hög grad av kognitiv mobilisering är stödet 

för mer beslutsfattande på EU-nivå inom området hälsa och social trygghet högre än i EU-

länder med en lägre grad av kognitiv mobilisering bland medborgarna.  

 

4. Metod  

I kapitel 4 presenteras uppsatsens metod och datamaterial. Val av oberoende variabler 

redogörs och operationaliseras och studiens validitet och reliabilitet diskuteras.  

 

4.1 Val av metod  

Enligt Mikael Hjerm, Simon Lindgren och Marco Nilsson handlar valet av metod om att 

bestämma studiens systematiska och handgripliga tillvägagångsätt för att analysera studiens 

data (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 23). För att uppfylla uppsatsens syfte samt för att 
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besvara uppsatsens frågeställning om vilka variabler som kan förklara variationen i EU-

medborgares stöd till ökat beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social 

trygghet kommer studien utgå från en kvantitativ metod. Detta beror först och främst på 

grund av att en kvantitativ metod möjliggör en generaliserbarhet vilket är positivt eftersom att 

studien försöker förklara EU-medborgares stöd till ett mer socialt Europa utifrån ett 

landsperspektiv (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 24). Om uppsatsen istället hade velat 

undersöka medborgarnas individuella åsikter för en ökad social integration inom EU hade en 

kvalitativ metod bestående av intervjuer istället kunnat passa studiens syfte. Detta beror på att 

en kvalitativ metod i form av intervjuer både kan möjliggöra kunskap om medborgarnas 

individuella känslor och upplevelser samt ge uttryck för olika sociala förhållanden (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 34).  

 

För det andra utgår uppsatsen från en kvantitativ metod på grund av att studien har en 

deduktiv ansats vilket innebär att studien är hypotesprövande. Detta innebär att studiens 

hypoteser som består av fem olika teoretiska antaganden testas genom en statistisk 

analysmetod istället för att nya teorier genereras genom en så kallad induktiv (upptäckande) 

logik (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 25).  

 

För det tredje består uppsatsen av en komparativ forskningsdesign där fokus för studien är att 

identifiera skillnader mellan olika grupper, i detta fall mellan olika EU-länder. Enligt Matthew 

David och Carole D. Sutton har den komparativa forskningen utvecklats i en tid av ökad 

globalisering och växande masskommunikationssystem. Information och data för olika länder 

har under den senaste tiden blivit allt mer lättillgängligt tack vare statliga undersökningar samt 

undersökningar gjorda av olika företag och icke-statliga organisationer. Det finns däremot en 

rad problem med den komparativa forskningen enligt David och Sutton. De identifierar bland 

annat problematiken med kulturskillnader och språk/översättning mellan olika länder (David 

& Sutton 2016, ss. 182–183). Uppsatsen kommer dock inte ställas inför denna problematik då 

studiens datamaterial (sekundärdata) finns tillgängligt på engelska.  

 

Till sist motiveras en kvantitativ metod i form av en statistisk analys genom att studiens 

empiriska material består av siffror för respektive EU-medlemsland (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, s. 87). För att möjliggöra en analys där flera faktorer undersökts kvantitativt 

genom olika variabler behöver studien därför undersöka sambanden mellan dessa faktorer 

genom ett statistiskt test (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 133).  
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4.2 Datamaterial  

Uppsatsens datamaterial består av sekundärdata vilket innebär att studien använder befintliga 

data som redan har samlats, kodats och lagts in i datafiler (David & Sutton 2016, s. 178). 

Användning av sekundärdata är i uppsatsens fall nödvändig då studien inte har haft möjlighet 

att samla in data från 18 EU-medlemsländer inom en kort tidsperiod.  

 

Studiens första datamaterial är hämtat från EU-kommissionens opinionsundersökning om 

EU-medborgares åsikter, Special Eurobarometer 467. Datamaterialet samlades in genom 

intervjuer mellan den 23 september till och med den 2 oktober 2017 av EU-kommissionens 

generaldirektorat för kommunikation. Totalt består opinionsundersökningen av 27 768 

intervjuer i samtliga 28 EU-medlemsländer, mellan 500–1200 respondenter per respektive 

medlemsland (Europeiska kommissionen 2017d). Den vetenskapliga litteraturen om EU-

medborgares stöd för europeisk integration som uppsatsen hänvisar till, exempelvis Gabel 

(1998), Mau (2005) och Burgoon (2009), använder också Eurobarometern som datamaterial. 

Enligt Gabel är undersökningsdata från Eurobarometern tillförlitlig på grund av att materialet 

består av ett stort datamaterial vilket är nödvändigt för att undvika multikollinäritet 

(oberoende variabler som är högt korrelerade med varandra). Däremot menar Gabel att 

Eurobarometern sällan ställer frågor om stödet för specifika integrationsreformer på EU-

nivå. Därför kan det vara svårt att få en uppfattning om medborgarnas faktiska åsikter om 

olika delar av den europeiska integrationen (Gabel 1998).  

 

Studiens andra datamaterial tillhandahålls av European Social Survey (ESS 2012). 

Datamaterialet är ett komplement till studiens första datamaterial då Eurobarometern inte 

inkluderar data som kan besvara studiens alla hypoteser. European Social Survey samlar likt 

Eurobarometern in sitt datamaterial via intervjuer men ESS har däremot inte insamlade data 

från alla EU-medlemsländer. Urvalet i ESS är ett obundet slumpmässigt urval för medborgare 

över 15 år och alla länder som är inkluderade i studien har en urvalsstorlek mellan 800–1500 

(European Social Survey 2016a). Trots att ESS har genomfört två ytterligare undersökningar 

sedan 2012, under 2014 och 2016, används undersökningen som genomfördes av ESS 2012 

eftersom att fler EU-länder deltog då än under åren 2014 och 2016 (European Social Survey 

2016b).  

 

Utöver datamaterial från Eurobarometern och European Social Survey har två ytterligare 

datamaterial använts i den statistiska studien. För att inkludera oberoende variabler som kan 

besvara studiens tredje hypotes, om den nationella dimensionen, inkluderas data från Eurostat 
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och OECD. Eurostats statistik för inkomst, social inkludering och levnadsvillkor samlar 

statistik från samtliga EU-medlemsländer om bland annat graden av jämlikhet i respektive 

medlemsland samt andelen människor som är i riskzonen för fattigdom och social 

exkludering (Eurostat 2016). Data från OECD, The Organisation for Economic Co-

operation and Development, används också i den statistiska studien eftersom att OECD har 

samlat nästan alla EU-medlemsländers data för offentliga socialutgifter utifrån ländernas BNP 

(OECD 2016).  

 

4.3 Val av variabler  

En variabel definieras av David och Sutton som en egenskap, ett attribut eller en 

informationsenhet som samlats in om ett fall (David & Sutton 2016, s. 187). Som tidigare 

nämnt i uppsatsens syfte kommer den jämförande studien att undersöka vilka teorier som 

förklarar variationen i EU-medborgares stöd för mer beslutsfattande på EU-nivå inom 

området hälsa och social trygghet. Studiens beroende variabel, effektvariabel (y) som påverkas 

av studiens oberoende variabler (x), är i detta fall stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå 

inom området hälsa och social trygghet (David & Sutton 2016, s. 188). Studiens beroende 

variabel består av ett aggregerat procentresultat av medborgarnas stöd för ett mer socialt 

Europa för respektive medlemsland som har samlats in i Special Eurobarometer 467.  

 

Vid val av oberoende variabler utgick studien från att hitta variabler som kan representera 

studiens teoretiska antaganden. Hobolt och de Vries menar att studier om medborgarnas stöd 

för EU ofta förlitar sig på Eurobarometerns undersökningsdata vilket gör det möjligt att 

jämföra olika teoretiska förklaringar genom att använda samma datamaterial (Hobolt & de 

Vries 2016). Däremot består den kvantitativa studien av flera datamaterial, Special 

Eurobarometer 467, European Social Survey, Eurostat och OECD. Då samtliga datamaterial 

anses tillförlitliga behöver detta inte vara ett problem men två aspekter som bör nämnas vid 

val av variabler från olika datamaterial är att datamaterialen är insamlade under olika år samt 

att variablerna består av olika typer av data. Variablerna som inkluderas från ESS är insamlade 

under 2012 vilket är en stor skillnad mot de variabler som är sammanställda under 2016 och 

2017. Under 2012 befann sig många EU-länder i en social kris med en hög grad av 

arbetslöshet och ojämlika standarder för social trygghet efter den ekonomiska krisen i Europa 

(Europaportalen 2013). Därför kan variabelvärden som speglar medborgarnas åsikter om den 

nationella politiken eller stödet för EU:s institutioner vara annorlunda 2012 än vad de hade 

varit om medborgarna hade fått frågan i dag. Det är också viktigt att nämna att de oberoende 

variablerna mäter olika saker. Undersökningarna från Eurobarometern och European Social 
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Survey samlar medborgarnas åsikter medan OECD och Eurostat samlar nationell data såsom 

graden av jämlikhet, fattigdom och offentliga socialutgifter i respektive medlemsland.  

 

I många statistiska studier används även kontrollvariabler (z) för att se om vissa variabler kan 

påverka relationen mellan oberoende (x) och beroende variabler (y). Om relationen mellan 

den oberoende och beroende variabeln upphör till följd av införandet av en kontrollvariabel 

anses orsakssambandet mellan x och y vara skenbar vilket innebär att det inte finns ett 

verkligt samband mellan de två variablerna. I denna studie kommer inga kontrollvariabler att 

inkluderas. Även fast det är möjligt att göra en analys av alla möjliga förhållanden som kan 

påverka det nationella stödet för mer beslutsfattande inom det sociala området är det inte 

nödvändigt eller effektivt. Strategin för val av variabler har istället varit att samla in data som 

är relevanta för att försöka förklara vilka variabler som har en inverkan på den beroende 

variabeln (David & Sutton 2016, ss. 188–189).  

 

Alla variabler som inkluderas i studien består av ett aggregerat procentresultat där varje 

undersökningsenhet representerar ett EU-medlemsland (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 

89).  Samtliga variabler befinner sig på en intervall- och kvotskalenivå då variabelvärdena 

består av ett samlat landsgenomsnitt i procent. Variablerna kallas för kvantitativa variabler 

eftersom att det är möjligt att använda variabelvärdena för matematiska operationer och för 

att de mäts i en kontinuerlig skala. En del av variablerna har rangordnats i en intervallskala 

(David & Sutton 2016, s. 189). Dessa variabler har kodats om genom att procenten i 

respektive rangordning har slagits ihop. Exempelvis används endast procenten för de 

medborgare i respektive medlemsland som har svarat att de stödjer vänsterorienterade partier 

i större utsträckning än högerorienterade partier. Detta har gjorts på grund av att studien 

lättare ska kunna se variationen i stödet för vänsterorienterade partier mellan länderna för att 

på så sätt undersöka om hypotes 2, om stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom det 

sociala området är högre i EU-länder där medborgarna i högre utsträckning stödjer 

vänsterorienterade partier än i länder där medborgarna stödjer högerorienterade partier, är 

statistiskt signifikant.  

 

4.4 Operationalisering  

För att undersöka vilka teoretiska antaganden som kan förklara den nationella variationen 

mellan EU-medborgares stöd för mer beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa 

och social trygghet behöver studiens teoretiska begrepp förvandlas till mätbara enheter. Detta 

är nödvändigt för att tydliggöra att det finns ett samförstånd mellan studiens abstrakta 
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teoretiska antaganden och hur enheterna ska definieras och mätas (David & Sutton 2016, s. 

186).  

 

För att säkerställa studiens validitet och reliabilitet kommer studiens operationalisering, de 

variabler som studien inkluderar i den statistiska analysen, att presenteras nedan (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, s. 94):  

 

Beroende variabel  

 

Stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet 

• More decision-making at a European level- Health and Social Security (Special 

Eurobarometer 467): EUlevel__healthsocialsecurity 

 

Oberoende variabler  

 

Hypotes 1: Stödet för den nationella regeringen 

• Satisfied with national government (ESS 2012): happy_natgov  

 

Hypotes 2: Vänster-höger-skala  

• Left wing on the political scale (Special Eurobarometer 467, 2017): left_polscale  

 

Hypotes 3: Den nationella dimensionen 

• Public social expenditure as a percent of GDP (OECD 2016): pub_socialexpend  

• Gini coefficient of equivalised disposable income (Eurostat 2016): gini_index  

• People at risk of poverty or social exclusion by age and sex (Eurostat 2016): 

povandsocexlu_risk  

 

Hypotes 4: Europeisk identitet  

• Feeling like a citizen of the European Union "YES" (ESS 2012): feel_eucitizen  

 

Hypotes 5: Kognitiv mobilisering  

• Politial discussions about EU matters – Frequently (Special Eurobarometer 467, 

2017): poldis_frequen  

• Political Interest Index- Strong and medium interest (Special Eurobarometer 467, 

2017): interest_politics  
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4.5 Förberedelser  

Datamaterialet för uppsatsen, som tidigare nämnt är hämtat från flera olika källor, har 

sammanställts med hjälp av Excel och sedan överförts till statistikprogrammet SPSS.  

 

Genom hemsidan Zacat Gesis har först materialet som är hämtat från Special Eurobarometer 

467 kodats om från individdata till landsgenomsnitt för att underlätta tolkningen av studiens 

resultat (Zacat Gesis 2018). Den beroende variabeln, om stödet för mer beslutsfattande på 

EU-nivå, bestod först av flera svarsalternativ i procent. Utöver ett samlat landsgenomsnitt i 

procent för mer beslutsfattande inom politikområdet hälsa och social trygghet fanns det 

också landsgenomsnitt för mindre beslutsfattande samt alternativ för de medborgare som 

tyckte att ingen förändring är nödvändig eller de medborgare som svarade ”vet ej”. Eftersom 

studiens syfte är att undersöka medborgare i olika EU-medlemsländers varierande stöd för ett 

mer socialt Europa anses de andra alternativen inte vara nödvändiga för den statistiska 

analysen.  

 

De variabler som hämtats från European Social Survey har också omvandlats från individdata 

till landsgenomsnitt med hjälp av hemsidan ESS Data som sköts av Norwegian Centre for 

Research Data (EES Data 2016).  

 

Samtliga variabler sammanställdes sedan i Excel. Som tidigare nämnt i avsnittet 4.3, val av 

variabler, har de variabler som rangordnats i en intervallskala kodats om genom att procenten 

i respektive rangordning har slagits ihop. Detta gäller för variablerna med variabelnamnen, 

Satisfied with national government, Left wing on the political scale och Political Interest 

Index. För variabeln om politiska diskussioner har endast alternativet för medborgare som 

svarat att de ofta har politiska diskussioner inkluderats för att försöka mäta medborgare i 

olika EU-medlemsländers kognitiva mobilisering.  

 

4.6 Statistiska test  

Alla statistiska test i den jämförande studien har genomförts under maj 2018. Studien har 

utgått från att undersöka vilka variabler som kan förklara variationen i stödet för mer 

beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet genom en 

multivariat linjär regressionsanalys. En multivariat regressionsanalys innebär att den statistiska 

analysmetoden inkluderar två eller flera oberoende variabler i syfte att se vilka variabler som 

har en effekt på den beroende variabeln. Genom en multivariat regressionsanalys kan studien 



 

 22 

även undersöka hur en oberoende variabel påverkar den beroende variabeln även när studien 

tar hänsyn till andra faktorer (när de andra variablerna konstanthålls) (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, ss. 143–144). En linjär regressionsanalys anses vara den enklaste formen av en 

regression och innebär att den statistiska analysmetoden försöker estimera den linje som bäst 

beskriver förhållandet mellan den beroende och de oberoende variablerna (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson 2014, s. 136). Signifikansnivån för den linjära regressionsanalysen är 5 % (p-värde: 

0.05). Detta innebär att om de oberoende variablerna får ett p-värde under 0.05 betyder det 

att studien med 95 % säkerhet kan säga att regressionskoefficienterna är skilda från noll 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 146). 

 

Den multivariata regressionen har också genomgått en kontroll för multikollinäritet. Detta 

innebär att studien har undersökt om två eller flera oberoende variabler starkt korrelerar med 

varandra vilket bör undvikas då det kan påverka signifikansnivån i studiens resultat (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, s. 143).  

 

Som ett komplement till den statistiska studien har bivariata sambandstest också genomförts 

med hjälp av korrelationsmåttet Pearson R. Korrelationsmåttet används i studien på grund av 

att Pearson R är det enda sambandsmåttet som passar till variabelvärden som befinner sig på 

en kvotskalenivå. Genom att testa de oberoende variablernas bivariata samband med studiens 

beroende variabel, utan att de andra variablerna finns med i modellen, kan styrkan på 

sambandet för respektive hypotes fastställas. Måttet för Pearson varierar mellan 0 till 1, där ett 

värde på 1 är ett perfekt samband medan ett 0-värde betyder att det inte finns något samband 

alls (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, ss. 124–125). Riktningen på de bivariata sambanden är 

också viktigt för resultatets tolkning. Ett positivt samband i denna studie innebär att den 

oberoende variabeln, exempelvis om medborgarna känner sig som européer, ökar stödet för 

mer beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet, medan ett 

negativt samband innebär att den europeiska identiteten minskar stödet för ett mer socialt 

Europa (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 126).  

 
 

4.7 Validitet och reliabilitet  

En god validitet i den kvantitativa och jämförande studien innebär att mätinstrumentet 

faktiskt mäter och beskriver de begrepp som de avser att mäta. Denna studie kommer främst 

att fokusera på begreppsvaliditet vilket handlar om hur väl mätningen stämmer överens med 

den teoretiska modellen (David & Sutton 2016, s. 220).  
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Uppsatsen utgår från tydliga teoretiska antaganden om vilka faktorer som kan påverka stödet 

för mer beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet. Detta gör 

att begreppsvaliditeten stärks eftersom att den ursprungliga teorin är stark. Däremot kan 

studiens urvalsteknik påverkas den så kallade interna validiteten. Eftersom flera datamaterial 

har samlats in manuellt kan det ha skett vissa fel i inmatningsprocessen av datamaterialet 

vilket studien bör ta hänsyn till vid studiens tolkning av resultatet (David & Sutton 2016, s. 

221). 

 

Validiteten för studiens beroende variabel anses vara stark. Detta beror på att frågan som 

kommer från Special Eurobarometer 467 ” More decision-making at a European level- Health 

and Social Security” är exakt det som studien vill mäta. Det gör att det inte finns några 

tveksamheter när det gäller frågan om den beroende variabeln faktiskt mäter det som avses 

att mätas. Detsamma gäller validiteten för många av de oberoende variablerna. Variablerna 

stämmer väl överens med studiens teoretiska antaganden och i sin tur studiens hypoteser. De 

tre variabler som anses ha en lägre överensstämmelse mellan vad mätinstrumentet avser att 

mäta och vad studien faktiskt mäter är variablerna ”Gini coefficient of equivalised disposable 

income”, ”People at risk of poverty or social exclusion by age and sex” och ”Satisfied with 

national government”. Gini är ett index som mäter graden av ojämlikhet i ett land där ett lågt 

värde (mellan 0 och 1) innebär en hög grad av jämlikhet i disponibel inkomst medan ett högt 

värde innebär en högre grad av ojämlikhet (Litchfield 1999, s. 4). Variablerna för graden av 

ojämlikhet och risken för fattigdom och social exkludering inkluderas däremot i den 

statistiska modellen för att uppsatsens tidigare forskning nämner att det finns ett samband 

mellan socioekonomiska grupper och stödet för ett mer socialt Europa där låginkomsttagare i 

ett land med ett högt socialt skydd är mer positiva till en ökad social integration i EU. 

Variabeln ”Satisfied with national government” har operationaliserats från det teoretiska 

antagandet om stödet för den nationella regeringen. Uppsatsen antar att det finns ett starkt 

samband mellan medborgarnas stöd till den nationella regeringen med att medborgarna 

känner sig nöjda med den nationella regeringen och därför inkluderas variabeln ”Satisfied 

with national government” i den statistiska modellen även fast variabeln och studiens hypotes 

inte exakt överensstämmer med varandra. Validiteten för de tre variablerna kan vara lägre än 

för de andra variablerna då de anses ha en lägre överensstämmelse mellan vad 

mätinstrumentet avser att mäta och vad studien faktiskt mäter.  
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Det mest betydelsefulla i diskussionen om studiens validitet är i detta fall den externa 

validiteten. Eftersom uppsatsen försöker generalisera medborgarnas stöd för mer 

beslutsfattande på EU-nivå utifrån ett landsperspektiv och inte utifrån ett individuellt 

perspektiv är det viktigt att ställa frågan: kan forskningsresultatet dra generella slutsatser om 

EU-ländernas stöd för ett mer socialt Europa? Består datamaterialet av ett tillräckligt stort 

urval för att vara representativt för alla EU:s länder (David & Sutton 2016, s. 221)? Denna 

aspekt kommer att diskuteras vidare under uppsatsens diskussionsdel (Kapitel 6).  

 

Reliabilitet innebär kvalitén och tillförlitligheten till studiens mätningar (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, s. 94). Som tidigare nämnt under avsnitt 4.3, val av variabler, är det viktigt att ta 

hänsyn till att studiens datamaterial är insamlade under olika år samt att datamaterialen både 

består av medborgarnas attityder och av nationell data. Tillförlitligheten kan vara lägre då vi 

inte mäter om variabelvärdena är konsistenta över tid. På grund av att uppsatsen inte mäter 

medborgarnas attityder under olika tidsperioder kan det svårt att bedöma reliabiliteten i 

studien (David & Sutton 2016, s. 220).  

 

En ytterligare aspekt som kan försämra tillförlitligheten till studiens mätningar är uppsatsens 

bortfall. Eftersom den kvantitativa studien endast undersöker variationen i stödet mellan 18 

EU-länder är det svårt att kunna dra någon generell slutsats om alla 28 medlemsländer vilket i 

sin tur påverkar reliabiliteten negativt. Detsamma gäller studiens slumpmässiga och 

osystematiska fel på grund av datamaterialets insamling. Eftersom att datamaterialet som 

hämtats från Eurobarometern och ESS består av intervjuer med EU-medborgare kan 

tillförlitligheten ha påverkats negativt då respondenternas intervjueffekter, såsom olika 

definitioner av begrepp och frågeställningar, leder till en lägre reliabilitet. Om respondenter 

även får olika fasta svarsalternativ minskar också studiens reliabilitet (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, s. 170).  

 

5. Resultat  

I kapitel 5 kommer uppsatsens resultat att presenteras. Först kommer den nationella 

variationen i stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social 

trygghet att deskriptivt presenteras genom ett stapeldiagram. Därefter kommer resultaten för 

studiens multivariata linjära regressionsanalys att redogöras och slutligen kommer de 

oberoende variablernas bivariata samband med studiens beroende variabel att presenteras 

utifrån ett Pearson R-test.  
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5.1 Det nationella medborgarstödet för mer beslutsfattande på 

EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet 

Resultatets första figur (se nästa sida) presenterar EU-medborgarnas varierande stöd för mer 

beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet utifrån ett 

aggregerat resultat för respektive medlemsland. Medelvärdet för medlemsländernas stöd för 

mer beslutsfattande är 59,8 %. Detta innebär att en majoritet av de 27 768 EU-medborgare 

som deltog i Eurobarometerns undersökning är positivt inställda till mer beslutsfattande på 

en överstatlig nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet. Däremot finns det en stor 

variation mellan EU:s medlemsländer.  

 

Enligt figur 1 finns det ett stort medborgarstöd för ett ökat beslutsfattande i länderna Cypern, 

Portugal, Spanien och Belgien där över 70 % har svarat att de vill ha mer beslutsfattande på 

EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet. Medborgarna i länderna Sverige och 

Finland är däremot mer negativt inställda till mer beslutsfattande. Endast 32,4 % i Finland vill 

se mer beslutsfattande inom området hälsa och social trygghet och för Sveriges medborgare 

är siffran 37, 2 %. Stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå är också lågt i länderna 

Danmark, Storbritannien och Österrike.  

 
Den deskriptiva presentationen av stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå är intressant att 

redogöra för att få en överblick av uppsatsens syfte. Resultatet visar att det finns en stor 

variation i stödet för ett mer socialt Europa men för att klargöra vad denna variation beror på 

behöver uppsatsen inkludera flera variabler i den statistiska analysen. Den multivariata 

regressionsanalysen kommer, som tidigare nämnt, att inkludera de variabler som enligt 

tidigare forskning kan förklara variationen mellan EU:s medlemsländer.  
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Figur 1. Deskriptiv presentation av studiens beroende variabel.   

 

 

 

 
 

5.2 Den multivariata linjära regressionsanalysen 

Som nämnt i uppsatsens metodavsnitt kommer den kvantitativa studien endast att studera de 

variabler som anses relevanta för att försöka förklara vilka variabler som har en inverkan på 

studiens beroende variabel. Även fast det är möjligt att göra en analys av alla möjliga 

förhållanden som kan påverka det nationella stödet för mer beslutsfattande inom EU är det 

inte nödvändigt eftersom studiens syfte utgår från att undersöka de variabler som bygger på 

teoretiska antaganden för europeisk integration och stödet för ett mer socialt Europa. Detta 

innebär att den kvantitativa studien är teoridriven istället för datadriven. En teoridriven ansats 

utgår från den ursprungliga forskningsfrågan och studiens identifierade hypoteser istället för 

att utforska relationerna mellan alla variabler som finns med i datasamlingen (David & Sutton 

2016, s. 393). 

 

I tabell 1 (s. 28) redogörs resultatet för den multivariata linjära regressionsanalysen där 18 av 

28 EU-medlemsländer inkluderas. Den linjära regressionsanalysen försöker estimera den linje 

som bäst beskriver förhållandet mellan den beroende och de oberoende variablerna (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, s. 136). Som tidigare nämnt är studiens signifikansnivå 5 % (p-
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värde 0.05) Detta innebär att om de oberoende variablerna får ett p-värde under 0.05 betyder 

det att studien med 95 % säkerhet kan säga att 5 % av fallen beror på slumpen och att 

regressionskoefficienterna är skilda från noll (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 146).  

 

Regressionskoefficienterna (som förkortas B i tabell 1) ger information om de oberoende 

variablernas effekt på den beroende variabeln, när x ökar ett skalsteg ökar y lika många skalsteg 

som värdet på b. Detta innebär att B-koefficienterna illustrerar riktningen på förhållandet mellan 

x och y (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 138). En positiv riktning, i detta fall en positiv 

lutning, innebär att om x ökar så ökar även stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom 

politikområdet hälsa och social trygghet. En negativ riktning, en negativ lutning, innebär 

istället att när x ökar så minskar istället stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå.  

 
Resultatet visar att ingen av de oberoende variablerna kan förklara variationen för mer 

beslutsfattande på EU-nivå när flera variabler konstanthålls. Variablerna i den multivariata 

linjära regressionsanalysen är inte statistiskt signifikanta, se tabell 1 under Bilaga (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, ss. 143–144). Detta innebär att studiens fem hypoteser falsifieras. 

Den multivariata linjära regressionsanalysen kan därmed inte bedöma att det finns tillräckligt 

med belägg för att dra slutsatsen att studiens hypoteser, samband mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln, stämmer i populationen som helhet. Att 

nollhypoteserna, att det inte finns något samband i populationen, antas innebär att 

regressionsanalysen inte kan bedöma sambanden mellan studiens teoretiska antaganden och 

variationen i stödet för ett mer socialt Europa. Det insignifikanta utfallet kan bero på flera 

orsaker. Bland annat på grund av att antalet stickprov är för få, det vill säga att det finns för få 

observationer, eller så beror det insignifikanta resultatet på variablernas skalnivåer (David & 

Sutton 2016, s. 412). I uppsatsens diskussionsavsnitt kommer studiens insignifikanta orsaker 

att diskuteras.  

 

Den statistiska modellen kontrollerade även för multikollinäritet men eftersom att ingen av de 

oberoende variablerna hade ett VIF-värde över 5 exkluderades inte några variabler från 

modellen (se tabell 2 under Bilaga).  
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Tabell 1. Resultat av den multivariata linjära regressionsanalysen  
 

 

Model  Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

 Constant 71,867 57,695  

Frequently Political 

discussions about EU 

matters  

-,568 1,124 -,210 

Political Interest Index- 

Strong and medium 

interest 

-,439 ,692 -,317 

People at risk of poverty or 

social exclusion by age and 

sex 

-,012 ,022 -,202 

Gini coefficient of 

equivalised disposable 

income 

-,256 1,212 -,065 

Public social expenditure 

as a percent of GDP 

-,787 1,128 -,288 

Feeling like a citizen of the 

European Union  

,604 ,463 ,413 

Left wing on the political 

scale 

,455 ,536 ,303 

Satisfied with national 

government 

-,308 ,393 -,377 

 
                         * = p < .05; ** = p < .01; *** = p < .001 

 
 

Regressionsanalysens statistiska insignifikans skapar även frågor om datamaterialet och 

analysmetodens tillförlitlighet. Precis som tidigare nämnt behöver uppsatsen diskutera 

huruvida forskningsresultatet kan dra generella slutsatser om EU-ländernas stöd för ett mer 

socialt Europa. Kan 18 observationer (de 18 medlemsländer som inkluderas i modellen) vara 

ett tillräckligt stort urval för att vara representativt för alla EU:s medlemsländer när endast 

åtta oberoende variabler inkluderas i regressionsanalysen? För att komplettera den 

multivariata linjära regressionsanalysen har bivariata sambandstest också genomförts med 

hjälp av korrelationsmåttet Pearson R för att se om det finns något samband mellan x och y 

utan att flera variabler inkluderas i modellen. Detta innebär att även fast studiens hypoteser 

falsifieras så betyder detta inte att det inte finns några samband mellan studiens oberoende 

variabler och studiens beroende variabel.  
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5.3 Bivariata samband  

Till skillnad från den multivariata linjära regressionsanalysen visar de bivariata sambandtesten 

att det finns statistiska samband mellan några av de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln.  

 

Tabell 2. Resultat från Pearson R-analys.  

 

 

 

More decision-making at a European level- 

Health and Social Security 

More decision-making at a 

European level- Health 

and Social Security 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 28 

Political discussions about 

EU matters - Frequently 

Pearson Correlation -,418* 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 28 

Political Interest Index- 

Strong and medium 

interest 

Pearson Correlation -,412* 

Sig. (2-tailed) ,030 

N 28 

People at risk of poverty 

or social exclusion by age 

and sex 

Pearson Correlation -,252 

Sig. (2-tailed) ,235 

N 24 

Gini coefficient of 

equivalised disposable 

income 

Pearson Correlation ,355 

Sig. (2-tailed) ,064 

N 28 

Public social expenditure 

as a percent of GDP 

Pearson Correlation -,257 

Sig. (2-tailed) ,248 

N 22 

Feeling like a citizen of the 

European Union "YES" 

Pearson Correlation ,045 

Sig. (2-tailed) ,819 

N 28 

Left wing on the political 

scale 

Pearson Correlation -,221 

Sig. (2-tailed) ,259 

N 28 

Satisfied with national 

government 

Pearson Correlation -,628** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 21 

* = p < .05; ** = p < .01; *** = p < .001 
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Tabell 2 visar att det finns en statistiskt signifikant relation mellan variablerna Political 

discussions about EU matters – Frequently, Political Interest Index- Strong and medium 

interest och Satisfied with national government och stödet för mer beslutsfattande på EU-

nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet.  

 

Resultatet av de bivariata sambandstesten visar vilken effekt respektive oberoende variabel 

har på den beroende variabeln. Som nämnt i uppsatsens metodavsnitt innebär ett positivt 

korrelationsvärde att om värdet på den oberoende variabeln ökar så ökar även värdet på den 

beroende variabeln medan ett negativt korrelationsvärde minskar värdet på den beroende 

variabeln när den oberoende variabeln ökar. Mot denna bakgrund visar de bivariata 

sambandstesten intressanta resultat då sambanden mellan de statistiskt signifikanta 

variablerna visar det motsatta förhållandet än vad de teoretiska antagandena i studien utgår 

från.  

 

Resultatet visar att när medborgarna i olika EU-medlemsländers kognitiva mobilisering ökar, 

som operationaliseras genom variablerna Political discussions about EU matters – Frequently 

och Political Interest Index- Strong and medium interest, så minskar stödet för mer 

beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet. Även sambandet 

mellan stödet för den nationella regeringen och stödet för ett mer socialt Europa visar 

motsatt resultat mot studiens teoretiska antagande. Om medborgarna är nöjda med landets 

nationella regering minskar stödet för mer EU-beslutsfattande inom politikområdet hälsa och 

social trygghet, se figur 2.  
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Figur 2: Samband mellan stödet för den nationella regeringen 

och mer beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa 

och social trygghet  

 

 

 

Följande spridningsdiagram (figur 2) illustrerar en negativ korrelation mellan medborgarnas 

stöd för landets nationella regering och mer beslutsfattande på EU-nivå inom det sociala 

området. Sambandet är linjärt eftersom att studiens observationer är negativt korrelerade i en 

linjär riktning. Spridningsdiagrammet visar också två outliers, två observationer som ligger 

långt ifrån regressionslinjen (David & Sutton 2016, s. 424). Observationerna representerar 

länderna Cypern och Belgien (högt upp i spridningsdiagrammet) där medborgarna både är 

nöjda med ländernas regeringar och i en stor utsträckning stödjer mer beslutsfattande på EU-

nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet.  

 

6. Diskussion  

I kapitel 6 diskuteras uppsatsens resultat och angreppsättets begränsning.  
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6.1 Vilka variabler kan förklara variationen för EU-medborgares 

stöd till EU:s sociala dimension? 

Den kvantitativa och jämförande studiens resultat visar att inga av studiens hypoteser, 

studiens teoretiska antaganden, kan antas med hjälp av den multivariata linjära 

regressionsanalysen. Däremot finns det flera variabler som är statistiskt signifikanta genom 

studiens bivariata sambandstest men som visar motsatt resultat mot studiens teoretiska 

antaganden. Detta leder till frågan varför några av studiens teoretiska antaganden har en 

negativ riktning mot studiens beroende variabel; stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå 

inom politikområdet hälsa och social trygghet?  

 

För att besvara denna fråga måste uppsatsen först ta hjälp av studiens teoretiska ramverk- 

teorin om responsvariabilitet. Precis som Catherine de Vries & Marco Steenbergen belyser 

med teorin om responsvariabilitet finns det idag en ambivalens i medborgarnas åsikter om 

EU och dess olika politikområden. Medborgare kan exempelvis gilla den abstrakta tanken om 

ett enat Europa utan att vara positiv till den politik EU eftersträvar och medborgare kan gilla 

vissa EU-policys samtidigt som de invänder mot andra (de Vries & Steenbergen 2013). Teorin 

om responsvariabilitet belyser problematiken med medborgaropinionens stöd för 

policyspecifika frågor. Även Sara B. Hobolt argumenterar tillsammans med Catherine E. de 

Vries att det finns en hög grad av osäkerhet inom medborgaropinionen för specifika 

politikområden eftersom att det finns en komplex maktfördelning mellan EU och 

nationalstaterna. Detta kombinerat med en låg kunskap om EU gör det svårt för EU-

medborgare att förstå vilka som står ansvariga för politikens effekter, EU eller de nationella 

regeringarna.  

 

Baute, Meuleman, Abts, Swyngedouw menar också att det finns ett svagt samband för 

variationen i stödet för mer beslutsfattande inom det sociala området mellan EU:s 

medborgare. Detta beror på att det ´sociala Europa´ kan innebära en större solidaritet mellan 

medlemsländerna eller mer beslutsfattande på EU-nivå inom det sociala området. Den 

främsta aspekten varför EU-medborgare stödjer ett mer socialt Europa är på grund av att fler 

medborgare vill se en ökad solidaritet mellan EU:s medlemsländer (Baute, Meuleman, Abts & 

Swyngedouw 2017). Detta innebär att när medborgare svarar på frågor angående ett mer 

socialt Europa så behöver detta inte betyda att medborgarna vill se mer beslutsfattande på en 
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överstatlig EU-nivå utan medborgarna kan istället endast vilja att EU lyfter det sociala 

perspektivet inom EU-samarbetet. Att utgå från att medborgare uppfattar vägen framåt för 

ett mer socialt Europa olika, utifrån olika policy-principer och instrument, gör det lättare att 

förstå komplexiteten för medborgarnas varierande attityder mot en social integration inom 

EU.  

 

Utöver en ambivalens i medborgaropinionens attityder mot olika politikområden inom EU 

finns det en viktig skillnad mellan tidigare forskning som grundar sig i medborgarnas stöd till 

det europeiska integrationsprojektet och medborgarnas stöd för ett mer socialt Europa. 

Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan förklara variationen i medborgarnas 

stöd för en ökad social integration inom EU genom mer beslutsfattande inom politikområdet 

hälsa och social trygghet. Däremot utgår en del av studiens teoretiska antaganden från teorier 

om generell europeisk integration utifrån ett endimensionellt perspektiv, om medborgarna är 

positiva eller negativa till ett EU-medlemskap. Detta endimensionella perspektiv står ibland i 

konflikt med studiens teoretiska antaganden och studiens resultat. Exempelvis är ett av 

studiens teoretiska antagande att en ökad kognitiv mobilisering i EU-medlemsländerna ökar 

stödet för mer beslutsfattande inom det sociala området men studiens resultat illustrerar 

istället en motsatt effekt. Detta kan bero på att uppsatsens teoretiska antagande om kognitiv 

mobilisering grundar sig i en teori som inte är specifikt anpassat för ett policyspecifikt stöd 

för ett mer socialt Europa utan endast utgår från ett endimensionellt perspektiv om europeisk 

integration. Detsamma gäller även för antagandet om stödet till den nationella regeringen. 

Mark N. Franklin, Cees Van Der Eijk och Michael Marsh studerar endast medborgarnas stöd 

till en ytterligare EU-integration genom Maastrichtfördraget och inte variationen mellan 

medborgarna i olika EU-medlemsländers stöd till mer beslutsfattande inom det sociala 

området (Franklin, Van Der Eijk & Marsh 1995). Istället visar resultatet att om medborgarnas 

stöd till den nationella regeringen i respektive medlemsland ökar så minskar stödet för mer 

beslutsfattande på EU-nivå inom politikområdet hälsa och social trygghet. Om studien antar 

att det finns en koppling mellan stödet för den nationella regeringen och landets sociala skydd 

så kan detta möjligtvis bero på att personer med låg inkomst i länder med ett högt socialt 

skydd är negativa till ett europeiserat välfärdssystem (Gerhards, Lengfeld & Häuberer 2016). 

Exempelvis är Sverige och Finland (som visas längst ner i högra hörnet i 

spridningsdiagrammet, se figur 2 under resultat) de två länder där medborgarna i lägst 

utsträckning stödjer mer beslutsfattande på EU-nivå inom det sociala området men där 

medborgarna samtidigt är mest nöjda med ländernas regeringar samt att de är de mest 

utvecklade välfärdsstaterna i EU med höga offentliga socialutgifter.  
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Det är däremot viktigt att betona att alla åtta oberoende variabler inte visade en motsatt effekt 

mot studiens teoretiska antaganden. Exempelvis illustrerar uppsatsens resultat att högre 

offentliga socialutgifter minskar stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå vilket är i enlighet 

med studiens teoretiska antagande. Detsamma gäller för variabeln om medborgarna känner 

sig som européer eller inte. Om den europeiska identiteten ökar så ökar även stödet för ett 

mer socialt Europa. Uppsatsen kan däremot inte dra några generella slutsatser om sambanden 

mellan dessa två oberoende variabler och den beroende variabeln eftersom att sambanden 

inte är statistiskt signifikanta.  

 

För att besvara frågan om vilka variabler som kan förklara variationen i EU-medborgarnas 

stöd till EU:s sociala dimension kan resultatet endast visa att tre av studiens åtta oberoende 

variabler kan förklara variationen genom de bivariata sambandstesten. Utöver detta visar 

studiens motsatta resultat för vissa av studiens variabler komplexiteten i studier om EU-

medborgares attityder till policyspecifika frågor. Trots att studien misslyckas med att förklara 

variationen mellan medborgare i olika EU-medlemsländers stöd för ett mer socialt Europa 

genom robusta samband är studiens syfte och frågeställning ändå viktig att belysa eftersom att 

diskussionen om EU:s sociala dimension är högaktuellt i den europeiska politiska debatten. 

Forskarna Hobolt och de Vries och Matthew Gabel argumenterar alla för att EU-

medborgarnas stöd för EU:s politik är en viktig komponent för den europeiska integrationen. 

Därmed är medborgarnas stöd för ett mer socialt Europa viktigt om EU-kommissionen 

tillsammans med EU:s medlemsländer vill arbeta mot och implementera de 20 principer som 

finns med i den signerade europeiska Pelaren för Sociala rättigheter (Europeiska kommissionen 

2017c).  

 

En annan viktig aspekt angående varför det är viktigt att undersöka medborgarnas varierande 

stöd till EU:s sociala dimension är på grund av att tidigare forskning är publicerat för många 

år sedan. Exempelvis är Steffen Maus studie om varför det finns en variation mellan EU-

medborgares stöd för en europeiserad socialpolitik från 2005. Maus studie inkluderar även 

endast 15 EU-medlemsländer (Mau 2005). Gerhards, Lengfeld & Häuberers studie är 

däremot från 2016 men deras forskning inkluderar endast datamaterial från tre av EU:s 28 

medlemsländer (Gerhards, Lengfeld & Häuberer 2016). Trots att uppsatsen bara inkluderar 

18 medlemsländer i den kvantitativa studien är det ändå mer representativt än tre EU-

medlemsländer.  
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6.2 Angreppssättets begränsning  

Uppsatsens begränsning och orsaken till studiens insignifikanta resultat beror på att den 

kvantitativa studien har för få observationer. Eftersom att uppsatsens syfte var att undersöka 

vilka faktorer som kan förklara variationen mellan EU-medborgares stöd för mer 

beslutsfattande inom det sociala området utifrån ett landsperspektiv består endast studiens 

data av observationer som representerar varsitt EU-medlemsland. De aggregerade 

procentresultaten på landnivå innebär att datamaterialets individdata har slagits ihop för att 

kunna dra generella slutsatser om skillnader mellan medborgare i olika EU-länder. 

Problematiken med detta är dock att eftersom att skillnaderna mellan stödet för mer 

beslutsfattande på EU-nivå och skillnaderna mellan variabelvärdena för de oberoende 

variablerna inte är tillräckligt stora så är det svårt att få ett statistiskt signifikant resultat. Om 

studien istället hade utgått från individdata med flera tusentals observationer hade det varit 

lättare att få ett statistiskt signifikant resultat. Om studien hade utgått från ett 

individperspektiv hade även fler förklarande, oberoende, variabler kunnat inkluderats i den 

statistiska modellen. Exempelvis var det inte nödvändigt att inkludera vissa individuella 

skillnader i den jämförande studien på landnivå men om medborgarnas åsikter på en 

individnivå hade studerats hade flera oberoende variabler såsom ålder, kön, utbildning och 

inkomst kunnat inkluderats. Detta har däremot inneburit ett mycket större datamaterial vilket 

hade varit svårt att manuellt samla in då variabelvärdena har hämtats från flera olika 

datakällor.  

 

Eftersom studien utgår från ett landperspektiv och inte utifrån ett individperspektiv kan den 

externa validiteten bli lidande. Den kvantitativa studien inkluderar endast 18 observationer 

(18 EU-medlemsländer) vilket gör det svårt att generalisera vilka faktorer som faktiskt 

påverkar medborgarnas varierande stöd för mer beslutsfattande på EU-nivå inom 

politikområdet hälsa och social trygghet (David & Sutton 2016, s. 221). Beviset för det är 

studiens insignifikanta resultat. Detta gör det omöjligt för uppsatsen att dra generella 

slutsatser om medborgarnas attityder och stöd för ett mer socialt Europa. Datamaterialet 

består inte av ett tillräckligt stort urval för att vara representativt för alla EU-länder. 

Kommande studier om medborgaropinionen för mer beslutsfattande inom det sociala 

området bör därför inte bara inkludera fler oberoende variabler som kan tänkas förklara 

variationen i medborgarnas stöd utan även inkludera fler EU-medlemsländer i studien som 

studeras på en individnivå.  
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7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som kan förklara variationen 

mellan medborgare i olika EU-medlemsländers stöd för ett mer socialt Europa. Begreppet det 

´sociala Europa´ har i denna kontext definierats som ett policyspecifikt stöd för ett ökat 

beslutsfattande inom det sociala området. Genom en tydlig avgränsning har uppsatsens 

kvantitativa och jämförande studie undersökt stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom 

politikområdet hälsa och social trygghet. Denna avgränsning har gjorts för att flytta ett fokus 

från EU:s traditionella linje, att ämna för makroekonomiska mål såsom skattemässig 

hållbarhet och ekonomisk konkurrens, till att istället fokusera på fattigdom och social 

exkludering inom EU:s medlemsländer.  

 

Variationen mellan EU-medborgarnas stöd för mer beslutsfattande på EU-nivå har utgått 

från ett landsperspektiv där data från 18 EU-medlemsländer har inkluderats. Den kvantitativa 

studien har hämtat data från Eurobarometern, European Social Survey, Eurostat och OECD.  

 

Studien har endast inkluderat variabler som bygger på studiens olika teoretiska antaganden. 

Utöver detta utgår uppsatsen från teorin om responsvariabilitet som problematiserar 

medborgarnas inställning till policyspecifika frågor då EU-medborgare är ambivalenta för 

frågor som rör attityder till en ökad europeisk integration (de Vries & Steenbergen 2013).  

 

Genom studiens multivariata regressionsanalys falsifieras uppsatsens fem hypoteser vilket 

innebär att ingen av studiens teoretiska antaganden kan förklara variationen mellan 

medborgare i olika medlemsländers stöd för ett mer socialt Europa. Däremot genomförde 

uppsatsen kompletterande bivariata sambandstest som visar att det finns ett samband mellan 

tre av studiens åtta oberoende variabler och stödet för mer beslutsfattande på EU-nivå inom 

politikområdet hälsa och social trygghet.  

 

De variabler som är statistiskt signifikanta genom studiens bivariata sambandstest, stödet för 

den nationella regeringen och värden för kognitiv mobilisering (hur politiskt intresserade 

medborgarna är och hur ofta medborgarna diskuterar EU-frågor) visar däremot ett motsatt 

resultat mot studiens teoretiska antaganden. Resultatet betonar därmed relevansen av teorin 

om responsvariabilitet. Eftersom tidigare forskning för de statistiskt signifikanta variablerna 

bygger på teorier för europeisk integration utifrån ett endimensionellt perspektiv och inte från 
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ett policyspecifikt perspektiv för en ökad social integration inom EU finns det en viktig 

skillnad mellan olika teoretiska utgångspunkter som i detta fall står i konflikt med varandra.   

 

Trots bristen på robusta samband mellan studiens oberoende variabler och studiens beroende 

variabel är det dock viktigt att studera EU-medborgares attityder och stöd för en ökad social 

integration inom EU. Först och främst på grund av att medborgarnas stöd är en förutsättning 

för att mer beslutsfattande ska överföras från den nationella nivån till en överstatlig europeisk 

nivå men också för att EU:s sociala dimension är ett högaktuellt ämne i den europeiska 

politiska debatten i efterdyningarna av den ekonomiska och finansiella krisen i Europa. 

Kommande studier om medborgarnas stöd för ett mer socialt Europa bör däremot försöka 

inkludera samtliga 28 EU-medlemsländer för att resultatet ska vara representativt för hela EU. 

Studierna bör även studera variansen i medborgarnas stöd utifrån en individnivå och inte 

utifrån en aggregerad landnivå. Detta för att studierna ska ha möjlighet att kunna dra generella 

slutsatser om vilka variabler som kan förklara variationen när fler observationer inkluderas.  
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Bilaga: SPSS-utskrifter  
 

 

Tabell 1. Resultat av den multivariata linjära regressionsanalysen  

 

* = p < .05; ** = p < .01; *** = p < .001 

 

Kommentar: Regressionsanalysen visar att det inte finns ett statistiskt signifikant resultat 
mellan studiens beroende variabel och studiens oberoende variabler vid en signifikansnivå på 5 
% när flera variabler inkluderas i modellen.  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 71,867 57,695  1,246 ,259 

Politial discussions 

about EU matters - 

Frequently 

-,568 1,124 -,210 -,505 ,631 

Political Interst Index- 

Strong and medium 

interest 

-,439 ,692 -,317 -,634 ,549 

People at risk of 

poverty or social 

exclusion by age and sex 

-,012 ,022 -,202 -,540 ,608 

Gini coefficient of 

equivalised disposable 

income 

-,256 1,212 -,065 -,212 ,839 

Public social 

expenditure as a percent 

of GDP 

-,787 1,128 -,288 -,697 ,512 

Feeling like a citizen of 

the European Union 

"YES" 

,604 ,463 ,413 1,304 ,240 

Left wing on the 

political scale 

,455 ,536 ,303 ,850 ,428 

Satisfied with national 

government 

-,308 ,393 -,377 -,785 ,462 



 

 43 

 

Kommentar: Inga variabler exkluderas från den statistiska modellen på grund av 
multikollinäritet.  

 

Tabell 2. Multikollinäritetstest för regressionanalysen 
Collinearity Statistics 

VIF 

 (Constant)  

Political discussions about EU matters - Frequently 2,835 

Political Interest Index- Strong and medium interest 4,108 

People at risk of poverty or social exclusion by age and 

sex 

2,284 

Gini coefficient of equivalised disposable income 1,572 

Public social expenditure as a percent of GDP 2,809 

Feeling like a citizen of the European Union "YES" 1,645 

Left wing on the political scale 2,091 

Satisfied with national government 3,794 
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