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Abstract 

Terrorist attacks and the impact of the migration crises on right/conservative individual’s 

attitudes towards immigrants in France – A comparison with logistic regression analysis. 

 

This paper studied if the year 2015 in France, which was characterized by a strongly politicized 

immigration debate as a result of the terrorist attacks and migration crises, had any 

consequences on attitudes towards immigrants. With this in mind this paper examined whether 

people on the right/conservatives, who traditionally have been less tolerant towards immigrants, 

have had an increase in negative attitudes towards immigrants. To examine this a logistic 

regression analysis was used with a focus on the main study variable being the left-right scale 

in addition with control variables to analyze the effect they had on attitudes towards immigrants. 

The results showed no statistically significant difference between people on the 

right/conservatives who were negative towards immigrants before the terrorist 

attacks/migration crises and afterwards. This also meant that symbolic politics theory that was 

used to test the hypothesis this paper was arguing for didn’t show evidence for people on the 

right/conservatives feeling that immigrants are a bigger threat towards their culture, traditions 

and values. To conclude, the results showed no empirical evidence that people on the 

right/conservatives had showed an increase in negative attitudes towards immigrants in 2016. 
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1. Introduktion  

År 2015 var en exceptionell tid i Europa eftersom flera länder drabbades av ett antal terrordåd.  

Enligt Global Terrorism Index (GTI) 2018 framkommer det att flera av terrordåden i 

Västeuropa dem senaste två decennierna har varit utförda av Al-Qaida och den Islamiska Staten 

(ISIL). Från 2001 fram till 2017 har dessa terroristorganisationer varit bakom 46% av 

terroristattackerna i Västeuropa totalt. Perioden mellan 2013–2017 har en majoritet av 

terrordåden i Västeuropa begåtts eller varit inspirerad av dessa terroristorganisationer där de 

har varit bakom 75% av antalet döda av terrordåd. (Global Terrorism Index 2018, 46). Frankrike 

är ett exempel på ett europeiskt land som har drabbats av ett flertal terrordåd och försök till 

terrordåd. Exempelvis skedde terrordådet mot bland annat mot tidskriften Charlie Hebdo i 

januari 2015 som dödade 12 individer. Därtill skedde även Parisattackerna i november samma 

år som dödade 130 människor i konsertlokalen Bataclan och andra centrala platser i Paris. 

Dessutom drabbades Frankrike av ett terrordåd i juli 2016 i staden Nice där en attentatsman 

körde in en lastbil i en folkmassa under nationaldagsfirandet och dödade 84 individer (Sky 

News, 2018).  

   Det som också gör år 2015 till en exceptionell tid i Europa är på grund av migrationskrisen 

där flera flyktingar sökte asyl i Europa med ett rekord på 1.3 miljoner asylsökande bland 

medlemsstaterna i Europeiska unionen. Syrien det ledande landet att söka asyl i Europa 2015 

med 378 000 eller 29% av asylsökande totalt. Sedan kom Afghanistan som det andra ledande 

landet att söka asyl där siffran låg på 193 000 asylsökande totalt medan Irak kom på tredje plats 

med 127 000 asylsökande för år 2015 (Connor 2016, 15). Det framkommer att över hälften av 

dem som sökte asyl i Europa 2015 ansökte till Tyskland, Ungern och Sverige. Tyskland hade 

totalt 443 000 eller 33% av antalet asylsökande år 2015 medan Frankrike hade 71 000 eller 5% 

av antalet asylsökande 2015 och hamnade på sjätte plats när det kommer till de länder som tog 

emot flest asylsökande (Connor 2016, 17).   

 

Terrordåden och migrationskrisen i Europa är starkt sammankopplade till invandringsfrågan 

vilket visas i en undersökning av Pew Research Center från 2016. I undersökningen fick 

individer från 10 europeiska länder svara på invandraringsrelaterade frågor där det förekom i 

undersökningen att européer i överlag var oroliga över att invandrare och flyktingar skulle öka 

risken för terrordåd i landet. De länder där majoriteten av de tillfrågade uttryckte denna oro 

över invandrare var som störst i Ungern och Polen. Det fanns även en majoritet som uttryckte 
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samma synpunkter i Nederländerna, Tyskland, Italien, Sverige, Grekland och Storbritannien. 

Frankrike och Spanien var dem enda två länderna där majoriteten av dem tillfrågade inte tyckte 

att flyktingar i landet skulle innebära en större risk för terrordåd men som ändå visade att en 

stor andel av dem tillfrågade var oroliga med 46% respektive 40%. En annan aspekt är att 

negativa attityder och synen på att invandrare och flyktingar ökade risken för fler terrordåd var 

vanligare bland individer som identifierar sig med högerpartier och som brukar hålla 

konservativa värderingar. Detta var bland annat märkvärdigt för Frankrike där det tydligt 

framkommer en skiljelinje på vänster-högerskalan när det kommer till attityder mot invandrare. 

Detta gäller bland för högerpopulistiska partiet nationella fronten som är ett starkt konservativt 

och invandringskritiskt parti. (Wike, Stokes och Simmons 2016, 29–30). Dessa skiljelinjer i 

vänster-högerskalan brukar vara vanliga inom invandringspolitiken där höger/konservativa 

brukar generellt värna och prioritera kultur, traditioner och värderingar. Därtill brukar 

höger/konservativa allmänt förespråka striktare migrationspolicy och vara den gruppen som är 

mindre toleranta mot invandrare jämfört med vänster/progressiva individer som generellt 

brukar vara positivt inställda till invandrare (Simmons et al. 108, 15).  

 

1.1 Problemformulering 

Med utgångspunkt från inledningen är problemet i denna uppsats om terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike år 2015 hade konsekvenser på synen mot invandrare i landet. 

Tesen som jag argumenterar för i denna uppsats är att terrordåden och migrationskrisen 

intensifierade invandringsdebatten i Frankrike till den nivån att individer som identifierar sig 

med högerpartier/konservatism blev mer invandringskritiska. Kunskapsluckan och det som 

denna uppsats kommer att bidra med är att genom att analysera höger/konservativa individers 

attityder mot invandrare kommer det ge en grov generalisering som kan förutsäga vad dessa 

individer tycker om olika frågor inom invandringspolitiken. Dessutom ger denna uppsats en 

bild av det politiska klimatet före och efter terrordåden/migrationskrisen i ett europeiskt land, i 

detta fall Frankrike, som har präglats av en omdiskuterad invandringsdebatt. Detta uppsatsämne 

är relevant eftersom invandringsdebatten är starkt politiserat i Europa vilket tydligt 

framkommer i vänster-högerskalan. Därtill präglas Europa av flera högerpopulistiska partier 

som är invandringskritiska och som har fått större framträdande som en konsekvens av 

terrordåden och migrationskrisen. I och med detta är det relevant att undersöka om 

intensifieringen av invandringsdebatten har haft konsekvenser på höger/konservativa individer 

och deras attityder mot invandrare. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om individer som identifierar sig med 

högerpartier/konservatism har blivit mer invandringskritiska efter terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike. 

 

 Finns det en statistisk signifikant skillnad mellan höger/konservativa individer som är 

invandringskritiska före terrordåden/migrationskrisen i Frankrike och efter?  

 

 Hur kan resultatet förstås i termer av teorin om symbolisk politik? 

 

1.3 Avgränsningar 

Av tidsmässiga och kunskapskrävande skäl kommer denna studie att begränsas till att förklara 

attityder mot invandrare i enbart Frankrike. Valet av Frankrike baserar sig på de händelser som 

skedde 2015 vilket möjligtvis har påverkat vad individer i Frankrike tycker om invandrare. 

Detta eftersom Frankrike har drabbats av flera terrordåd och försök till terrordåd. Även om det 

framkommer att Frankrike inte tog emot flest flyktingar 2015 var det ändå 10 av de största 

länderna som tog emot flyktingar vilket gör det relevant att undersöka migrationskrisens 

påverkan på individers attityder till invandrare i Frankrike. Sammanlagt är Frankrike ett 

naturligt val till uppsatsämnet eftersom om terrordåden och migrationskrisen i Europa har haft 

en påverkan på individers attityder mot invandrare borde Frankrike visa på detta. En annan 

avgränsning är att hänvisningen till terrordåd i denna uppsats har avgränsats till islamistisk 

terrorism och fokuserar på terrorattentaten utförda av Al-Qaida och Islamiska Staten då det är 

dessa terroristorganisationer som har varit bakom terrordåden i Frankrike under den perioden 

som ska analyseras.  

 

För att fånga upp attityder mot invandrare före och efter terrordåden/migrationskrisen i 

Frankrike kommer datamaterialet i uppsatsen att avgränsas till 2014 och 2016. Detta eftersom 

terrordåden och migrationskrisen skedde år 2015. Tanken är att använda sig av datamaterial 

som ligger nära det årtal som ska undersökas och som möjligtvis har varit avgörande för att 

höger/konservativa blivit mer invandringskritiska för att få tydligare resultat. Därtill har denna 

uppsats avgränsats till att hänvisa till höger/konservativa som en gemensam grupp.  
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Avgränsningen och designen i denna uppsats har brister där en av kritiken är att det kan finnas 

flera händelser som möjligtvis har påverkat attityder mot invandrare mellan 2014 och 2016. I 

och med detta innebär det att det kan finnas händelser som har varit avgörande som inte nämns 

i denna uppsats. Däremot kan inte alla tänkbara händelser nämnas då det kan finnas oändligt 

många vilket är anledningen till att denna uppsats kommer enbart att fokusera på terrordåden 

och migrationskrisen då det finns starka empiriska belägg på att dessa två är sammankopplade 

och har haft en påverkan på attityder mot invandrare. En annan brist är att det inte finns en 

längre tidsserie i undersökningen vilket gör att det inte går att observera flera händelser under 

en längre period som möjligtvis har varit avgörande för att förklara attityder mot invandrare i 

Frankrike. Kritik kan även riktas mot att det inte finns flera länder som används i 

undersökningen för att visa attityder före och efter terrordåden/migrationskrisen i Europa. Detta 

hade gjort det mer sannolikt att generalisera resultatet till andra länder i Europa och till en ännu 

större population. 

 

1.4 Definition av centrala begrepp 

Terrordåd - Ett av dem centrala begreppen i denna uppsats är terrordåd som utgår ifrån samma 

definition som i Global Terrorism Database (GTD) och National Consortium for the Study of 

Terrorism and Responses to Terrorism (START). Här definieras begreppet som utövandet av 

våld och tvång av icke-statliga aktörer för att uppnå ett politiskt, ekonomiskt, religiöst eller 

socialt mål i samhället (Global Terrorism Index 2018, 6). Terrorism kommer i denna uppsats 

att hänvisa till islamistisk terrorism och terroristorganisationer som Al-Qaida och ISIL. 

 

Migrationskris - Ett annat centralt begrepp är migrationskris som i denna uppsats syftar på det 

höga trycket av asylsökande till europeiska länder år 2015 med ett rekord på 1.3 miljoner 

asylsökande (Connor 2016, 15–17). I denna uppsats kommer migrationskrisen att användas i 

sammanhang med terrordåd för att förklara dess påverkan på attityder mot invandrare i 

Frankrike. 

 

Vänster-högerskalan - Det sista centrala begreppet är vänster-högerskalan som också är 

undersökningsvariabeln i uppsatsen och syftar på vart människor placerar sig själva politiskt. I 

denna uppsats har begreppet värden som går mellan 0 till 10 där den senare syftar på individer 

som identifierar sig som stark höger medan den första syftar på människor som identifierar sig 

som stark vänstra. Vänster-högerskalan kommer att användas på ett övergripande sätt i denna 
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uppsats där tanken är att fånga upp sannolikheten för individer att rösta på ett vänster- 

respektive högerparti och om de ideologiskt är progressiva eller konservativa (Sears et al. 1980, 

671). Fokus för detta begrepp ligger på höger/konservativa individer som i denna uppsats och 

som nämndes i inledningen syftar på individer som värnar om kultur, traditioner och 

värderingar. Dessutom syftar denna uppsats på höger/konservativa på individer som i överlag 

är mer invandringskritiska jämfört med vänster/progressiva individer. Från vänster-högerskalan 

har ingen indelning gjorts till vilka värdena som representerar vänster, mitten och höger 

politiskagrupper. Syftet är att visa en generell bild av att desto längre högerut desto mer 

invandringskritiska. Tanken är att generalisera detta till alla höger/konservativa individer och 

om det har skett en statistisk signifikant ökning efter terrordåden och migrationskrisen. Till 

detta gör uppsatsen en grov generalisering om höger/konservativa individer och deras attityder 

mot invandrare sammanlagt. 

 

1.5 Disposition  

Nästkommande avsnitt i uppsatsen kommer att behandla teoretiska ramverket som kommer att 

beskriva den valda teorins beståndsdelar och presentera tidigare forskning i ämnet. 

Teoriavsnittet kommer att avslutas med en förklaring av användningen av teorin i uppsatsen 

och de hypoteser som ska testas. Därefter kommer ett avsnitt om metod och material som 

kommer att ge en beskrivning av den valda statistiska metoden och datamaterialet som kommer 

att användas. Sedan kommer ett avsnitt om resultatet där de viktigaste slutsatserna förklaras 

och tolkas. Därefter kommer ett avsnitt om diskussionen av resultatet med återkoppling till 

teorin och hypoteserna. Sista avsnittet handlar om avslutning och vidare forskning vilket 

avrundas med en sammanfattning av slutsatserna från resultatet med utgångspunkt från syfte 

och frågeställningarna. I samma avsnitt kommer förslag till vidare forskning utifrån dem brister 

som finns i denna uppsats och vad som kan göras bättre till andra studier. 

2. Teoretiska ramverket 

Teorin som kommer att ligga för att förklara och utveckla uppsatsämnet är teorin om symbolisk 

politik och brukar beskrivas som motsatsen till rational choice teori. Kortfattat menar rational 

choice teori att människor är rationella och prioriterar självintresset. Detta innebär att 

människors politiska val baseras på individens preferenser och det som leder till mest 

nyttomaximering (Hindmoor och Taylor 2018, 40–41). Teorin om symbolisk teori menar 

istället att individer inte endast gör dem val som leder till mest nyttomaximering utan 
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människors politiska val handlar i stor utsträckning om symboliska grunder i samhället. Dessa 

symboliska grunder är vart människor ligger på vänster-högerskalan. Detta är något som 

människor är starkt förknippade med och formas tidigt i livet med socialisering med de 

människor som finns i sin miljö. I och med detta baserar människor sina politiska val beroende 

på vart de ligger på vänster-högerskalan. Med utgångspunkt på att människors placering på 

vänster-högerskalan formas tidigt i livet är värderingar om samhället och politiska attityder 

konstanta i livet. Detta leder i sin tur till tydliga skiljelinjer i vänster-högerskalan när det 

exempelvis kommer till invandringspolitik. Med andra ord innebär teorin om symbolisk politik 

att politiskt beteende inte är rationellt utan det är drivet av symboliska grunder som vart 

människor ligger på vänster-högerskalan. Detta innebär också att politiska partier försöker att 

vädja till den grupp de är intresserade av i vänster-högerskalan genom att prioritera frågor som 

de vet är viktiga för den specifika gruppen (Sears et al. 1980, 671).  

 

2.1 Tidigare forskning  

Denna uppsats har tagit inspiration från ett flertal artiklar som har utvecklat uppsatsämnet och 

teorins användning. Tanken med detta avsnitt är att ge en överblick till hur teorin har använts i 

tidigare forskning för att sedan förklara hur den kommer att användas specifikt till denna 

uppsats. Flera saker i samtliga artiklar liknar varandra bland annat när det kommer till 

uppsatsämnet och de variabler som finns med i analysen. Från varje artikel finns det specifika 

saker som har uppmärksammats och anpassats till denna uppsats.  

 

En av artiklarna som denna uppsats har utvecklat ämnet och teorin utifrån är artikeln ”Do 

National Feelings Influence Public Attitudes towards Immigration?”. Artikeln undersöker 

vikten av symboliska betydelser för amerikaner och hur det påverkar deras attityder mot 

invandrare. Författaren förklarar att det finns olika typer av attityder där det bland annat finns 

”nationalism”, ”national pride” och ”national identity” (Jeong 2013, 1461–1462). Resultatet 

och slutsatserna blev att individer som förhåller sig till ”nationalism” var i överlag mer 

invandringkritiska medan människor som förknippades med ”national pride” var mer toleranta 

mot invandrare. När det kommer till ”nationel identity” visade den ingen effekt på attityder till 

invandrare. En möjlig förklaring till att individer som förknippade sig med ”nationalism” var 

mer invandringskritiska var för att dessa individer var starkt konservativa och såg invandrare 

som ett hot mot landets kultur, traditioner och värderingar (Jeong 2013, 1471–1472).  
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Teorin om symbolisk politik användes också i artikeln ”Self-Interest vs. Symbolic Politics in 

Policy Attitudes and Presidential Voting”. Denna artikel undersökte relevansen av två olika 

teorier och vilken som bäst förklarar varför människor stödjer policyförslag i USA. Till detta 

testade författarna rational choice teori som menar att politiska val styrs av självintresset och 

teorin om symbolisk politik som menar att politiska val styrs av vart människor ligger på 

vänster-högerskalan. Till detta använde författarna ett antal variabler till respektive teori (Sears 

et al. 1980, 671). Slutsatserna blev att variablerna som var kopplade till teorin om symbolisk 

politik var signifikanta förklaringsfaktor och visade en starkare effekt på den beroende 

variabeln jämfört med variablerna som var kopplade till rational choice teori. I och med detta 

innebär det att teorin om symbolisk politik var en bättre förklaringsfaktor till människors stöd 

till olika policyförslag (Sears et al. 1980, 679).   

 

Därtill har det även funnits andra artiklar som har utvecklat uppsatsämnet men som inte har 

använt teorin om symbolisk politik. Exempelvis har artikeln ”European Integration, Public 

Opinion and Immigration Policy” undersökt varför invandringspolitik har varit svårt att 

harmonisera bland medlemsstaterna i EU. Författaren undersökte om attityder och villighet till 

att EU lagstiftar inom invandringspolitik skiljer sig mellan människor som identifierar sig mer 

med sitt land eller med Europa (Luedtke 2005, 86). Resultatet blev att individer som förknippar 

sig med sitt land är mer emot att EU lagstiftar inom invandringspolitik medan människor som 

identifierar sig med Europa visar motsatsen och har en mer positiv attityd. En förklaring till 

motståndet av harmoniseringen av invandringspolitik i EU är att dem som identifierar sig med 

sitt land är i överlag mer kritiska till EU och invandrare jämfört med dem som identifierar sig 

med Europa (Luedtke 2005, 102).  

 

En annan artikel som uppsatsämnet har utvecklats utifrån är ”Young people’s attitudes towards 

Muslims in Sweden”. Kortfattat undersökte artikeln vad yngre generationer som är icke-

muslimer tycker om muslimer i svenska samhället. För att undersöka detta använde författaren 

ett flertal förklaringsfaktorer/variabler som möjligtvis har en påverkan på attityder mot 

muslimer (Bevelander och Ottebeck 2010, 404). Författarna drog flera märkvärdiga slutsatser 

från resultatet men den viktigaste slutsatsen som relaterar mest till denna uppsats är att 

människor som bor i kommuner där fler högerpartier har mandat i kommunfullmäktige visade 

också att fler yngre människor i dessa kommuner visade negativa attityder mot muslimer 

(Bevelander och Ottebeck 2010, 416).  
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2.2 Användning av teorin om symbolisk politik 

Teorin om symbolisk politik är passande till uppsatsämnet eftersom teorin betonar att det finns 

tydliga skiljelinjer i vänster-högerskalan när de kommer till olika politiska frågor. I och med att 

invandringsfrågan var starkt politiserat på grund av händelserna 2015 blir teorin relevant att 

använda eftersom den kommer att visa en konstrast i vänster-högerskalan och om 

höger/konservativa har blivit mer invandringskritiska. I tidigare forskning framkommer det att 

teorin har använts för att undersöka om symboliska betydelser skiljer sig bland grupper i 

samhället eller om variabler som är kopplade till teorin är signifikanta förklaringsfaktorer och 

visar starka effekter. Denna uppsats kommer att göra en kombination av detta där teoretiska 

begreppet vänster-högerskalan ligger i fokus för att undersöka om den visar en stark effekt till 

den beroende variabeln och om förklaringskraften i vänster-högerskala har förändrats. 

   Som nämndes i inledningen används vänster-högerskalan för att fånga upp sannolikheten för 

individer att rösta på ett vänster- respektive högerparti och om de ideologiskt är progressiva 

eller konservativa (Sears et al. 1980, 671). Anledningen till att detta teoretiska begrepp används 

är för att det är med hjälp av vänster-högerskalan som syftet och frågeställningarna besvaras. 

Detta eftersom uppsatsen handlar om att undersöka om höger/konservativa har blivit mer 

invandringskritiska efter terrordåden och migrationskrisen vilket gör att teoretiska begreppet 

blir lämpligt. Teorin har använts för att framställa och testa hypoteserna för att sedan kunna 

fastställa vilken hypotes som bäst stämmer överens med resultatet. Jag argumenterar för att 

teorin, mer specifikt vänster-högerskalan, ska visa en starkare effekt som en konsekvens av 

terrordåden och migrationskrisen. Detta på grund av att höger/konservativa som traditionellt 

värnar om sitt land och värderingar borde visa en större oro över att invandrare är ett hot mot 

landet. 

 

2.3 Modell 

Till denna undersökning har en tolkningsmodell som är kopplat till teorin skapats av mig själv 

som författare av denna uppsats. Syftet med denna tolkningsmodell är att den ska användas för 

att komplettera hypoteserna som ska testas och mer specifikt den tes som jag argumenterar för. 

Självaste poängen med denna tolkningsmodell i figur 1 är att den ska sammanfatta och ge en 

bild av vad undersökningen i uppsatsen handlar om.  Dessutom kommer modellen att vara ett 

underlag till diskussionen där resultatet kommer att återkopplas till tolkningsmodellen för att 

undersöka om människor som identifierar sig med högerpartier/konservatism har blivit mer 

invandringskritiska efter terrordåden och migrationskrisen i Frankrike jämfört med innan.  
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Figur 1. Förklaringen av ökade invandringskritiska attityder efter terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike.  

 

Fas 1: Första fasen är de utlösande faktorerna som är terrordåden 

(Sky News, 2018) och migrationskrisen (Connor 2016, 15–17) i 

det franska samhället. Här börjar befolkningen få starkare känslor 

till sitt land på grund av dessa problem 

 

Fas 2: Den andra fasen berör konsekvenserna av terrordåden och 

migrationskrisen vilket handlar om att människor blir mer oroliga 

och börjar prioritera invandringspolitiken i Frankrike på grund av 

de problem som finns i policyområdet (Wike, Stokes och Simmons 

2016, 29–30). 

 

Fas 3: Tredje fasen syftar på att partier tar nyttja av situationen för 

att mobilisera individer till sin agenda i invandringsfrågan. Detta 

har bland annat varit vanligt i Frankrike där exempelvis 

högerpopulistiska partiet nationella fronten har fått mycket 

framträdande i och med att de har prioriterat invandringsfrågan och 

vädjat till höger/konservativa genom att förklara de problem som 

finns med invandringspolitiken och invandrare i Frankrikes 

samhälle (Goodliffe 2012, 151). Tanken är att partier som National 

Front har intensifierat invandringsdebatten efter terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike för att få fler anhängare till sin agenda 

som bygger på hårdare migrationspolicy. 

 

Fas 4: Sista fasen handlar om självaste undersökningen i uppsatsen 

och de hypoteser som ska testas. Undersökningen handlar om 

höger/konservativa människor har blivit mer invandringskritiska 

som en konsekvens av att dessa individer känner att Frankrikes 

kultur, traditioner och värderingar är hotade. Detta innebär inte 

nödvändigtvis att det kommer att bli som jag argumenterar för i denna uppsats vilket är 

anledningen till att pilen ovanför den fjärde fasen är i prickar. 
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2.4 Hypoteser 

Denna uppsats kommer att utgå ifrån ett deduktivt angreppsätt vilket innebär att uppsatsen 

kommer att vara hypotesprövande för att undersöka om teorin stämmer överens med resultatet 

(Hjerm och Lindgren 2014, 25). För att undersöka detta kommer två hypoteser att testas som 

har utvecklats utifrån teorin om symbolisk politik. Dessa hypoteser är enbart baserade på 

undersökningsvariabeln medan det även kommer finnas andra relevanta kontrollvariabler i 

uppsatsen.  

 

Till att börja med kommer denna uppsats att testa hypotes 0 som innebär i detta fall att 

höger/konservativa inte har blivit mer invandringskritiska efter terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike. Således innebär detta att resultatet inte är statistiskt signifikant 

där höger/konservativa som är invandringskritiska 2014 inte skiljer sig tillräckligt från de som 

är höger/konservativa 2016. Även om resultatet skulle visa att hypotes 0 stämmer överens med 

resultatet skulle det ändå vara ett märkvärdigt resultat. Detta eftersom det skulle innebära att 

under en tid av flera terrordåd och en migrationskris blev inte konsekvenserna av detta att 

individer som är på högra sidan av vänster-högerskalan mer invandringskritiska. För att testa 

hypotes 0 kommer den att vara som följande i uppsatsen: 

 

H0: Inte statistiskt signifikant - Vänster-högerskalan visar inte ett statistiskt signifikant resultat 

på att höger/konservativa individer har blivit mer invandringskritiska efter terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike. 

 

Hypotes 1 är huvuddelen i denna uppsats och bygger på den tes som jag argumenterar för. 

Denna hypotes är kopplat till självaste undersökningsvariabel som är vänster-högerskalan och 

handlar om höger/konservativa individer har blivit mer invandringskritiska som en konsekvens 

av terrordåden och migrationskrisen i Frankrike. Till att börja med framkommer det i tidigare 

forskning att vänster-högerskalan har visat olika resultat angående om det är en signifikant 

förklaringsfaktor till attityder mot invandrare. Exempelvis framkommer det i artikeln 

”European Integration, Public Opinion and Immigration Policy” att vänster-högerskalan inte 

är en relevant förklaringsfaktor till att förklara människors attityder till EU:s befogenhet att 

lagstifta inom immigrationspolicy (Luedtke 2005, 98). Däremot har vänster-högerskalan visat 

sig vara en signifikant förklaringsfaktor till invandringskritiska människor i artikeln ”Do 

National Feelings Influence Public Attitudes towards Immigration?” (Jeong 2013, 1471). 

Dessa tidigare forskning har det gemensamt i att det är höger/konservativa som i överlag är 
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invandringskritiska. Det framkommer även i de tidigare nämnda undersökningarna från Pew 

Research Center i inledningen att vänster-högerskalan är en relevant förklaringsfaktor till 

attityder mot invandrare. Som det nämndes är det vanligare för människor som identifierar sig 

med högerpartier och konservatism att hålla mer negativa attityder mot invandrare jämfört med 

individer som identifierar sig med vänsterpartier och är mer progressiva (Wike, Stokes och 

Simmons 2016, 29–30). Utifrån detta gör jag antagandet om att vänster-högerskalan kommer 

att vara en signifikant förklaringsfaktor och att det i överlag är höger/konservativa som i överlag 

kommer att visa negativa attityder mot invandrare.  

 

Med utgångspunkt från tidigare forskning kommer jag att ta detta ett steg längre i denna uppsats 

genom att utveckla ett teoretiskt antagande. Utifrån teorin om symbolisk politik och det som 

har nämnts i inledningen är det teoretiska antagandet i denna uppsats att vänster-högerskalan 

kommer att vara statistisk signifikant när det kommer till att höger/konservativa individer har 

blivit mer invandringskritiska efter terrordåden och migrationskrisen i Frankrike. Detta utifrån 

tesen som jag argumenterar för i uppsatsen vilket är att händelserna 2015 intensifierade 

invandringsfrågan bland höger/konservativa individer. Detta har i sin tur gjort att höger 

människor som traditionellt är konservativa känner mer att invandrare är ett hot mot landet och 

dess värderingar. I och med detta leder det till negativa stereotypiska karaktäriseringar generellt 

om invandrare. Sammanlagt borde höger/konservativa blivit mer invandringskritiska efter 

terrordåden och migrationskrisen i Frankrike. För att testa hypotes 1 är den som följande i 

uppsatsen:  

 

H1: Statistiskt signifikant - Vänster-högerskalan visar ett statistiskt signifikant resultat på att 

höger/konservativa individer har blivit mer invandringskritiska efter terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike. 

Utöver undersökningsvariabeln kommer även andra teoretiska antaganden/kontrollvariabler att 

användas. Den första av dessa är att undersöka om människor som föddes i Frankrike kommer 

att visa negativa attityder mot invandrare som en konsekvens av terrordåden och 

migrationskrisen då dessa individer kommer tycka i högre utsträckning att invandrare inte 

integrerar sig med resten av samhället eller vill följa landets kultur (Wike, Stokes och Simmons 

2016, 17). Tanken är då att undersöka om detta möjligtvis har gått från ett positivt samband för 

denna kontrollvariabeln till ett negativt samband efter terrordåden och migrationskrisen. En 

annan kontrollvariabel i undersökningen kommer att vara vad människor i Frankrike tycker om 
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landets ekonomiska tillstånd. Teoretiska antagandet med denna kontrollvariabel är att 

människor som är negativt inställd på Frankrikes ekonomi kommer att vara invandringskritiska 

som en konsekvens av terrordåden och migrationskrisen. Detta eftersom terrordåden och 

migrationskrisen gör det lättare att lägga skulden på en dålig ekonomi på invandrare (Wike, 

Stokes och Simmons 2016, 30). Tanken med denna kontrollvariabel är som förgående där 

undersökningen bygger på att analysera om det har gått från ett positivt samband till ett negativt 

samband för 2016.  

Därtill finnas tre ytterligare teoretiska antaganden/kontrollvariabler som inte förväntas att 

förändras men som kommer att finnas med i uppsatsen då dessa brukar vara med i tidigare 

forskning. Ålder är en av dessa där teoretiska antagandet är att desto äldre människor blir 

kommer negativa attityder mot invandrare att öka. Dessutom kommer kön att användas för att 

undersöka om det i överlag är män eller kvinnor som visar negativa attityder mot invandrare. 

Slutligen kommer antalet utbildade år att användas för att undersöka det teoretiska antagandet 

om att människor med fler utbildade år är mer toleranta mot invandrare. Dessa kontrollvariabler 

har visat olika resultatet när det kommer till om de är signifikanta förklaringsfaktorer eller inte. 

Exempelvis framkommer det i artikeln ”European Integration, Public Opinion and 

Immigration Policy” att de teoretiska antagandena/kontrollvariablerna ålder och utbildning inte 

var signifikanta förklaringsfaktorer (Luedtke 2005, 97) medan motsatsen framkom i artikeln 

”Do National Feelings Influence Public Attitudes towards Immigration?” (Jeong 2013, 1471). 

Det bör klargöras att samtliga teoretiska antaganden/kontrollvariabler hade olika mätvärden i 

artiklarna men tanken är att utgå ifrån dessa teoretiska antaganden för att undersöka om dessa 

är signifikanta förklaringsfaktorer till attityder mot invandrare.  

3. Metod och datamaterial 

Denna uppsats kommer att använda sig av en kvantitativ analys för att framställa resultatet. 

kortfattat innebär detta tolkningen av siffror istället för ord med hjälp av statistiska metoder 

(Hjerm 2014, 87–88) Uppsatsen kommer att använda sig av SPSS-systemet som är ett 

datorprogram för statistisk analys för att framställa resultaten (Field 2018, 137).  

 

3.1 Alternativa tillvägagångsätt 

Till detta uppsatsämne fanns det flera tänkbara metoder till att samla in 

opinionsundersökningar. Exempelvis finns kvalitativa metoder som kortfattat kan beskrivas 



 13   
 

som motsatsen till kvantitativa metoder där fokus ligger på tolkningen av ord istället för siffror. 

Detta görs med hjälp av djupintervjuer och analys av texter för att få en djupare förståelse för 

ett specifikt fall (Ahrne och Svensson 2015, 9–10). Däremot har denna uppsatts tillämpat en 

kvantitativ metod eftersom tanken är att generalisera resultatet till en större population i 

Frankrike vilket kräver flera observationer och underlättas med statistiska metoder. Att 

generalisera resultatet i en kvalitativ studie blir svårt då antalet observationer är begränsade och 

fokuserar på specifika fall. Däremot finns det fördelar med kvalitativa studier där forskaren får 

en djupare förståelse för ett specifikt fall och fångar i sin tur upp detaljer som inte hade 

uppmärksammats med en kvantitativ studie som gör grova generaliseringar. 

 

Ett annat alternativ som också är en statistisk metod med fokus på opinionsundersökningar är 

panelundersökning/enkätundersökning med frågor och svarsalternativ till samma respondenter 

(Nilsson 2014, 167–168). Till detta hade en möjlighet varit att använda samma frågor som i 

denna uppsats till respondenterna för att undersöka om det förekommer en skillnad över tid. 

Fördelen med denna statistiska metod är att det är en datainsamling som är en förstahandskälla 

vilket gör datamaterialet mer pålitligt där respondenterna och frågorna är kontrollerade av 

forskaren själv. Dessutom finns möjligheten att skapa ytterligare frågor som inte finns 

tillgängliga på befintliga databaser. Brister med panelundersökningar/enkätundersökningar är 

grova generaliseringar till en större population om observationerna är begränsade på grund av 

tidsbrist. Dessutom är en sådan typ av undersökning svårt att tillämpa till en allmänt C-uppsats 

då det skulle förutsätta att samma människor som har utfrågats är tillgängliga och att en 

händelse har skett mellan panelundersökningarna som möjligtvis har förändrat individers 

attityder mot invandrare.  

 

3.2 Logistisk regressionsanalys 

Denna uppsats har använt sig av en logistisk regressionsanalys för att framställa resultatet före 

och efter terrordåden/migrationskrisen i Frankrike. Detta har gjorts för att undersöka om det 

har skett en förändring över tid bland höger/konservativa som är invandringskritiska. Kortfattat 

innebär denna statistiska metod att två eller flera oberoende variabler/x-variabler används för 

att förklara dess påverkan på den beroende variabeln/y-variabeln. Ett krav som ställs på den 

logistiska regressionsanalysen är att den beroende variabeln antar två variabelvärden. Den 

logistiska regressionsanalysen handlar om odds och innebär kortfattat oddsen för att den 

beroende variabeln antar värdet 0 eller 1 utifrån vad de oberoende variablerna visar för värden. 
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(Field 2018, 879–880). Ett centralt begrepp för den logistiska regressionsanalysen och denna 

uppsats är konstanthållning som innebär att en oberoende variabel tar hänsyn till en annan 

oberoende variabel för att undersöka om sambandet förändras när dessa kontrollvariabler sätts 

in i den logistiska regressionsanalysen (Hjerm 2014, 133).  

 

Den logistiska regressionsanalysen liknar en annan statistisk metod som kallas för multivariat 

regressionsanalys som följer samma princip där två eller flera oberoende variabler används för 

att förklara dess påverkan på den beroende variabeln. Däremot skiljer dessa sig i förutsättningar 

och tolkningar av resultatet där den logistiska regressionsanalysen handlar om odds för att den 

beroende variabeln antar värdet 0 eller 1 utifrån vad de oberoende variablerna visar för värden 

medan den multivariata regressionsanalysen handlar om hur många skalsteg den beroende 

variabeln ökar eller minskar utifrån vad de oberoende variablerna visar för siffror (Hjerm 2014, 

144–145).  

   Det som gör den logistiska regressionsanalysen lämplig till denna uppsats är att attityder till 

invandrare är en samhällsfråga som generellt påverkas av flera faktorer utöver vänster-

högerskalan vilket gör att användningen av flera oberoende variabler ger en mer realistisk bild 

av uppsatsämnet. En annan anledning till att en logistisk regressionsanalys har tillämpats är på 

grund av att variablerna inte behöver vara normalfördelade vilket har underlättat uppsatsarbetet. 

Detta är en förutsättning för en multivariat regressionsanalys och innebär att variabelns 

medelvärde har observationerna fördelade bredvid sig (Hjerm 2014, 143). Den logistiska 

regressionsanalysen är lämplig om de utvalda variablerna i undersökningen är kategoriska 

variabler (Edling och Hedström 2003, 195) vilket är fallet med denna uppsats. Nackdelen med 

den logistiska regressionsanalysen som är en fördel för den multivariata regressionsanalysen är 

att i en logistisk regressionsanalys är det ett krav på att den beroende variabeln antar två 

variabelvärden. Till denna uppsats har den beroende variabelns ursprungliga variabelvärden 

från 0 till 10 kodats om till 0 och 1. I och med detta innebär det att variabeln förlorar information 

eftersom den delas in två variabelvärden. 

 

I den logistiska regressionsanalysen har det varit totalt fem saker som har analyserats eftersom 

det är dessa som har varit relevanta för denna uppsats. Det första har varit att undersöka om 

undersöknings- och kontrollvariablerna både före och efter terrordåden/migrationskrisen i 

Frankrike är signifikanta förklaringsfaktorer. Signifikansnivån analyseras för att fastställa om 

resultatet från stickprovet (observationerna) kan speglas till en större population. Anledningen 

till att signifikansnivån analyseras är för undersöka om en eventuell korrelation mellan de 
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oberoende variablerna och beroende variabeln beror på slumpen eller för att det faktiskt finns 

en korrelation som kan generaliseras till en större population. Syftet och frågeställningarna i 

denna uppsats handlar om att kunna generalisera resultatet till en större population för att 

fastställa om höger/konservativa har blivit mer invandringskritiska. Det finns olika 

signifikansnivåer vars användning varierar beroende på hur många observationer som finns 

med i analysen. En signifikansnivå på värdet 0.01 eller mindre innebär att det med 99% säkerhet 

går att fastställa att resultatet inte beror på slumpen. Det finns även en signifikansnivå som visar 

0.05 eller mindre vilket innebär att det med 95% säkerhet går att säga att resultatet är signifikant. 

Det finns även ett högre signifikansnivå som visar värdet 0.001 eller mindre vilket innebär att 

det med 99.9% säkerhet går att fastställa att en förklaringsfaktor inte beror på slumpen (Field 

2018, 883). Denna uppsatsen har tillämpat en signifikansnivå på 99% för att vara säkrare på att 

resultatet kan generaliseras till en större population. 

  

Det andra som har analyserats är regressionskoefficienterna för undersöknings- och 

kontrollvariablerna. Regressionskoefficienterna har analyserats för att tolka vad effekten och 

det positiva alternativt negativa sambandet innebär för den beroende variabeln. Det som 

regressionskoefficienterna visar är oddsen för att den beroende variabeln antar värdet 0 eller 1 

när den oberoende variabeln ökar. I denna uppsats innebär det att respektive oberoende variabel 

och dess regressionskoefficient visar oddsen för att attityder mot invandrare blir antingen 

negativt eller positivt. Regressionskoefficienterna i denna undersökning har värden som 

varierar mellan -1 som syftar på en stark negativ korrelation, 0 som betyder att det inte finns en 

korrelation och +1 som syftar på en stark positiv korrelation mellan den oberoende variabeln 

och den beroende variabeln (Field 2018, 880).  

 

Det går att anta att undersökningsvariabeln är en signifikant förklaringsfaktor för både 2014 

och 2016 med samma positiva eller negativa samband då invandringsfrågan har varit en 

politiserat debatt i vänster-högerskalan även innan terrordåden och migrationskrisen i 

Frankrike. Detta har förmodligen inte ändrats på perioden mellan 2014–2016. Dessutom går 

det att förvänta sig att det är människor på den högra sidan av vänster-högerskalan som kommer 

att visa mer negativa attityder mot invandrare då det finns empiriska belägg på detta från 

tidigare forskning.  

 

I och med detta och för att kunna fastställa om höger/konservativa har blivit mer 

invandringskritiska i överlag har hänsyn tagits till att jämföra konfidensintervallen och göra ett 
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Wald-test. Detta har enbart gjorts för undersökningsvariabeln. Kortfattat innebär 

konfidensintervallen att resultatet för undersökningsvariabeln finns inom detta spann med 99% 

säkerhet (Hjerm 2014, 113). Anledningen till att hänsyn har tagits till att analysera 

konfidensintervallen är för att en jämförelse av regressionskoefficienterna för 2014 och 2016 

gör det svårt att fastställa om det har blivit markant skillnad när det kommer till om 

höger/konservativa har blivit mer invandringskritiska. På grund av detta kommer hänsyn att tas 

till konfidensintervallen då det är ett test som visar om styrkan på regressionskoefficienten för 

2016 är starkare än den från 2014. Det är genom konfidensintervallen och Wald-testet som 

denna uppsats kommer att dra slutsatsen om höger/konservativa har blivit mer 

invandringskritiska och om det har skett en förändring i vänster-högerskalan.  

   Här handlar det om att det intervall som resultatet återfinns för 2016 ska inte överlappa med 

det intervall som resultatet återfinns för 2014. Den enkla principen och signifikanstestet går ut 

på att undersöka om konfidensintervallen för 2016 överlappar med den från 2014. Till detta 

kommer det att finnas två gränser för 2014 respektive 2016 där varje enskilt årtal har en övre 

och en undre gräns. Resultatet för konfidensintervallen kan visa på ett positivt samband vilket 

innebär då att den undre gränsen för 2016 inte ska överlappa med den övre gränsen från 2014. 

Det omvända kan även gälla om det skulle handla om ett negativt samband vilket denna uppsats 

undersöker. Då gäller det att den övre gränsen för 2016 inte ska överlappa med den undre 

gränsen från 2014 (Hjerm 2014, 114–115). Skulle konfidensintervallen överlappa varandra 

innebär det att det inte finns en statistiskt signifikant skillnad vilket innebär med andra ord att 

det inte går att säga om det har skett en förändring. såldes innebär detta att det även vid en viss 

överlappning inte går att konstatera med säkerhet om höger/konservativa har blivit mer 

invandringskritiska eller inte. Även här har en signifikansnivå på 99% tillämpats. 

Konfidensintervallen har hämtats ut i den logistiska regressionsanalysen.  

   Det bör påpekas att värdet som finns i konfidensintervallen är resultatet för Exp(B) som är ett 

resultat som räknas ut tillsammans med den logistiska regressionsanalysen. Fokus kommer inte 

att ligga på Exp(B) då det inte är en beståndsdel i uppsatsen och för att det i princip ger samma 

svar som regressionskoefficienterna fast med andra tolkningar. Fokus ligger på 

regressionskoefficienterna då det är lättare tolkningar med minus- och plustecken. Dessutom är 

det med regressionskoefficienterna som Wald-testet räknas ut vilket gör att 

regressionskoefficienterna är bättre att använda. Tanken är att nämna detta för att tydliggöra 

vart värdena för konfidensintervallen kommer från för att inte göra det förvirrande i uppsatsen.  
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För att säkerställa om det finns en statiskt signifikant skillnad även vid en överlappning kommer 

ett Wald-test att göras. Detta innebär kortfattat och enkelt ett test som undersöker om det finns 

en statistik signifikant skillnad mellan regressionskoefficienterna. I detta fall innebär det om 

det finns en statistisk signifikant skillnad i regressionskoefficienterna för 

undersökningsvariabeln 2014 och 2016. Detta har gjorts för att vara säker på om 

höger/konservativa har blivit mer invandringskritiska som en konsekvens av terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike eller inte. Till Wald-testet är det ett gemensamt värde som har 

räknats ut för båda regressionskoefficienterna. Även här finns det signifikansnivåer att ta 

hänsyn till där ett värde från Wald-testet som visar 1.96 eller högre innebär ett statistiskt 

signifikant resultat på 95%. Är värdet större än 2.576 är det ett signifikant resultat på 99%. 

Slutligen innebär ett värde som visar 3.291 eller högre att det är ett signifikant resultat på 99.9%. 

Signifikansnivån som har tillämpats i denna uppsats är en signifikansnivå på 99%. Till detta 

kommer inte den matematiska beräkningen att presenteras för Wald-testet då detta redan har 

gjorts i förväg utan det är enbart värdet för Wald-testet som kommer att framställas i resultatet 

och diskussionen.  

 

Det sista som har analyserats i denna uppsats är en uppskattning av hur mycket av variansen i 

y-variabeln går att förklara utifrån x-variablerna. Med andra ord innebär detta om de oberoende 

variablerna som har använts i uppsatsen ger en stor förklaring till den beroende variabeln. För 

att läsa av detta kommer hänsyn att tas till två tester som heter Cox and Snell’s R-squared och 

Nagelkerke R-squared som brukar användas i logistiska regressionsanalyser (Edling och 

Hedström 2003, 191-193). Dessa har värden som varierar mellan 0 till 1 alternativt 0% till 

100%. Ett högt värde indikerar på en större variation i y-variabeln och innebär såldes att x-

variablerna har en stor förklaring till y-variabeln sammanlagt. Till denna uppsats har detta 

analyserats för både 2014 och 2016 för att undersöka hur mycket variationen i attityder till 

invandrare kan förklaras utifrån vänster-högerskalan och resterande kontrollvariabler 

sammanlagt.  

 

För att sammanfatta användningen av den logistiska regressionsanalysen har den använts för 

att undersöka om undersökningsvariabeln är en signifikant förklaringsfaktor för att 

höger/konservativa har blivit mer invandringskritiska för 2016. Det är som sagt ett förväntat 

resultat att undersökningsvariabeln kommer att vara en signifikant förklaringsfaktor för att 

höger/konservativa är mer invandringskritiska jämfört med vänster/progressiva individer för 

både 2014 och 2016. Detta har därför kompletterats med signifikanstester genom att jämföra 
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konfidensintervallen och göra ett Wald-test för att undersöka om höger/konservativa i överlag 

har blivit mer invandringskritiska. Kontrollvariablerna kommer inte att användas i samma 

utsträckning men de är med för att undersökningsvariabeln ska ta kontroll till dessa och 

undersöka deras påverkan på den beroende variabeln. Därtill används de för att undersöka om 

sambandet förändras eller förblir detsamma efter terrordåden och migrationskrisen. Trots att de 

oberoende variabler som finns i undersökningen ska jämföras mellan en kort period från 2014 

fram till 2016 finns möjligheten att terrordåden och migrationskrisen haft drastiska förändringar 

på samtliga oberoende variabler i undersökningen. Denna uppsats har använt den logistiska 

regressionsanalysen på ett lättare sätt på grund av tidsbrist och kunskapskrävande skäl. Fokus 

kommer inte att ligga mycket på att tolka siffror utan det handlar om enklare slutsatser. 

    Undersökningen handlar om oddsen/sannolikheten är större för höger/konservativa att vara 

mer invandringskritiska efter terrordåden/migrationskrisen i Frankrike jämfört med innan. För 

att klargöra hur detta kommer att avgöras kommer hänsyn att tas till om oddsen för den 

oberoende variabeln (vänster-högerskalan) är större att anta värdet 0 eller 1 (negativa attityder 

eller positiva attityder) efter terrordåden och migrationskrisen. Detta innebär att om oddsen 

skulle vara större att det blir mer negativt 2016, som visas genom signifikanstesterna, kommer 

det översättas i enklare termer vilket är om höger/konservativa har blivit mer 

invandringskritiska. Detta leder i sin tur att denna uppsats gör en grov generalisering om 

höger/konservativa individer och deras attityder mot invandrare. 

 

3.3 Datamaterial och källkritik  

För att undersöka samtliga förklaringsfaktorers påverkan på attityder mot invandrare har 

datamaterial hämtats från databasen European Social Survey. ESS är en organisation som 

grundades år 2001 där organisationen utför enkätundersökningar vartannat år i Europa. Syftet 

med organisationen är att samla in opinionsundersökningar om alla möjliga samhällsfrågor. 

Målet för ESS och deras enkätundersökningar är att mäta förändrade attityder och 

beteendemönster bland befolkningen i de deltagande länderna i Europa. Detta ger i sin tur en 

förståelse för tillståndet i Europa och de deltagande länderna (Europan Social Survey: About 

ESS u.å.). 

 

Från ett källkritiskt perspektiv är ESS den utvalda databasen i undersökningen för att den har 

variabler som har varit relevanta för denna undersökning. Databasen är trovärdig då den består 

av flera tusentals observationer för varje enkätundersökning där deltagande länder i Europa ska 
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sikta på att få minst 1500 respondenter för varje undersökning där länder som har en befolkning 

under två miljoner invånare kan nöja sig med minst 800 respondenter (European Social Survey: 

Sampling u.å.). Därtill är ESS en trovärdig källa eftersom den är framträdande i tidigare 

forskning där flera forskare har använt denna databas för att mäta individers åsikter i olika 

samhällsfrågor. Tredje anledningen kan ses som en nackdel men är en fördel till denna uppsats 

vilket är att ESS släpper nytt datamaterial vartannat år. Fältarbetet för de datamaterial som har 

använts pågick från 2014-10-31 fram till 2015-03-03 för ESS7 och från 2016-11-10 fram till 

2017-03-11 för ESS8. Terroristattackerna och migrationskrisen i Frankrike skedde mellan 

ESS7 och ESS8 vilket gör att datamaterialen passar till undersökningen.  

 

Nackdelarna med ESS var att det fanns variabler från ena årtalet som inte fanns med i den andra 

vilket gjorde att flera tänkbara variabler fick uteslutas. Detta eftersom analysen är beroende av 

att välja samma variabler till både före och efter terrordåden/migrationskrisen för att undersöka 

om variablerna visar en skillnad över tid. Ett relaterat problem till detta är att på grund av 

kunskapskrävande och tidskrävande skäl har denna uppsats använt en databas. Från ett 

källkritiskt perspektiv kan detta vara en nackdel eftersom valet av variabler blir begränsade. Att 

använda fler databaser till sin empiri hade gjort det möjligt att använda variabler som inte fanns 

från ESS och hade gett ett större urval av variabler. 

   Ett annat problem från ett källkritiskt perspektiv handlar om de två datamaterial som har 

använts benämns ESS7 (2014) och ESS8 (2016). Problemet ligger mer specifikt på ESS7 där 

dess fältarbete pågick som sagt från 2014-10-31 fram till 2015-03-03. Attacken mot tidskriften 

Charlie Hebdo som är en av terroristattackerna i Frankrike skedde 2015-01-07 vilket är innan 

fältarbetet för ESS7 avslutades. Det finns inte mer information från ESS om när specifika frågor 

ställdes till respondenterna vilket gör att det inte med säkerhet går att fastställa att Charlie 

Hebdo attacken inte har påverkat hur respondenterna svarade på samtliga frågor från ESS7. 

Detta innebär med andra ord att det finns en risk att respondenterna i Frankrike hade denna 

attack i åtanke när dem svarade på frågan om de tyckte att invandrare är bra eller dåliga för 

landet som är en av variablerna i denna uppsats. Dessutom inträffade migrationskrisen tidigt 

2015 vilket också möjligtvis har påverkat respondenternas svar på frågorna från ESS7. Trots 

detta blir studien ändå relevant eftersom Frankrike drabbades av ytterligare terrordåd och en 

migrationskris som fortsatte under 2015 vilket gör att undersökningen fortfarande kan visa om 

de oberoende variablerna visar en skillnad över tid eller inte. 
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3.4 Operationalisering och variabler  

Samma variabler har använts för 2014 och 2016 eftersom uppsatsen är beroende av att använda 

samma förklaringsfaktorer för att undersöka om det har blivit en skillnad över tid. För att kunna 

använda samtliga förklaringsfaktorer i uppsatsen har dessa tillsammans med attityder mot 

invandrare operationaliserats för att vara mätbara. Operationalisering innebär kortfattat att ett 

begrepp definieras genom att ange vilka kriterier som ska uppfyllas för att begreppet ska vara 

mätbart i uppsatsen (Bjereld, Demker och Hinnfors 2018, 101).  

 

Den beroende variabeln i analysen är som sagt attityder mot invandrare där det fanns flera 

tänkbara variabler från ESS som kunde användas för att mäta den beroende variabel. För att 

mäta den beroende variabeln kom det i slutändan fram till att använda en variabel som allmänt 

handlade om vad människor tyckte om invandrare i Frankrike då det skulle i sin tur generellt 

visa positiva eller negativa attityder mot invandrare. I ESS fanns det en sådan variabel där 

följande fråga som ställdes till respondenterna användes för att mäta den beroende variabeln: 

Har Frankrike gjorts till en sämre eller bättre plats att leva av människor som kommer från 

andra länder? Variabelvärdena för denna gick ursprungligen från 0 till 10 där den senare 

syftade på människor som starkt tyckte att invandrare är bra för landet medan 0 menade 

motsatsen (European Social Survey 2016, 88–89). Till denna uppsats gjordes variabeln om till 

en dummyvariabel/dikotom variabel som innebär att variabeln endast antar två variabelvärden. 

(Hjerm 2014, 142). Detta eftersom det är en förutsättning för den logistiska regressionsanalysen 

att den beroende variabeln varierar mellan 0 till 1. I detta fall har värdena 0–5 kodats om till 0 

som står för att invandrare är dåliga för landet medan värdena 6–10 har kodats till 1 som syftar 

på att invandrare är bra för landet. Indelningen av den ursprungliga beroende variabeln har 

gjorts efter medianen vilket är värdet 5 i den ursprungliga variabeln.   

 

När det kommer till undersökningsvariabeln som är vänster-högerskalan valdes också denna 

med utgångspunkt från att den skulle vara generell och fånga upp sannolikheten att människor 

röstar på ett vänster eller högerparti och om de ideologiskt identifierar sig själva som 

progressiva eller konservativa. I ESS fanns ett tydligt val där följande fråga användes för att 

mäta undersökningsvariabeln: Var skulle du placera dig själv på denna skala med 0 som 

betyder vänster och 10 innebär höger? Variabelvärdena för denna går från 0 till 10 där värdet 

0 syftar på att en individ identifierar sig som stark vänster medan 10 står för individer som 

identifierar sig som stark höger (European Social Survey 2016, 75).  
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Utöver undersökningsvariabeln operationaliserades också följande kontrollvariabler. För att 

mäta människor som föddes i Frankrike användes följande fråga från ESS: Är du född i 

Frankrike? Även detta är en dikotom variabel där människor som inte är födda i landet har fått 

värdet 0 och dem som är födda i landet har fått värdet 1 (European Social Survey 2016, 153). 

Angående vad människor tycker om landets nuvarande ekonomi användes följande variabel 

från ESS: På det hela taget hur nöjd är du med ekonomins nu varande tillstånd i Frankrike? 

Variabelvärdena för denna går också från 0 till 10 där värdet 10 innebär att individer är väldigt 

nöjda med landets ekonomi medan värdet 0 syftar på motsatsen (European Social Survey 2016, 

76). För att fånga upp åldern på de tillfrågade kommer den att mätas genom att använda en 

kontinuerlig variabel som mäter respondenternas ålder. Angående kön kommer denna 

förklaringsfaktorn att mätas genom att vara en dikotom variabel där män har fått värdet 0 och 

kvinnor värdet 1. Sista förklaringsfaktorn som är antalet år i skolan har operationaliserats 

genom att även här använda en kontinuerlig variabel som anger antalet utbildade år för 

respondenterna. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Till denna studie har det varit viktigt att ta hänsyn till två begrepp som kallas för validitet och 

reliabilitet för att vara noggrann med samtliga mätningar och för att göra uppsatsen pålitlig. 

Kortfattat innebär validitet att en forskare mäter det avses att mäta medan reliabilitet syftar på 

att andra forskare ska kunna återskapa en tidigare studie och komma fram till samma resultat 

(Hjerm 2014, 94).  

 

I denna uppsats kan validiteten kopplas till den beroende variabeln som gör antagandet om att 

de islamistiska terroristattackerna och flyktingströmmen år 2015 leder i överlag till negativa 

attityder mot invandrare bland höger/konservativa individer. Till denna studie hade en 

möjlighet varit att hitta en variabel som mäter attityder mot muslimer vilket hade varit passande 

eftersom terrordåden år 2015 begicks av islamistiska terrorister medan en stor andel av 

flyktingarna från Syrien var muslimer. På grund av brist i datamaterial användes den nuvarande 

beroende variabeln som mäter om respondenterna tycker att invandrare är bra eller dåliga för 

landet. Detta är ändå ett passande variabel eftersom det jag argumenterar för i denna uppsats är 

att höger/konservativa har karakteriserat alla invandare som en börda för samhället som en 

konsekvens av terrordåden och migrationskrisen i Frankrike. Ett alternativ kunde varit att skapa 

ett index som innebär att flera variabler sammanfogas för att bilda en gemensam variabel. Detta 
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för att kan finnas flera egenskaper som ryms i den beroende variabeln får att fånga upp 

fenomenet. Detta hade hjälpt reliabiliteten eftersom respondenterna kan missuppfatta en fråga 

som används av forskaren i en studie vilket gör att forskaren inte får den information som 

eftersöks. Index minimerar denna risk då flera variabler sammanfogas (Hjerm 2014, 94–96). 

   Dessutom kan validiteten kopplas till undersökningsvariabeln som i denna studie ger en 

övergripande bild på vänster-högerskalan där det inte finns specifika partier inkluderade från 

Frankrike. Ett alternativ hade varit att använda en variabel som mäter vart människor placerar 

sig på vänster-högerskalan med högerpopulistiska partier inräknade eftersom debatten om 

invandring är starkt sammankopplat med högerpopulistiska partier i Europa bland annat i 

Frankrike. Däremot var det även brist på datamaterial i detta fall vilket gjorde att nuvarande 

variabel om vänster-högerskalan fick användas i undersökningen.  

   För att stärka reliabiliteten i uppsatsen har det funnits en funktion från ESS som gjorde det 

möjligt att ladda ner data till ett specifikt land med de årtal och variabler som är relevanta. Detta 

underlättade uppsatsarbetet och gjorde datamaterialet mer pålitligt att använda eftersom det var 

begränsat till ens egna val. För att stärka reliabiliteten ytterligare i denna uppsats användes i 

början en multivariat regressionsanalys som i princip ger samma resultat som en logistisk 

regressionsanalys med som sagt andra förutsättningar och tolkningar. Det jag gjorde var att 

använda samma variabler till respektive regressionsanalys för att undersöka om resultaten 

visade samma värden. Resultaten för respektive regression visade i princip liknande värden 

vilket gav hög reliabilitet. Detta är särskilt viktigt eftersom den beroende variabel gjorts om till 

en dikotom variabel som antar två variabelvärden vilket har gjort att information har försvunnit. 

I och med att resultaten för respektive regressionsanalys gav i princip liknande resultat går det 

att konstatera att detta inte har skadat kvalitén på uppsatsen. 

4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet i undersökningen att framställas och tolkas med hjälp av 

tabeller som inkluderar resultatet både före och efter terrordåden/migrationskrisen i Frankrike. 

Det bör förtydligas att i detta avsnitt kommer enbart resultatet att presenteras medan en 

diskussion om resultatet kommer i nästa avsnitt. Fokus kommer att ligga på att undersöka om 

höger/konservativa har blivit mer invandringskritiska med kontroll för andra variabler genom 

och om resultatet är statistiskt signifikant efter terrordåden och migrationskrisen i Frankrike 

jämfört med innan. Därtill kommer hänsyn att även tas till att tolka resultatet för 

kontrollvariablerna. 
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4.1 Attityder före och efter terrordåden/migrationskrisen 

Till att börja med har resultatet till attityder mot invandrare före och efter 

terrordåden/migrationskrisen som ensam variabel sammanfattats i ett stapeldiagram. Detta har 

gjorts som ett steg innan resultatet för den logistiska regressionsanalysen presenteras för att ge 

en bild om negativa attityder i överlag har ökat i Frankrike. Kortfattat visar diagram 1 att antalet 

observationer för negativa attityder ligger på 1316 vilket är 69% av observationerna. När det 

kommer till positiva attityder ligger antalet observationer på 576 och är totalt 30% av 

observationerna. Det bör påminnas igen att den beroende variabel i tabellen hade i början 

variabelvärden som gick från 0–10 men kodades om till 0–1 då den beroende variabeln i den 

logistiska regressionsanalysen behöver vara dikotom. I och med detta har information 

försvunnit vilket syns i diagram 1. I den ursprungliga variabeln var det flera som hade placerat 

sig själva på värdet 5 vilket i detta fall tillhör den negativa delen och gör att negativa attityder 

överväger mer än positiva attityder. Diagram 1 visar att negativa attityder överväger mer än 

positiva attityder för 2014. 

 

Diagram 1. Attityder till invandrare före och efter terrordåden/migrationskrisen i Frankrike. 

 

Noteringar: Detta är en stapeldiagram som illustrerar attityder mot invandrare som ensam 
variabel i procent för 2014 respektive 2016.  
 
För att gå över till attityder mot invandrare för 2016 ligger antalet observationer för negativa 

attityder på 1399 observationer som är 68% av observationerna totalt. När det kommer till 

positiva attityder ligger antalet observationer på 644 som är totalt 32% av observationerna. 

Genom att jämföra resultaten för 2014 med 2016 framkommer det i princip samma resultat för 

negativa respektive positiva attityder mot invandrare. Bara genom att kolla på 
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stapeldiagrammet märks det att inte har blivit drastiska förändringar i attityder mot invandrare. 

Det bör uppmärksammas att det inte har gjorts ett statistiskt signifikanstest till detta resultat 

utan hänsyn har endast tagits till att tolka om stapeldiagrammet har förändrats vilket det inte 

har gjort. 

 

4.2 Medelvärdena för vänster-högerskalan  

Innan hänsyn tas till den logistiska regressionsanalysen har ett stapeldiagram om medelvärdena 

för vänster-högerskalan framställts som visar vart attityder mot invandrare ligger före och efter 

terrordåden/migrationskrisen i Frankrike. Syftet med diagram 2 är att visa om negativa attityder 

generellt är vanligare bland höger/konservativa och om positiva attityder är vanligare bland 

vänster/progressiva. Dessutom är syftet att visa om det har förekommit en polarisering där 

negativa attityder har blivit vanligare bland höger/konservativa och om positiva attityder har 

blivit vanligare bland vänster/progressiva. Det bör påminnas att samma princip gäller som 

förgående diagram när det kommer till kodningen av den beroende variabeln och den 

information som försvinner. Även här har inget statistiskt signifikanstest gjorts.  

 

Diagram 2. Medelvärdena för vänster-högerskalan före och efter 

terrordåden/migrationskrisen i Frankrike. 

 
Noteringar: Detta stapeldiagram visar medelvärdena för negativa respektive positiva attityder i 
förhållande till vänster-högerskalan för 2014 och 2016. X-axeln är attityder mot invandrare och 
visar både negativa och positiva attityder. Y-axeln representerar den oberoende variabeln som 
är vänster-högerskalan och har variabelvärden som går från 0 till 10. Den senare syftar på 
människor som identifierar sig som stark höger medan 0 syftar på människor som identifierar 
sig som stark vänster.  
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Diagram 2 visar att medelvärdet för negativa attityder mot invandrare är på 5.54 för 2014 vilket 

innebär att människor som har negativa attityder mot invandrare brukar generellt vara i mitten 

av vänster-högerskalan med en liten övervägning mot den högra sidan av vänster-högerskalan. 

Jämförs detta med positiva attityder för samma år framkommer det att medelvärdet ligger på 

4,24 vilket är närmare åt vänstra sidan av vänster-högerskalan. Sammanlagt framkommer det 

att värdena inte skiljer sig mycket från varandra. När hänsyn tas till medelvärdena för 2016 

framkommer det i princip samma resultat. Däremot har det skett en liten ökning i vänster-

högerskalan när det kommer till negativa attityder men det framkommer även samma för 

positiva attityder. Jämförs medelvärdena för 2014 med 2016 skiljer resultaten inte mycket från 

varandra. I och med detta finns det ingen tydlig bild i skillnad över tid. Sammanfattningsvis 

visar diagram 2 ingen förändring i att negativa attityder har ökat bland individer som identifierar 

sig som höger/konservativa eller att positiva attityder har blivit vanligare bland 

vänster/progressiva individer. Även om resultatet hade visat att negativa attityder hade haft ett 

högre medelvärde 2016 jämfört med 2014 bland höger/konservativa hade det varit svårt att 

konstatera om det hade varit en markant förändring utan ett signifikanstest. 

 

4.3 Vad säger resultatet för den logistiska regressionsanalysen? 

I och med de resultat som framkom i diagram 1 och 2 kommer denna uppsats att nu vända sig 

till den logistiska regressionsanalysen för att undersöka om höger/konservativa har blivit mer 

invandringskritiska. Detta görs som sagt med statistiska signifikanstest genom att jämföra 

konfidensintervallen för 2014 och 2016 samt ett Wald-test. Till att börja med framkommer det 

från resultatet i tabell 1 att vänster-högerskalan är en signifikant förklaringsfaktor före och efter 

terrordåden/migrationskrisen i Frankrike. Signifikansnivån för vänster-högerskalan ligger på 

0.1% för 2014 respektive 2016 vilket innebär att variabeln uppfyller 99% gränsen som har 

tillämpats till denna uppsats. I och med att variabeln är signifikant kan resultatet generaliseras 

till en större population.  

   När det kommer till regressionskoefficienterna visar dessa värdena ett starkt negativt 

samband för 2014 och 2016. Det bör påminnas att den oberoende variabeln har variabelvärden 

som går från 0 till 10 där den senare syftar människor som identifierar sig som stark höger 

medan den första syftar på människor som identifierar sig som stark vänster. Det framkommer 

från resultatet för både 2014 och 2016 att när den oberoende variabeln ökar till den högra sidan 

av vänster-högerskalan minskar oddsen för att den oberoende variabeln ska anta värdet 1 med 

-0.213 för 2014 och -0.220 för 2016. Med andra är oddsen större att höger/konservativa kommer 
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att anta värdet 0 och visa negativa attityder mot invandrare. När det kommer till 

regressionskoefficienten för undersökningsvariabeln framkommer det i tabell 1 att 

regressionskoefficienten för 2016 inte skiljer sig mycket från 2014. Däremot framkommer det 

att värdet på regressionskoefficienten för 2016 har fått en negativ ökning. Som nämndes i metod 

och datamaterial avsnittet är det svårt att avgöra om det finns en markant skillnad genom att 

enbart göra en tolkning av att kolla på regressionskoefficienterna.  

 

I och med detta går det över till konfidensintervallen för att avgöra om styrkan på vänster-

högerskalan för 2016 är statistik signifikant skild jämfört med den från 2014. För att det ska 

finnas en statistisk signifikant skillnad ska inte konfidensintervallen överlappa varandra för att 

kunna uttala sig om att det har förekommit en förstärkning i vänster-högerskalan när det 

kommer till attityder mot invandrare. I detta fall visade regressionskoefficienten för 2016 en 

ökning på ett negativt samband för 2016 vilket innebär att hänsyn kommer då att tas till om den 

övre gränsen från 2016 överlappar med den undre gränsen från 2014. I tabell 2 framkommer 

det att konfidensintervallen för 2014 ligger på 0.861 när det kommer till den övre gränsen och 

0.758 för den undre gränsen. Konfidensintervallen för 2016 ligger på 0.852 på den övre gränsen 

och 0.755 för den undre gränsen. Det framkommer med andra ord att konfidensintervallen för 

2014 respektive 2016 överlappar varandra då den övre gränsen från 2016 som är 0.852 är högre 

än den undre gränsen från 2014 som ligger på 0.758. Utöver att konfidensintervallen överlappar 

varandra är värdena för konfidensintervallen mer eller mindre detsamma före och efter 

terrordåden/migrationskrisen i Frankrike. På grund av att konfidensintervallen överlappar 

varandra går det inte att säga att det finns en statistisk signifikant skillnad på 99% och att 

höger/konservativa har blivit mer invandringskritiska. 

 

När det kommer till Wald-testet undersöker detta test som sagt om det finns en statistik 

signifikant skillnad mellan regressionskoefficienterna. Som nämndes i metod och datamaterial 

avsnittet kommer enbart resultatet att presenteras och tolkas då självaste beräkningen av värdet 

på Wald-testet har gjorts i förväg. I tabell 2 framkommer det att värdet på Wald-testet ligger på 

0.526 och är ett gemensamt värde för båda regressionskoefficienterna. Till denna uppsats 

tillämpades en signifikansnivå på 99% vilket innebär att värdet på Wald-testet ska vara 2.576 

eller högre. I detta fall framkommer det i resultatet att det inte finns empiriskt stöd för att 

höger/konservativa har fått en ökning i negativa attityder mot invandrare då statistiken inte 

stödjer en signifikansnivå på 99%. Därtill är resultatet inte heller signifikant på 95% då värdet 

på Wald-testet är under 1.96. 
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Tabell 1. Resultatet för en logistisk regressionsanalys före och efter 
terrordåden/migrationskrisen i Frankrike. 
 
Logistisk 
regressionsanalys: 
 

Beroende variabel: Invandrare gör landet värre eller 
bättre ställa att leva? 
0 = Sämre land att leva/negativa attityder 
1 = Bättre land att leva/positiva attityder 

Oberoende variabler: 2014: Före terrordåden och 
migrationskrisen i Frankrike 

2016: Efter terrordåden och 
migrationskrisen i Frankrike 

Vänster-högerskalan -0.213** 
 

-0.220*** 
 

Föddes i Frankrike 
 

 0.515**  0.741*** 

Hur nöjd med nuvarande 
ekonomi i Frankrike 

 0.216***  0.207*** 

Ålder 
 

-0.010*** -0.006 

Kön 
 

 0.029  0.016 

Utbildning 
 

 0.082***  0.096*** 

Konstant: 
 

-1.660*** -2.229*** 

Cox and Snell’s R2: 
 

 0.124  0.122 

Nagelkerek R2: 
 

 0.174  0.171 

N = Antal observationer 
inkluderade i analysen: 

 1761 
 

1882 
 

 
Noteringar: Värdena som finns bredvid de oberoende variablerna är regressionskoefficienterna 
och visar effekten dessa har på den variabeln. Därtill finns även information om 
signifikansnivåerna bredvid varje regressionskoefficient. Signifikansnivåerna sammanfattas 
som följande: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. 
 
 
Tabell 2. Statistiska signifikanstest för vänster-högerskalan  
 
Statistiska 
signifikanstest för 
vänster-högerskalan: 

2014: Före terrordåden och 
migrationskrisen i Frankrike 

2016: Efter terrordåden och 
migrationskrisen i Frankrike 

Konfidensintervall Övre gräns:   0.861 
Undre gräns: 0.758            

Övre gräns:   0.852 
Undre gräns: 0.755 

Exp(B) 0.808 0.802 
Wald-test 0.526 0.526 

 
Noteringar: Denna tabell visar de statistiska signifikanstesterna för vänster-högerskalan. Dessa 
inkluderar konfidensintervallen tillsammans med Exp(B) och Wald-testet. Wald-testet har 
uträknats i förväg då värdet på Wald-testet är det viktigaste till att förklara resultatet.  
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För att sammanfatta och dra slutsatser från undersökningsvariabeln framkommer det att 

vänster-högerskalan är en signifikant förklaringsfaktor på 99% till den beroende variabeln för 

både 2014 och 2016. Därtill visar vänster-högerskalan samma negativa samband där oddsen är 

att höger/konservativa individer visar negativa attityder mot invandrare. Trots en ökning i 

regressionskoefficienten efter terrordåden och migrationskrisen går det inte att säga att 

skillnaden är statistik signifikant eftersom konfidensintervallen på 99% överlappar varandra. 

Därtill framkommer det i Wald-testet att det inte finns en statistisk signifikant skillnad på 99% 

mellan regressionskoefficienterna. Således innebär detta att det inte finns empiriskt stöd för att 

höger/konservativa individer har blivit mer invandringskritiska efter terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike. 

 

Angående kontrollvariablerna framkommer det att människor som föddes i Frankrike är en 

signifikant förklaringsfaktor på 99% för 2014 och 99.9% 2016. Detta innebär att variabeln 

uppfyller signifikansnivån som har tillämpats till denna uppsats. Regressionskoefficienterna 

visar starka värdena på 0.515 för 2014 och 0.741 för 2016 där båda indikerar på ett positivt 

samband. Det bör uppmärksammas igen att detta var en dikotom variabel med värden som gick 

från 0 till 1 där den senare syftar på människor som föddes i Frankrike medan den första syftar 

på människor som inte föddes i Frankrike. Tolkningen av detta blir att när den oberoende 

variabeln ökar blir oddsen att människor som föddes i Frankrike visar positiva attityder mot 

invandrare. När det kommer till variabeln om vad människor tyckte om nuvarande ekonomiska 

tillståndet i Frankrike var det en signifikant förklaringsfaktor till positiva attityder mot 

invandrare med en signifikansnivå på 99.9% för både 2014 och 2016. Även denna hade 

variabelvärden som gick från 0 till 10 där sen senare syftar på människor som starkt är positivt 

inställda på landets ekonomi medan den första syftar på motsatsen. Resultatet visar starka 

värden på 0.216 för 2014 och 0.207 för 2016. Tolkningen av resultatet visar att när den 

oberoende variabeln ökar med 1 blir oddsen att den beroende variabeln antar värdet 1. Med 

andra ord människor som är positiva till landets ekonomiska tillstånd visar också positiva 

attityder mot invandrare.  

   Ålder var en signifikant förklaringsfaktor på 99.9% för 2014 men inte en signifikant 

förklaringsfaktor för 2016. Därtill visade regressionskoefficienterna ett svagt negativt samband 

men tolkningen för denna kontinuerliga variabeln visar att äldre människor har större odds att 

visa negativa attityder mot invandrare. Kön var inte en signifikant förklaringsfaktor för varken 

2014 eller 2016 vilket gör att det positiva sambandet blir betydelselöst då resultaten inte kan 

generaliseras till en större population. Slutligen framkommer det att utbildning visar en 
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signifikansnivå på 99.9% för 2014 respektive 2016. Även denna variabel var kontinuerlig och 

visade ett svagt positivt samband. Det framkommer från resultatet att människor med fler 

utbildade år har större odds att visa positiva attityder mot invandrare.  

   För att dra slutsatser från kontrollvariablerna visade dessa i princip samma resultat där dessa 

var signifikanta förklaringsfaktorer för både 2014 och 2016. Sammanlagt framkom det att 

undersökningsvariabeln visade i princip samma påverkan på den beroende variabel efter 

kontroll av andra variabler. Det enda som förändrades var att respektive variabel hade fått en 

större effekt för 2016. Den enda kontrollvariabeln som fick en förändring var ålder som inte 

var signifikant förklaringsfaktor till attityder mot invandrare efter terrordåden och 

migrationskrisen. Därtill framkom det att kön inte var en signifikant förklaringsfaktor till 

attityder mot invandrare för varken 2014 eller 2016. Till slut var det inga förändringar som 

förekom i variablernas negativa eller positiva samband.  

 

I tabellen framkommer det för 2014 att Cox and Snell’s R-squared visar värdet 0.124 medan 

Nagelkerke R-squared visar värdet 0.174. Det går att konstatera från resultatet att detta inte är 

höga värden då dessa tester har värden som varierar mellan 0 till 1 eller mellan 0% till 100%. I 

detta fall innebär det att ungefär 15% av variationen i den beroende variabeln går att förklara 

utifrån de oberoende variablerna i analysen om båda testerna kombineras för 2014. När det 

kommer till värdena för 2016 ligger värdet för Cox and Snells R-squared på 0.122 och 0.171 

för Nagelkerke R-squared. Värdena skiljer inte sig mycket från 2014 där det även här går att 

konstatera att ungefär 15% av variationen i den beroende variabeln går att förklara utifrån de 

oberoende variablerna i undersökningen sammanlagt.  

5. Diskussion 

När det kommer till resultatet var det både överraskande och förutsägbara resultat. Till att börja 

har inte modellen som helhet i den logistiska regressionsanalysen förändrats drastiskt. Som 

nämndes i resultatet visade undersöknings- och kontrollvariablerna i princip samma 

signifikanta och positiva alternativt negativa samband. Det enda undantaget var ålder som var 

en signifikant förklaringsfaktor till negativa attityder mot invandrare för 2014 men inte 2016. 

Därtill visade kön ingen signifikansnivå på 99% för varken 2014 eller 2016. Trots att denna 

undersökning fokuserar på en kort period som går mellan 2014 fram till 2016 var tanken att det 

skulle finnas en möjlighet att den logistiska regressionsmodellen skulle förändras som en 

konsekvens av terrordåden och migrationskrisen. Det visade sig att detta inte var fallet vilket 
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var överraskande. Samtidigt kan detta ses som ett förutsägbart resultat att de flesta av 

variablerna var signifikanta eftersom dessa är faktorer som kan förvänta sig ha en påverkan på 

den beroende variabeln oavsett årtal. Därtill var det många observationer i undersökningen 

vilket förmodligen hade en påverkan på signifikansnivån.  

 

5.1 Hur kan vi förstå händelserna 2015 utifrån resultatet? 

Att undersökningsvariabeln visade att det är individer som identifierar sig med högerpartier och 

konservatism som i överlag är mer invandringskritiska både för 2014 och 2016 var inget 

överraskande resultat. Som det nämndes i inledningen finns det starka empiriska belägg på att 

höger/konservativa brukar vara mer invandringskritiska jämfört med vänster/progressiva 

individer. (Simmons et al. 108, 15). Detta är också något som framkommer i tidigare forskning 

att konservativa som starkt värnar om den nationella identiteten brukar vara mer 

invandringskritiska (Jeong 2013, 1471–1472). Att höger/konservativa fortsatte vara den 

gruppen som var invandringskritiska som en konsekvens av händelserna 2015 var ett 

förutsägbart resultat med tanke på att höger/konservativa inte sannolikt skulle i överlag få 

positiva attityder mot invandrare. Däremot var det ett överraskande resultat att 

höger/konservativa inte hade blivit mer invandringskritiska efter terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike jämfört med innan.  

   För att gå tillbaka till tabell 2 framkom det att konfidensintervallen för vänster-högerskalan 

före och efter terrordåden/migrationskrisen överlappade varandra. Dessutom fanns det ingen 

statistisk signifikant skillnad på 99% mellan regressionskoefficienterna. Problematiseras detta 

vidare kan detta bero på att signifikanstesterna som gjorde mellan 2014 och 2016 var årtal som 

var alldeles för nära på varandra. Med andra ord kan det möjligtvis vara att händelserna 2015 

inte hade en tillräckligt stor påverkan på förklaringskraften i vänster-högerskalan, mer specifikt 

en inverkan på höger/konservativa och deras attityder mot invandrare. Detta är förvånande 

eftersom enkätundersökningen från Pew Research Center i inledningen visade att individer i 

Europa, bland annat Frankrike, var oroliga över invandringsfrågan som en konskenvens av 

terrordåden och migrationskrisen. Tanken var att det skulle framkomma en tydlig konstrast 

mellan höger/konservativa som var invandringskritiska år 2014 och 2016. 

 

5.2 Reflektion på teori och modell 

När det kommer till hypoteserna i denna uppsats går det att fastställa att hypotes 0 inte kan 

förkastas. Den tes som jag argumenterade för i denna undersökning var hypotes 1 vilket var att 
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höger/konservativa skulle vara mer invandringskritiska efter terrordåden och migrationskrisen 

i Frankrike. Det framkom i resultatet som förväntat att höger/konservativa var en signifikant 

förklaringsfaktor för både 2014 och 2016. Hade undersökningsvariabeln varit signifikant för 

2016 men inte för 2014 hade slutsatsen varit att höger/konservativa blivit mer 

invandringskritiska. Nu var det signifikant för både 2014 och 2016 vilket gjorde att hänsyn togs 

till signifikanstesterna som inte heller visade en statistisk signifikant skillnad på att 

höger/konservativa hade blivit mer invandringskritiska generellt jämfört med innan. I och med 

detta går inte det att förkasta hypotes 0 och blir den hypotes som tillämpas för att förklara 

resultatet eftersom det inte finns empiriska belägg på uppsatsens tes. Trots att teorin om 

symbolisk politik inte visade en större effekt som var statistiskt signifikant efter terrordåden 

och migrationskrisen visade den sig att vara en relevant teori. Detta eftersom den visade att 

symboliska grunder som vänster-högerskalan hade en stark påverkan på attityder mot 

invandrare (Sears et al. 1980, 671).  

   Således innebär detta att vänster-högerskalan kan också ses som en stark förklaring till 

politiskt beteende eftersom vänster-högerskalan visar vart individer ligger när det kommer till 

attityder mot invandrare. Detta kan förmodligen då förutsäga samma placering på dessa 

individer när det kommer till olika frågor inom invandringspolitiken. Däremot kunde teorin inte 

visa en större effekt efter terrordåden och migrationskrisen vilket är vad jag argumenterade för 

i denna uppsats. Förväntningen utifrån tesen som jag argumenterade för var att 

höger/konservativa skulle visa en mer negativ inställning mot invandrare som en konsekvens 

av terrordåden och migrationskrisen i Frankrike. Detta eftersom dessa individer skulle i högre 

utsträckning tycka att invandrare är ett hot mot landets säkerhet och nationella identitet. Med 

nationella identitet menas att följa landets kultur, traditioner och värderingar. 

   För att gå tillbaka till tolkningsmodellen i figur 1 går det att konstatera i den fjärde fasen att 

höger/konservativa inte har visat en ökning i negativa attityder mot invandrare utifrån 

signifikanstesterna. Med andra ord stämmer inte tesen som denna undersökning argumenterade 

för i uppsatsen. Trots att resultatet inte visade empiriska belägg på tesen och att det inte blev 

som förväntat är det ändå märkvärdigt resultat. Detta eftersom tanken var att höger/konservativa 

hade blivit mer invandringskritiska under en tid där invandringsfrågan var starkt politiserat och 

omdiskuterat i Frankrikes samhälle. Detta visar också på att det är möjligt att 

invandringskritiska partier som nationella fronten inte hade en tillräckligt stor påverkan på 

höger/konservativa och deras attityder mot invandrare. Att resultatet inte blev som var förväntat 

kan vara på grund av stereotypiska uppfattningar av höger/konservativa individer generellt av 

mig själv som författare. 
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5.3 Vad innebär resultatet sammanlagt? 

Angående kontrollvariablerna framkom det att människor som föddes i Frankrike var en 

signifikant förklaringsfaktor till positiva attityder mot invandrare. Antagandet var att detta 

skulle visa på ett negativt samband som en konsekvens av terrordåden och migrationskrisen då 

dessa människor skulle tycka att invandrare inte integrerar sig med resten av samhället. Detta 

innebär att teoretiska antagandet inte stämde överens med resultatet vilket gjorde det till ett 

överraskande resultat. Däremot är inte detta ett konstigt resultat då det ändå är rimligt att går 

majoriteten av de som föddes i Frankrike kommer i överlag att visa positiva attityder mot 

invandrare. Angående vad människor i Frankrike tyckte om landets nuvarande ekonomiska 

tillstånd var det en signifikant förklaringsfaktor för positiva attityder mot invandrare. Även här 

stämde inte det teoretiska antagandet om att människor i Frankrike skulle lägga skulden på en 

dålig ekonomi i landet på invandrare som en konsekvens av terrordåden och migrationskrisen. 

En möjlig förklaring till detta är att människor i Frankrike i överlag tycker att invandrare hjälper 

ekonomin och inte är en börda för den. 

   När det kommer till ålder var det en signifikant förklaringsfaktor för 2014 men inte 2016. 

Som förväntat var det äldre människor i överlag som visade negativa attityder mot invandrare. 

I och med att resultatet för ålder inte kunde generaliseras till en större population år 2016 kan 

en möjlig förklaring till detta vara att även yngre människor har blivit mer invandringskritiska 

som en konsekvens av terrordåden och migrationskrisen. Det kan vara möjligt att 

invandringskritiska partier som nationella fronten och deras prioritering i invandringsfrågan har 

varit lockande för yngre individer (Goodliffe 2012, 151). Att kön inte var en signifikant 

förklaringsfaktor för varken 2014 eller 2016 kan vara för att det inte finns en tydlig skiljelinje 

i invandringskritiska attityder bland kvinnor och män. Angående utbildning var det en 

signifikant förklaringsfaktor till positiva attityder mot invandrare för både 2014 och 2016 vilket 

inte är ett överraskande resultat. Detta eftersom det var förväntat att fler utbildade år i överlag 

leder till mer allmänbildning och borde då leda till större tolerans mot invandrare. 

   För att avrunda vad dessa variabler betyder sammanlagt och vilka grupper av människor det 

i överlag är som är positivt inställda mot invandrare är det individer som är på vänstra sidan av 

vänster-högerskalan och som är progressiva. Dessutom är det människor som föddes i 

Frankrike, är positivt inställda till landets ekonomi, är yngre och har fler utbildade som i överlag 

är mer positiva mot invandrare. Det bör uppmärksammas att denna slutsats inte gäller för ålder 

för 2016 då variabeln inte var en signifikant förklaringsfaktor till den beroende variabeln. 

Dessutom är inte kön med i slutsatsen eftersom det inte var en signifikant förklaringsfaktor för 

varken 2014 eller 2016 vilket gör att resultatet inte kan generaliseras till en större population.  
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Sammanfattningsvis innebär det låga värdet på Cox and Snell’s R-squared och Nagelkerke R-

square att regressionsmodellen inte var tillräckligt för att förklara den beroende variabeln. Detta 

visar på komplexiteten av uppsatsämnet och att det kan finnas flera andra faktorer som är 

relevanta. Det som var märkvärdigt var att vänster-högerskalan inte visade på ett högre värde 

med tanke på att invandringsfrågan är starkt politiserat. Därtill gav inte kontrollvariablerna ett 

högre värde vilket var förväntat med tanke på att dessa är allmänna variabler och har använts i 

tidigare forskning. Det bör påminnas att denna uppsats var begränsat till sex oberoende 

variabler totalt. Begräsningen till sex oberoende variabler behöver inte nödvändigtvis betyda 

att det blir ett lågt värde men det visade sig att vara fallet i denna uppsats. Dessutom är det svårt 

att fånga upp ett högt värde då det skulle innebära att testa flera oberoende variabler för att 

undersöka vilka variabler i analysen som ger ett högt värde. Denna uppsats har inte försökt att 

använda alla möjliga variabler enbart för att få ett högt värde utan variablerna har valts utifrån 

teorin och tidigare forskning. Däremot hade ett högre värde i analysen som åtminstone gav ett 

värde på 20–40% visat på en större varians i y-variabeln utifrån x-variablerna. 

6. Avslutning och vidare forskning 

Sammanfattningsvis har denna uppsats svarat på syftet genom att utgå från de två 

frågeställningarna som har varit vägledande under uppsatsskrivandet. För att sammanfatta 

svaret på den första frågeställningen har denna uppsats kommit fram till att vänster-högerskalan 

var en signifikant förklaringsfaktor till attityder mot invandrare både för 2014 och 2016 med 

kontroll för andra variabler. Det var höger/konservativa som i överlag visade negativa attityder 

mot invandrare. Däremot hade inte förklaringskraften i vänster-högerskalan förändrats år 2016. 

Positionen individer hade på vänster-högerskalan var en stark och avgörande faktor för både 

2014 och 2016. Det framkom inte att desto längre högerut individer var desto mer 

invandringskritiska blev de. Anledningen till detta var eftersom konfidensintervallen för både 

2014 och 2016 överlappade varandra. Dessutom visade Wald-testet att det inte fanns en 

statistisk signifikant skillnad på 99% mellan regressionskoefficienterna. Sammanlagt kunde 

inte denna uppsats komma med bevis för att det finns en skillnad över tid när det kommer till 

att höger/konservativa människor har blivit mer invandringskritiska efter terrordåden och 

migrationskrisen i Frankrike.  

   Detta leder till svaret på den andra frågeställningen som handlade om teorins relevans i 

uppsatsämnet. Som helhet går det att konstatera att teorin, mer specifikt vänster-högerskalan, 

visade sig att vara en signifikant förklaringsfaktor till attityder mot invandrare då den hade en 



 34   
 

stor effekt på den beroende variabeln både före och efter terrordåden/migrationskrisen i 

Frankrike. Däremot visade inte den en större effekt för 2016 vilket inte visade på en tydlig 

konstrast mellan höger/konservativa individer som var invandringskritiska före 

terrordåden/migrationskrisen i Frankrike och efter. Således innebär detta att det inte finns 

empiriska belägg på att höger/konservativa har sett invandrare som ett större hot mot landets 

säkerhet och nationella identitet. Med andra ord innebär detta att konservativa värderingar har 

gjort individer på högra sidan av vänster-högerskalan mer invandringskritiska. Således innebär 

detta också att resultat inte stämde överens med den tes som jag argumenterade för i uppsatsen 

vilket gjorde att hypotes 0 inte kunde förkastas. 

 

I denna uppsats har jag som författare tagit ett enklare tillvägagångsätt när det kommer till val 

av metod och variabler på grund av begränsade kunskaper i statistiska metoder. Med 

utgångspunkt från brister i uppsatsen har jag kommit fram med rekommendationer till vidare 

forskning. Dessa är inte nödvändigtvis kopplade till terrordåden och migrationskrisen utan det 

handlar generellt om uppsatsämnet och attityder till invandrare. En rekommendation är att 

använda sig av en längre tidsserie i uppsatsen där flera år med fler händelser inkluderas i 

analysen. Detta för att undersöka om konfidensintervallen för de två nya perioder överlappar 

varandra eller inte. Därtill kan ett Wald-test komplettera detta om det skulle visa sig att 

konfidensintervallen fortfarande överlappar varandra.   

   En annat förslag till vidare forskning är kopplat till teorin om symbolisk politik och rational 

choice teori. Ett förslag är att jämföra variabler som är kopplade till respektive teori och 

undersöka vilken som bäst förklarar attityder mot invandrare. Genom att undersöka vilken/vilka 

oberoende variabler som visar signifikanta förklaringsfaktorer och större effekt kommer det 

framkomma vilken teori som överväger mest när det kommer till att förklara attityder mot 

invandrare.  

   Avslutningsvis skulle en sista vidare forskning vara att inkludera flera länder i analysen. Ett 

förslag är att jämföra väst- och östeuropeiska länder för att undersöka likheter och skillnader 

när det kommer till attityder mot invandrare. Anledningen till att göra denna typ av 

undersökning är för att Östeuropa brukar allmänt beskrivas som mer invandringskritiskt jämfört 

med Västeuropa. Undersökningen kan i sin tur handla om att analysera om höger/konservativa 

individer som är invandringskritiska är vanligare i Östeuropa jämfört med Västeuropa. 
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Bilaga 

Denna bilaga innehåller en tabell som sammanfattar de variabler som har använts i uppsatsen. 

Utöver det finns information om hur variablerna har operationaliserats och vilka variabelvärden 

dessa har.  

 

Variabler 
 

Operationalisering Variabelvärden 

Attityder till invandrare ”Is [country] made a worse 
or a better place to live by 
people coming to live here 
from other countries?”  

0 = Negativa attityder 
 
1 = Positiva attityder 

Vänster-högerskalan ”In politics people 
sometimes talk of 'left' and 
'right'. Using this card, 
where would you place 
yourself on this scale, where 
0 means the left and 10 
means the right?” 

0 – 10  
 
0 = Vänster 
 
10 = Höger 

Född i Frankrike ”Were you born in 
[country]?” 
 

0 = Nej 
 
1 = Ja 

Hur nöjd med nuvarande 
ekonomi i Frankrike 

”On the whole how satisfied 
are you with the present 
state of the economy in 
[country]?” 
 

0 – 10  
 
0 = Väldigt missnöjd 
 
10 = Väldigt nöjd 

Ålder Ingen specifik fråga från 
ESS. Variabeln fanns redan 
inkluderat i databasen. 
 

Antal år 
 

Kön Ingen specifik fråga från 
ESS. Variabeln fanns redan 
inkluderat i databasen. 
 

0 = Man  
 
1 = Kvinna 

Utbildning Ingen specifik fråga från 
ESS. Variabeln fanns redan 
inkluderat i databasen. 
 

Antal färdigutbildade år i 
skolan 

 
 
 
  


