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Inledning 

 

Syfte 

Denna undersökning har till avsikt att studera hur det svenska mottagandet av 

asylsökande och flyktingar påverkar förtroendet i samhället. Hur attityder och 

förhållningssätt med betydelse för politik och samhällsengagemang formas är en 

del av statsvetenskaplig grundforskning, och förtroende både för institutioner och 

för andra människor har i det sammanhanget visat sig vara av stor vikt. Tidigare 

forskning har fokuserat på hur media, den institutionella kontexten, och social-

isation, både i barndomen och i vuxen ålder, spelar roll i hur dessa attityder och 

förhållningssätt skapas. I denna uppsats undersöks frågan om och hur en sam-

hällsomvandling som innebär en ökad etnisk mångfald påverkar förtroende. 

 Som kommer att framgå av den forskningsöversikt som sammanställts för denna 

undersökning, så ger den tidigare forskningen, både internationellt och i Sverige, 

en blandad och oenig bild av hur eller om en sådan attitydpåverkan äger rum. 

Samtidigt har det svenska asyl- och flyktingmottagandet utvecklats från en förhåll-

andevis stabil nivå i storleksordningen 10 000 personer per år under slutet av 

1990-talet och början av 2000-talet, till över 46 000 personer 2014 (Migrations-

verket, 2015). Under innevarande höst och vinter har detta mottagande nått än 

högre nivåer, något som dominerat den svenska politiska debatten och föranlett 

drastiska åtgärder från regeringen i syfte att minska antalet människor som söker 

sig till Sverige. Mot bakgrund av denna historiskt höga grad av asyl- och flykting-

invandring till Sverige finns god anledning att intressera sig för om och hur sam-

hället påverkas, och här fokuseras på förtroendenivåer som en aspekt av en sådan 

möjlig samhällelig påverkan.  

 

Frågeställning 

För att söka efter förändringar i förtroendenivåer i samhället kommer under-

sökningen att fokusera på två fenomen som kan sägas vara olika varianter av 

förtroende, förtroende för välfärdsstaten och förtroende för andra människor. 

Eftersom invandringen till Sverige är centralt reglerad och ansvaret för 

mottagandet av asylsökande och flyktingar ligger på kommunal nivå så finns ett 

kommunuppdelat datamaterial tillgängligt, vilket möjliggör jämförelser mellan 

kommuner. Detta kommer att utnyttjas i undersökningen, och den frågeställning 
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som arbetet kommer att utgå ifrån kan sammanfattas sålunda: Vilken påverkan 

har det svenska kommunala asyl- och flyktingmottagandet på förtroende för 

välfärdsstaten, och på förtroendet för andra människor? 

 

Disposition 

Undersökningen inleds nedan med en teoretisk bakgrund till ämnesområdet, och 

en översikt över relevant tidigare forskning. Här beskrivs forskningsläget både 

internationellt och i ett svenskt sammanhang, och flera olika utgångspunkter pre-

senteras. Därefter beskrivs det datamaterial som kommer att användas för att 

genomföra analysen, och den metod varigenom detta material kommer att 

granskas. På de därpå kommande sidorna utförs den skisserade undersökningen 

av den påverkan det svenska asyl- och flyktingmottagandet på kommunal nivå har 

på förtroende för välfärdsstaten och på förtroende för andra människor. Först 

beskrivs de olika urval av kommuner som används för att genomföra de därpå 

följande analyserna. Därefter görs den initiala analysen där genomsnittliga enkät-

svar för de utvalda kommungrupperna jämförs i syfte att finna signifikanta och 

systematiska skillnader mellan de kommuner som har haft ett högt mottagande 

och de kommuner som har haft ett lågt mottagande. I de fall en sådan signifikant 

och systematisk skillnad upptäcks genomförs därefter multipla regressions-

analyser av sambanden mellan enkätsvaren och kommunmottagandet, där altern-

ativa förklaringsvariabler förs in i syfte att isolera sambanden och på så vis styrka 

eller avfärda dessa. Därefter följer en diskussionsdel där resultaten diskuteras och 

relateras till den tidigare litteraturen på området, vilken presenterades i forsk-

ningsöversikten ovan. Efter detta följer en slutsatsdel och en sammanfattning av 

undersökningen. 

 

Teori och tidigare forskning 

Förtroendenivåer, förändringar i förtroende och hur förtroende formas är något 

som studerats i en mängd olika discipliner och med ett flertal olika utgångs-

punkter. Några av dessa ansatser, vilka har relevans för denna undersökning, 

presenteras i forskningsöversikten nedan, och innefattar offentliga institutioners 

funktionssätt, effekterna av etnisk heterogenitet, invandring eller uppfattningen 

därom och socialisation både i barndomen och i vuxen ålder. Forskningen som här 

hänvisas till består av både statsvetenskap, sociologi, ekonomi och psykologi. Som 
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kommer att framgå i nämnda forskningsöversikt, där denna teoretiska grund 

expanderas, saknas en enhetlig teori med universell förklaringskraft för hur 

förtroende kan förväntas påverkas av de olika yttre faktorer som testas. Detta 

kommer sig av det minst sagt komplicerade samspel av en mängd olika faktorer 

som spelar in i mänsklig interaktion. Vad som däremot framkommer med tydlighet 

i forskningen är hur attityder och värderingar, som förtroende utgör en viktig del 

av, spelar en stor roll för funktionen av system och institutioner. Mekanismen 

bakom förtroendets nivåer, förändring och formering kan alltså se ut på olika sätt, 

och det område som denna undersökning studerar är om, och i så fall hur, männ-

iskors förtroende påverkas av den viktiga svenska samhällsomvandlingen som 

asyl- och flyktingmottagandet innebär. 

 I ”Demokrati, socialt kapital och förtroende” av Bo Rothstein och Staffan Kumlin 

(2001) undersöks relationen mellan mellanmänsklig tillit och attityder till väl-

färdsstaten. Här ges en god sammanfattning av Robert Putnams teori om hur högt 

socialt kapital väntas leda till en hög grad av tillit, vilket i sin tur väntas leda till en 

välfungerande demokrati (a.a., ss. 49–51). Författarna testar därefter, med hjälp 

av data från SOM-undersökningen 1999, en alternativ mekanism som baseras på 

ett omvänt orsaksförhållande, där en välfungerande och upplevt rättvis välfärds-

stat istället kan väntas leda till en högre grad av mellanmänsklig tillit (a.a., ss. 57–

59). Då personer som har haft kontakt med selektiva välfärdsinstitutioner uppvisar 

en lägre grad av tillit än de som inte har haft det (a.a.) ger resultaten visst stöd åt 

denna alternativa teori. Detta skulle alltså innebära att den relativt höga och stabila 

graden av mellanmänsklig tillit som återfinns i Sverige (a.a., s. 52) kan vara ett 

resultat av det faktum att många av Sveriges välfärdsinstitutioner är universella 

snarare än selektiva (a.a. s. 57).  

 De studier som har utförts i Europa av hur invandring påverkar attityder och tillit 

ger en blandad bild av denna påverkan. Dessa studier hänvisar ofta till amerikansk 

forskning, där effekten snarare är tydlig, som en utgångspunkt för arbetet. Här kan 

nämnas artikeln ”Why doesn’t the United States have a European-style welfare 

state?” (Alesina, Glaeser & Sacerdote, 2001), där data från bland annat OECD, 

World Values Survey och den amerikanska General Social Survey används för att 

undersöka skillnaden i attityder till välfärdsstaten i USA och Europa. En av de 

slutsatser som presenteras i artikeln är att etnisk heterogenitet i USA verkar vara 

en av de tydligaste orsakerna till en mer negativ inställning till välfärdsstaten, 
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tillsammans med andra faktorer som tvåpartisystemet, och en relativt allmän upp-

fattning om det rådande systemets inneboende rättvisa (a.a., s. 247).  

 Att de i en amerikansk kontext funna effekterna av etnisk heterogenitet inte 

direkt kan appliceras på Europa framgår av de olika resultat som framkommit i 

den europeiska forskningen. Olika orsaker till detta presenteras i de europeiska 

studierna, där Sturgis, Brunton-Smith, Read och Allum talar om hur relationer 

mellan olika etniska grupper i USA till stor del färgas av det historiska arvet från 

slaveriet och rassegregeringen, något som inte är fallet i Europa (2011, s. 59), och 

Gijsbert, van der Meer och Dagevos påpekar att etniska grupper i USA tenderar att 

bo i mer homogena kluster, medan europeiska grannskap i vilka andra etniska 

grupper än västeuropéer bosätter sig tenderar att vara mer multietniska i sin 

sammansättning (2012, s. 535).  

 Genom att använda data från den årliga Taking Part Survey har effekten av etnisk 

heterogenitet på mellanmänsklig tillit undersökts i Storbritannien, och resultaten 

antyder vid en första anblick att en negativ effekt verkar finnas (Sturgis et al., 2011, 

s. 73). Effekten kvarstår när andra socioekonomiska faktorer kontrolleras för, som 

klasstillhörighet, hälsotillstånd och utbildning, men minskar tydligt i de fall som 

respondenterna uppger att de känner sina grannar (a.a., ss. 74–76). Det verkar 

alltså som att den negativa effekt som etnisk heterogenitet utövar på mellan-

mänsklig tillit beror på den kontakt som människor har med andra i sin närmiljö. 

Det är också värt att nämna att författarna finner att detta negativa samband 

mellan etnisk heterogenitet och mellanmänsklig tillit är som svagast i ekonomiskt 

mer utsatta områden (a.a., s. 76). Försvagandet av tillit verkar alltså med andra ord 

inte uppstå som en följd av en konkurrens om knappa resurser, utan någon annan 

mekanism verkar ligga bakom effekten. 

 Insikt ges i vad denna alternativa mekanism kan tänkas vara i artikeln 

”Immigration and natives’ attitudes towards the welfare state: Evidence from the 

European Social Survey” (Senik, Stichnoth & Van der Straeten, 2009). I denna 

studie, vilken använder, som titeln antyder, data från European Social Survey från 

2002 och 2003, undersöks hur invandring påverkar attityden till välfärdsstaten i 

22 europeiska länder (a.a., s. 346). Författarna undersöker hur den uppfattade när-

varon av invandrare påverkar personers inställning till välfärdsstaten, och finner 

ett mycket svagt samband mellan dessa fenomen. Enbart en av tre undersökta 

variabler uppvisar en statistiskt säkerställd påverkan av den upplevda närvaron av 

invandrare, och denna påverkan är väldigt svag: en ökning av den upplevda 
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närvaron av invandrare med 16 procentenheter resulterar enligt modellen i en 

minskning av sannolikheten att man ska vilja hjälpa de fattiga med en procent-

enhet (a.a., s. 355). Här är det också viktigt att notera att den variabel för vilken en 

förändring är mätbar, viljan att hjälpa de fattiga, uppvisar ett relativt högt värde i 

svaren på enkätundersökningen: 82 procent av respondenterna anser att detta är 

viktigt (a.a.), samtidigt som den upplevda närvaron av invandrare systematiskt 

överskattas av respondenterna i samtliga undersökta länder (a.a., ss. 351–352). 

Sammantaget innebär detta att författarna inte kan påvisa någon reell effekt av 

invandring på attityderna till välfärdsstaten. Vad de däremot visar är att det finns 

en tydlig korrelation mellan attityden till invandring och attityden till välfärds-

staten, och att denna korrelation existerar oberoende av den faktiska närvaron av 

invandrare (a.a., s. 357). Slutligen lyfter studien den viktiga insikten att dessa 

resultat verkar maskeras av det faktum att ett stort antal länder undersöks sam-

tidigt, då dessa länders individuella resultat skiljer sig tydligt åt (a.a., ss. 358–359). 

Det verkar alltså finnas goda anledningar att undersöka effekterna av invandring 

på en lägre nivå. 

 En sådan undersökning återfinns i artikeln ”Ethnic diversity and social trust: 

Evidence from the micro-context” (Dinesen & Sønderskov, 2015), i vilken författ-

arna undersöker effekterna av etnisk mångfald i personers absoluta närhet på 

mellanmänsklig tillit i Danmark. Även i denna studie används data från European 

Social Survey, från ett flertal år på tjugohundratalet, som här kombineras med 

dansk folkbokföringsinformation i syfte att mäta graden av etnisk mångfald inom 

en cirkel med åttio meters radie kring varje respondent (a.a., s. 554). Undersök-

ningen finner att etnisk mångfald inom en sådan cirkel har en negativ påverkan på 

tillit, men om cirkelns storlek ökar till över 180 meter börjar denna effekt avta (a.a., 

s. 561). Resultatet antyder att människors attityder är mer benägna att påverkas 

som ett svar på förändringar i ens absoluta närhet, snarare än mer allmänna sam-

hälleliga förändringar. Författarna finner i denna studie ingen förändring av de 

funna resultaten när interetnisk kontakt tas i beaktande (a.a.), något som skiljer 

denna studie från den ovan nämnda av Sturgis et al. (2011). Övriga socioeko-

nomiska faktorer kontrolleras också för, som disponibel inkomst, anställning, 

utbildning och boendeform, men endast utbildning verkar ha en påvisbar effekt på 

graden av tillit (Dinesen & Sønderskov, ss. 559–560). Den funna effekten måste 

ses i sitt sammanhang: mellan åren 1979 och 2009 ökade andelen människor i 

Danmark som gav uttryck för mellanmänsklig tillit från ca 50 procent till nästan 
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80 procent (a.a., s. 566). Detta innebär alltså att medan etnisk heterogenitet verkar 

ha en negativ påverkan på tilliten, så sker detta i ett samhälle med vad som måste 

anses vara väldigt höga, och samtidigt ökande, tillitsnivåer.  

 Det danska fallet skiljer sig inte bara från resultaten i Storbritannien, utan även 

från resultaten i Nederländerna som redovisas i artikeln ”’Hunkering down’ in 

multi-ethnic neighbourhoods? The effects of ethnic diversity on dimensions of 

social cohesion” (Gijsbert, van der Meer & Dagevos, 2012). I denna artikel kom-

bineras nederländsk enkätdata med intervjuer för att undersöka vilken påverkan 

etnisk heterogenitet har på social sammanhållning och tillit (a.a., s. 531). Även här 

finner författarna ett negativt samband mellan de undersökta variablerna, men till 

skillnad från det danska fallet så verkar effekten kunna förklaras av de kontroll-

variabler som tas med i analysen (a.a., s. 533). Författarna visar att de lägre 

nivåerna av tillit och social sammanhållning som verkar förekomma i etniskt 

heterogena områden kan förklaras med personliga egenskaper hos de människor 

som bor i dessa områden, snarare än som en effekt av den etniska heterogeniteten 

(a.a., s. 535). Däremot finner de ingen alternativ förklaring till det faktum att 

kontakten mellan grannar verkar försämras då etnisk heterogenitet ökar (a.a.).  

 Att kontakten mellan personer från olika etniska grupper är en central faktor 

som potentiellt har en stor påverkan på effekten av etnisk heterogenitet är ett 

påstående som bekräftas av Sturgis et al. (2011), men som motsägs av Dinesen och 

Sønderskov (2015), och som kompliceras av Gijsbert, van der Meer och Dagevos 

(2012). Det finns mycket litteratur som studerar effekterna av kontakt mellan olika 

grupper, etniska eller andra, och den så kallade kontakthypotesen säger att kontakt 

mellan etniska grupper väntas leda till minskade fördomar (t.ex. Wright, Aron, 

McLaughlin-Volpe & Ropp, 1997; Cameron, Rutland, Brown & Douch, 2006). 

Kontakten verkar inte heller behöva vara direkt, utan det kan räcka med att en 

medlem i den ena gruppen känner till att kontakt existerar mellan de två grupperna 

för att dennes fördomar mot den andra gruppen ska minska (Wright et al., 1997, s. 

87). Detta skulle kunna innebära att eventuella fördomar etniska grupper emellan, 

och effekterna av etnisk heterogenitet, blir svårförutsägbara, då även små förändr-

ingar i kontaktmönster potentiellt kan få stora konsekvenser.  

 Dessa kontaktteorier diskuteras också i artikeln ”Social capital and ethno-racial 

diversity: learning to trust in an immigrant society” (Stolle & Harell, 2013), där 

effekterna av etnisk heterogenitet på mellanmänsklig tillit studeras i Kanada. I 

denna studie undersöker författarna hur tillitsförändringar till följd av invandring 
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skiljer sig åt mellan olika generationer och hur personers kontaktnät passar in i 

mekanismen (a.a., ss. 45–46). Resultaten visar att medan tilliten hos äldre gener-

ationer tenderar att vara lägre i etniskt heterogena miljöer och sammanhang, så 

verkar det motsatta gälla för yngre generationer (a.a., ss. 58–60). Detta tolkas som 

ett resultat av att den yngre kanadensiska generationen exponerats mot etnisk 

heterogenitet i en ålder som varit mer formativ för bildandet av attityder, till skill-

nad från den äldre generationen (a.a., s. 60). Författarna drar utifrån detta slut-

satsen att medan invandring har en negativ inverkan på mellanmänsklig tillit på 

kort sikt, så kommer den därav resulterande etniska mångfalden att kunna result-

era i en högre mellanmänsklig tillit på lång sikt (a.a.). 

 Det svenska fallet har studerats i artikeln ”Even in Sweden: The effect of 

immigration on support for welfare state spending” i vilken enkätdata från 1986 

till 2002 används för att undersöka hur attityderna till socialbidragskostnader 

påverkats av invandring (Eger, 2010, s. 208). Författaren finner ett tydligt negativt 

samband mellan invandring och attityden till socialbidragskostnader, och även ett 

tydligt samband mellan andelen utlandsfödda i befolkningen och denna attityd 

(a.a., ss. 210–211). Flera olika socioekonomiska faktorer kontrolleras också för, 

som alla spelar in i resultatet, men undantaget hög inkomst eller eget beroende av 

offentliga bidrag verkar ingen enskild faktor ha en så stor påverkan på attityden till 

socialbidragskostnader som invandring (a.a.). Som i det danska fallet så är 

sammanhanget viktigt att ta hänsyn till. Etnisk heterogenitet verkar enligt studien 

utöva en negativ påverkan på attityden till socialbidragskostnader, men stödet för 

dessa kostnader är alltjämt högt (a.a., ss. 208–209). 

 De svenska attityderna till välfärdsstaten har också studerats av Matz Dahlberg, 

vilket beskrivs i hans kapitel ”Påverkar den ökade etniska mångfalden välfärds-

politiken och sammanhållningen inom EU?” i ”Arbetslöshet, migrationspolitik och 

nationalism – hot mot EU:s sammanhållning?” (2012). Här används data från 

Svensk Valundersökning, som kombineras med information om kommunplac-

eringar av flyktingar för perioden 1985–1994 (a.a., s. 269). Undersökningen visar, 

likt Egers resultat redovisade ovan, att etnisk heterogenitet verkar leda till en mer 

negativ inställning till välfärdsstaten hos befolkningen (a.a., s. 270). Dessutom 

visar även denna studie att hög inkomst är tydligt knutet till samma attityd-

förändring (a.a.).  

 I tillägg till forskningen om effekterna av invandring är det också viktigt att ha 

en uppfattning om hur fördelningen av det svenska kommunmottagandet sett ut 
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under de senaste åren. Detta har studerats i artikeln ”Den geografiska spridningen 

av kommunplacerade flyktingar i Sverige” (Wennström & Öner, 2015). Genom att 

kombinera Migrationsverkets information om kommunplaceringen med statistik 

från SCB visar författarna hur mottaganden har varit oproportionerligt högt i kom-

muner med högre arbetslöshet (a.a., s. 64) och med en hög grad av avfolkning (a.a., 

ss. 58–59). Detta är ett resultat som står i kontrast till ambitionerna med den så 

kallade etableringsreformen, som genomfördes 2010 med syfte att placera nyan-

lända i de orter där bäst förutsättningar för förvärvsarbete kunde ges (a.a., s. 52).  

 Den sammantagna bilden som ges av hur invandring och etnisk heterogenitet 

påverkar mellanmänsklig tillit och inställningen till välfärdsstaten, och samspelet 

mellan dessa fenomen, pekar alltså åt litet olika håll. Olika resultat uppkommer i 

olika länder och på olika aggregationsnivåer som ett resultat av ett komplext 

samspel av en mängd olika mekanismer. Eftersom både förtroende för välfärds-

staten och förtroende för andra människor, oavsett orsaksförhållande dem 

emellan, är centrala faktorer för en välfungerande demokrati är området värt att 

undersöka, och gemensamt för de ovan diskuterade undersökningar som gjorts i 

Sverige är att de utnyttjar data som är mer än tio år gammal. Mot denna bakgrund, 

och med anledning av de senaste årens högre invandring till Sverige är det rimligen 

en god idé att undersöka om, och i så fall hur, förtroendet för välfärdsstaten och 

förtroendet för andra människor påverkats. 

 

Material 

Undersökningen baseras på en kombination av flera olika datamaterial. Det 

centrala datamaterialet som nyttjas är enkätsvar från SOM-undersökningen. Detta 

material kompletteras med offentlig statistik från Migrationsverket om storleken 

på det svenska asyl- och flyktingmottagandet, och information från SCB om invån-

arantalet i svenska kommuner. 

 SOM-undersökningen är en årlig enkätundersökning av svenskars åsikter och 

vanor gällande samhälls- och mediefrågor som utförs av SOM-institutet på 

Göteborgs Universitet, i ett antal versioner. Här används den nationella under-

sökningen, som baseras på ett obundet slumpmässigt urval av personer i åldrarna 

16 till 85 år i hela den svenska befolkningen. För den aktuella frågeställningen 

används en tidsserie från 1996 till 2013 (mer om detta nedan) och svarsfrekvensen 

på enkätundersökningen har under denna tidsperiod sjunkit från 69 procent 1996 
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till 53 procent 2013 (Vernersdotter, 2014, s. 542). I den använda tidsserien har 

åldersgränserna för urvalet varierat något, men detta bedöms inte påverka 

resultatet märkbart. Svarsfrekvensernas relativt låga värde innebär vissa repre-

sentativitetsproblem, men dessa bedöms av SOM-institutet till att vara låga. Som 

exempel kan nämnas att ”[p]ersoner med hög mellanmänsklig tillit … är 

överrepresenterade med 1,2 procenter [sic!] och personer med låg tillit … är 

underrepresenterade med 0,8 procentenheter” (a.a., s. 556). Unga människor och 

män är något underrepresenterade i undersökningen, medan den geografiska 

representationen är god (a.a., s. 552). Då denna analys kommer att baseras på just 

en geografisk uppdelning är det sistnämnda faktumet positivt. 

 Migrationsverket publicerar på sin hemsida årliga översikter över antalet 

kommunmottagna flyktingar och andra skyddsbehövande. I materialet ingår kvot-

flyktingar, konventionsflyktingar, skyddsbehövande, ensamkommande barn, 

andra med synnerligen ömmande omständigheter och anhöriga till dessa grupper, 

vilka den aktuella kommunen mottar statlig ersättning för. Dessa grupper samm-

anfattas i denna undersökning omväxlande som kommunmottagna, asyl- och 

flyktingmottagna, eller bara mottagna, beroende på sammanhang. Det tillgängliga 

materialet täcker tidsperioden 1996 och framåt. Under tidsperioden 1996 till 2004 

är inte datamaterialet komplett, då de fall där antalet mottagna i en kommun under 

ett år bestod av en till fem individer endast redovisas med en asterisk. I dessa fall 

har det genomsnittliga värdet tre använts som en antagen storlek på mottagandet 

för den kommunen under det året. Det största bortfallet av data under denna 

tidsperiod, för sju år, påträffas i tre kommuner, där det alltså potentiellt kan finnas 

ett fel på sammanlagt 14 individers över- eller underskattning av det totala 

mottagandet. 

 Statistiken över kommunmottagna från Migrationsverket kompletteras med 

befolkningsstatistik från SCB över Sveriges kommuner. Här används av praktiska 

skäl befolkningssiffrorna från 2013. Kombinationen av data används för att skapa 

en bild av hur stort mottagandet är relativt kommunbefolkningen, då varje enskild 

flykting rimligen har en större påverkan i Bjurholms kommun med 2 436 invånare 

än i Stockholms kommun med 897 700 invånare (SCB, 2015). Mottagandet ut-

trycks alltså för varje enskilt år som procent av 2013 års kommunbefolkning. 

 Undersökningen täcker tidsperioden 1996 till 2013, en begränsning som skapas 

av de tidsramar som datamaterialet sätter. Migrationsverkets tillgängliga statistik 

sträcker sig, som tidigare nämnts, från 1996 och framåt, medan datamaterialet från 
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SOM-undersökningen täcker tidsperioden 1986 till 2013. I delar av analysen 

kommer en tidsförskjutning på ett år att användas för att säkerställa tidsordningen 

mellan kommunmottagande och attitydförändring, vilket kommer att innebära att 

dessa delar av analysen täcker tidsperioden 1997 till 2013. 

 

Metod 

Undersökningen är en kvantitativ tvärsnittsstudie med ett strategiskt urval av 

analysenheter, där analysenheterna utgörs av Sveriges kommuner. Trots att under-

sökningen täcker en längre tidsperiod är det inte en longitudinell studie, eftersom 

de huvudsakliga jämförelsepunkterna inte är olika år. Istället utgörs jämförelse-

punkterna av de grupper av kommuner som definieras i urvalen, vilka presenteras 

i större detalj i analysdelen av texten. Undersökningens metod ska inte förväxlas 

med metoden som ligger grund till enkätundersökningen varifrån det huvud-

sakliga datamaterialet hämtas, som är en upprepad tvärsnittsundersökning med 

ett obundet slumpmässigt urval. Själva jämförelsen kommer att utföras i två steg, 

där det första steget består av en relativt enkel jämförelse av de enkätsvar som 

återfinns för de respektive kommungrupperna i datamaterialet, och det andra 

steget består av regressionsanalyser som utförs i syfte att isolera de samband som 

återfinns i det första steget från andra socioekonomiska faktorer som kan tänkas 

ha en inverkan på resultatet. 

 Operationaliseringen av begreppen förtroende för välfärdsstaten och förtroende 

för andra människor hör tätt samman med urvalet av de frågor från SOM-

undersökningen som studeras i analysen. Förtroende för välfärdsstaten kommer 

att studeras genom att två olika grupper av frågor väljs ut. Först används frågan 

”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper 

sköter sitt arbete?”, där respondenterna ombeds ange sitt förtroende för ett antal 

institutioner och grupper. Fem samhällsinstitutioner väljs ut såsom varande repre-

sentanter för den utförande sidan av den offentliga makten: polisen, sjukvården, 

grundskolan, domstolarna och universiteten och högskolorna. Detta urval baseras 

på det urval som görs i ”Demokrati, socialt kapital och förtroende” (Rothstein & 

Kumlin, 2001), där relationen mellan välfärdsstaten och mellanmänsklig tillit 

studeras. Därefter används frågan ”Nedan finns ett antal förslag som har före-

kommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?”, där 

tre förslag väljs ut. De utvalda förslagen är ”Minska den offentliga sektorn”, 

”Bedriva mer av sjukvården i privat regi” och ”Satsa mer på friskolor”. Dessa 
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förslag väljs ut då de har en tydlig anknytning till inställningen till välfärdsstaten, 

och då SOM-institutet haft med dem i enkätundersökningen under en lång och 

obruten tidsperiod. Både för förtroendet för de listade institutionerna och för 

inställningen till de listade förslagen ombeds respondenterna använda en skala 

från 1 till 5 för att ange sina svar. Förtroendet för andra människor operation-

aliseras som mellanmänsklig tillit, och studeras genom att två frågor väljs ut ur 

datamaterialet: ”I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i 

allmänhet?” och ”I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i 

det område där du bor?”. Här ombeds respondenterna att ange sitt svar på en skala 

från 0 till 10. I analysen görs ett intervallskaleantagande i hanteringen av svaren 

på de olika frågorna, i och med att genomsnitt beräknas och regressioner utförs. 

Eftersom svaren ges på fem- respektive elvagradiga skalor torde detta inte utgöra 

något större bekymmer, även om skalorna i strikt mening snarare är ordinalskalor. 

 

Undersökning 

 

Analys 

För att studera hur asyl- och flyktingmottagande påverkar förtroende för välfärds-

staten och därtill relaterade mått kombineras data från SOM-undersökningen med 

statistik från Migrationsverket och från SCB. Det totala antalet kommunmottagna 

under tidsperioden 1996 till 2013 jämförs med kommunernas befolkning 2013 för 

att skapa ett mått på invandringens storlek relativt folkmängd per kommun. Två 

urval görs baserade på denna data för att finna eventuella attitydförändringar. Det 

första urvalet görs genom att dela in materialet i tre ungefär lika stora sektioner, 

och därefter jämförs attityderna i de kommuner som har haft den största invandr-

ingen relativt folkmängd med attityderna i de som har haft den minsta. Det andra 

urvalet görs genom att välja ut de tjugo kommuner som har haft den största, 

respektive den minsta, invandringen relativt folkmängd. Att tjugo kommuner 

används för vardera grupp i detta urval beror på en avvägning mellan behovet av 

att studera de kommuner som har de mest avvikande mottagandestorlekarna 

relativt kommunbefolkningens storlek och behovet av att studera tillräckligt 

många enkätsvar för att kunna dra trovärdiga slutsatser. 

 För samtliga urval görs först en jämförelse för attityderna i de frågor som rör ”de 

institutioner eller kårer som har i uppgift att genomföra den offentliga politiken” 
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(Rothstein & Kumlin, 2001, s. 55): förtroende för polis, sjukvård, grundskola, 

domstolar, och universitet och högskolor. Respondenterna ombeds i SOM-

undersökningen gradera sitt förtroende för dessa institutioner på en skala från 1 

till 5, där 1 betyder ”Mycket stort förtroende” och 5 betyder ”Mycket litet förtro-

ende”. För samtliga institutioner är frågan ställd varje år under tidsperioden 1996 

till 2013, utom för universitet och högskolor, där frågan ställts under varje år från 

1997 och framåt. Därefter görs en jämförelse av inställningen till tre specifika för-

slag, som här används som indikatorer för inställningen till välfärdsstaten. De tre 

förslagen är att minska den offentliga sektorn, att bedriva mer av sjukvården i 

privat regi, och att satsa mer på friskolor. De två första frågorna finns med under 

samtliga år under den undersökta tidsperioden, medan den tredje finns med från 

1997 och framåt. I samtliga fall används en skala från 1 till 5, där 1 betyder ”Mycket 

bra förslag” och 5 betyder ”Mycket dåligt förslag”. Slutligen görs en jämförelse av 

graden av tillit, vilket mätts med två frågor. Den första frågan, huruvida respond-

enten anser att det går att lita på människor i allmänhet, har ställts varje år under 

den undersökta perioden. Den andra frågan, huruvida respondenten anser att det 

går att lita på människor i det område där denne bor, har ställts varje år från 2007 

och framåt. I bägge dessa fall ombeds respondenten att gradera sin tillit på en skala 

från 0 till 10, där 0 betyder ”Det går inte att lita på människor i allmänhet” och 10 

betyder ”Det går att lita på människor i allmänhet”.  

 Medelvärdena för graderingen av attityd till de studerade samhällsinstitut-

ionerna i det första urvalet av kommuner, de 96 kommunerna med det största 

mottagandet och de 96 kommunerna med det minsta mottagandet, redovisas i 

tabell 1. Alla fem institutionerna uppvisar en förhållandevis stabil utveckling. En 

viss förändring har över tid skett, men den måste sägas vara relativt liten. För-

troende för polis och universitet och högskolor står i princip helt stilla vid en 

jämförelse mellan de första och de sista åren som ingår i undersökningen, 

förtroendet för sjukvården och grundskolan har sjunkit något, och förtroendet för 

domstolar verkar ha ökat något. Förändringarna av förtroendet för sjukvården och 

grundskolan, samt förändringen av förtroendet för domstolar i kommunerna med 

det största mottagandet, mellan 1996 och 2013, är statistiskt säkerställda på 95 

procents säkerhetsnivå. Däremot finns inga säkerställda skillnader mellan kom-

munerna med det största och kommunerna med det minsta mottagandet under 

2013. I samtliga fall är attitydutvecklingen i de bägge kommungrupperna likartad, 

med det enda undantaget att förbättringen av förtroendet för domstolar som kan 
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påvisas för kommunerna med det största mottagandet inte följs åt av en 

motsvarande förbättring hos kommunerna med det minsta mottagandet. Den 

övergripande trenden för förtroendet för domstolar är dock att attityden i de bägge 

kommungrupperna blir mer likartad, och den påvisbara skillnaden finns bara 

under undersökningens två första år. Skillnaden är också väldigt liten: 0,12 

skalsteg på en femgradig skala. 

Tabell 1: Förtroende för institutioner i kommuner med högt respektive lågt kommunmottagande 

Institution Nivå 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Polis 

Hög 2,63 2,77 2,58 2,53 2,56 2,51 2,49 2,59 2,52 2,69 2,51 2,46 2,61 2,52 2,45 2,51 2,57 2,60 

Låg 2,59 2,70 2,59 2,55 2,58 2,51 2,48 2,59 2,57 2,67 2,55 2,47 2,55 2,49 2,36 2,46 2,55 2,59 

Sjukvård 

Hög 2,16 2,43 2,26 2,32 2,37 2,50 2,42 2,47 2,40 2,40 2,31 2,31 2,33 2,30 2,33 2,44 2,42 2,47 

Låg 2,18 2,41 2,27 2,31 2,35 2,46 2,39 2,45 2,37 2,34 2,29 2,29 2,32 2,26 2,22 2,39 2,39 2,45 

Grundskola 

Hög 2,65 2,79 2,70 2,76 2,86 2,82 2,82 2,77 2,66 2,80 2,73 2,67 2,69 2,70 2,71 2,75 2,76 2,79 

Låg 2,62 2,70 2,73 2,73 2,78 2,82 2,82 2,72 2,67 2,73 2,75 2,69 2,69 2,68 2,61 2,71 2,69 2,76 

Domstolar 

Hög 2,82 2,87 2,67 2,68 2,71 2,63 2,69 2,67 2,74 2,94 2,68 2,69 2,67 2,61 2,57 2,58 2,66 2,73 

Låg 2,70 2,77 2,71 2,76 2,64 2,54 2,66 2,68 2,70 2,96 2,70 2,67 2,70 2,55 2,47 2,55 2,68 2,69 

Universitet 
och 
högskolor 

Hög   2,46 2,42 2,40 2,46 2,46 2,44 2,46 2,41 2,53 2,45 2,48 2,49 2,45 2,45 2,47 2,45 2,43 

Låg   2,44 2,43 2,40 2,39 2,44 2,47 2,44 2,44 2,47 2,50 2,50 2,48 2,43 2,41 2,48 2,45 2,44 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SOM-undersökningen, Migrationsverket och SCB  

 Medelvärdena för de tre förslagen som studeras som indikatorer för inställ-

ningen till välfärdsstaten för det första kommunurvalet redovisas i tabell 2. I inget 

av de tre fallen finns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan de två kommun-

grupperna för år 2013. Både stödet för förslaget att minska den offentliga sektorn 

och stödet för förslaget att bedriva mer sjukvård i privat regi ökar under första 

halvan av tidsperioden, för att sedan sjunka tillbaka till i stort sett samma nivå som 

under tidsperiodens början. I stödet för att bedriva mer sjukvård i privat regi kan 

en skillnad mellan kommungrupperna avläsas under tidsperiodens början, som 

sedan försvinner ett par år in i perioden, i likhet med förtroendet för domstolar 

ovan. Stödet för förslaget att satsa mer på friskolor sjunker under tidsperioden i 

bägge kommungrupperna. 

Tabell 2: Inställning till välfärdsstaten i kommuner med högt respektive lågt kommunmottagande 

Förslag Nivå 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minska den 
offentliga 
sektorn 

Hög 3,39 3,36 3,27 3,20 3,32 3,28 3,27 3,37 3,20 3,14 3,18 3,19 3,26 3,26 3,20 3,28 3,38 3,46 

Låg 3,43 3,35 3,16 3,20 3,14 3,27 3,19 3,26 3,15 3,08 3,17 3,20 3,17 3,18 3,18 3,25 3,33 3,41 

Bedriva mer 
av sjukvården 
i privat regi 

Hög 3,41 3,44 3,26 3,29 3,41 3,42 3,29 3,31 3,14 3,06 3,04 3,21 3,26 3,23 3,17 3,27 3,55 3,56 

Låg 3,54 3,50 3,28 3,36 3,23 3,36 3,22 3,23 3,20 3,10 3,00 3,34 3,27 3,20 3,15 3,21 3,42 3,54 

Satsa mer på 
friskolor 

Hög   3,12 3,02 3,07 3,16 3,11 3,20 3,31 3,11 3,00 3,11 3,33 3,38 3,28 3,24 3,29 3,46 3,65 

Låg   3,14 3,02 2,97 3,01 3,19 3,12 3,24 3,07 2,90 3,16 3,28 3,31 3,30 3,36 3,19 3,39 3,58 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SOM-undersökningen, Migrationsverket och SCB  
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 Resultaten av de två frågorna om respondenternas tillit till andra människor för 

de 96 kommunerna med störst respektive minst mottagande redovisas i tabell 3. 

Bägge frågorna uppvisar stabila resultat över tid, men här finns en skillnad mellan 

de bägge kommungrupperna. Under samtliga år som ingår i undersökningen är 

tilliten till andra människor, både i allmänhet och i respondentens bostadsort, 

något högre i de kommuner som har haft ett lägre mottagande. Denna skillnad 

varierar något över tidsperioden, men en uppgång av tilliten i den ena gruppen av 

kommuner tenderar ändå att åtföljas av en likvärdig uppgång för den andra 

kommungruppen. Skillnaden är, för 2013, statistiskt säkerställd vid 95 procents 

säkerhetsnivå för bägge frågorna.  

Tabell 3: Mellanmänsklig tillit i kommuner med högt respektive lågt kommunmottagande 

Tillit till… Nivå 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Människor i 
allmänhet 

Hög 6,54 6,10 6,35 6,43 6,31 6,42 6,43 6,33 6,30 6,28 6,29 6,44 6,25 6,28 6,44 6,38 6,46 6,44 

Låg 6,60 6,34 6,48 6,48 6,54 6,79 6,57 6,53 6,38 6,49 6,38 6,60 6,47 6,44 6,61 6,51 6,50 6,61 

Människor på 
bostadsorten 

Hög                       7,21 6,79 6,92 7,01 6,90 6,88 7,25 

Låg                       7,42 7,16 7,36 7,29 7,21 7,07 7,52 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SOM-undersökningen, Migrationsverket och SCB  

 Medelvärdena för graderingen av attityd till de studerade samhällsinstit-

utionerna i det andra urvalet av kommuner, de 20 kommunerna med det största 

mottagandet och de 20 kommunerna med det minsta mottagandet, redovisas i 

tabell 4. Med anledning av det snävare urvalet uppstår en något större variation i 

resultaten, men det snävare urvalet resulterar också i att större skillnader mellan 

grupperna krävs för att dessa ska kunna säkerställas. I likhet med det första urvalet 

så verkar attityderna följas åt i de bägge kommungrupperna, och ingen statistiskt 

säkerställd skillnad kan identifieras grupperna emellan för 2013. 

Tabell 4: Förtroende för institutioner i kommunerna med högst respektive lägst kommunmottagande 

Institution Nivå 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Polis 

Högst 2,58 2,84 2,57 2,52 2,59 2,37 2,43 2,54 2,52 2,79 2,53 2,44 2,74 2,49 2,42 2,53 2,72 2,60 

Lägst 2,54 2,54 2,49 2,47 2,64 2,57 2,54 2,53 2,56 2,56 2,67 2,57 2,58 2,41 2,34 2,48 2,64 2,63 

Sjukvård 

Högst 2,23 2,24 2,21 2,37 2,25 2,51 2,41 2,34 2,40 2,46 2,33 2,26 2,42 2,26 2,29 2,48 2,39 2,49 

Lägst 2,15 2,18 2,26 2,15 2,36 2,40 2,46 2,40 2,49 2,28 2,31 2,44 2,37 2,38 2,27 2,47 2,42 2,48 

Grundskola 

Högst 2,49 2,81 2,54 2,73 2,78 2,66 2,84 2,68 2,69 2,75 2,73 2,55 2,73 2,66 2,67 2,68 2,71 2,73 

Lägst 2,49 2,43 2,64 2,70 2,75 2,71 2,86 2,58 2,73 2,63 2,84 2,83 2,74 2,75 2,58 2,69 2,72 2,76 

Domstolar 

Högst 2,71 2,92 2,61 2,55 2,63 2,64 2,80 2,57 2,80 2,98 2,80 2,63 2,73 2,61 2,56 2,71 2,68 2,90 

Lägst 2,73 2,57 2,82 2,75 2,69 2,57 2,66 2,71 2,99 2,79 2,90 2,71 2,88 2,63 2,44 2,64 2,77 2,72 

Universitet 
och 
högskolor 

Högst   2,62 2,31 2,33 2,49 2,51 2,51 2,42 2,45 2,59 2,58 2,62 2,64 2,46 2,40 2,58 2,60 2,52 

Lägst   2,43 2,43 2,48 2,32 2,47 2,49 2,44 2,54 2,46 2,70 2,57 2,58 2,51 2,44 2,56 2,49 2,49 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SOM-undersökningen, Migrationsverket och SCB  
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 Medelvärdena för de tre förslagen som studeras som indikatorer för inställ-

ningen till välfärdsstaten för det andra kommunurvalet redovisas i tabell 5. Inte 

heller i detta urval finns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan de två kom-

mungrupperna för år 2013. Den övergripande trenden för alla tre förslagen är att 

de två kommungruppernas inställningar följs åt, men i likhet med de tidigare 

resultaten med detta snävare urval är variationen i resultaten större.  

Tabell 5: Inställning till välfärdsstaten i kommunerna med högst respektive lägst kommunmottagande 

Förslag Nivå  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minska den 
offentliga 
sektorn 

Högst 3,63 3,32 3,37 3,33 3,36 3,50 3,51 3,41 3,40 3,03 3,38 3,27 3,24 3,37 3,09 3,18 3,45 3,45 

Lägst 3,59 3,45 3,20 3,28 2,91 3,21 3,02 3,28 3,30 3,22 3,09 3,16 3,22 3,16 3,10 3,24 3,35 3,47 

Bedriva mer 
av sjukvården 
i privat regi 

Högst 3,41 3,40 3,37 3,40 3,52 3,55 3,36 3,35 3,09 3,17 2,93 3,29 3,43 3,25 3,10 3,14 3,46 3,56 

Lägst 3,48 3,62 3,23 3,26 3,07 3,39 3,10 3,16 3,42 2,99 3,04 3,26 3,47 3,13 2,98 3,10 3,52 3,65 

Satsa mer på 
friskolor 

Högst   3,40 3,31 3,11 3,33 3,18 3,22 3,33 3,12 3,19 2,97 3,50 3,42 3,19 3,30 3,25 3,56 3,57 

Lägst   3,26 3,05 3,12 2,99 3,13 3,08 3,31 3,35 2,76 3,11 3,48 3,48 3,31 3,27 3,10 3,21 3,64 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SOM-undersökningen, Migrationsverket och SCB  

 Resultaten av de två frågorna om respondenternas tillit till andra människor för 

de 20 kommunerna med störst respektive minst mottagande redovisas i tabell 6. 

Även i detta fall uppstår en större variation i resultaten som en följd av det snävare 

urvalet. Det är inte längre lika tydligt att de två kommungruppernas resultat följer 

varandra i frågan om allmän tillit, och här återfinns också en skillnad à 0,5 skalsteg 

i 2013 års resultat som är statistiskt säkerställd på 95 procents säkerhetsnivå. 

Tilliten till människor i allmänhet är alltså något lägre i de kommuner som har haft 

ett större mottagande, vilket också var fallet med det förra urvalet. Motsvarande 

skillnad för tillit till människor i respondenternas bostadsort kan dock inte styrkas. 

Tabell 6: Mellanmänsklig tillit i kommunerna med högst respektive lägst kommunmottagande 

Tillit till… Nivå  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Människor i 
allmänhet 

Högst 6,20 5,85 6,67 6,38 6,42 6,63 6,50 5,97 6,27 6,32 5,98 6,36 5,93 6,34 6,66 6,10 6,22 6,19 

Lägst 6,35 6,55 6,47 6,60 6,67 7,01 6,42 6,55 6,28 6,76 5,98 6,46 6,34 6,49 6,48 6,53 6,55 6,70 

Människor på 
bostadsorten 

Högst                       7,17 6,52 7,06 7,16 6,84 6,24 7,40 

Lägst                       7,64 7,08 7,47 7,41 7,39 7,14 7,67 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SOM-undersökningen, Migrationsverket och SCB  

 För att undersöka om de identifierade skillnaderna i tillit faktiskt orsakas av asyl- 

och flyktingmottagandet så utförs två multipla regressionsanalyser, där sambandet 

mellan kommunmottagande och tillit kontrolleras för andra relevanta faktorers 

eventuella påverkan. Det finns anledning att anta att kommuner med ett högt mot-

tagande har förutsättningar som skiljer sig från kommuner med ett lågt 

mottagande, till exempel högre arbetslöshet (Wennström & Öner, 2015, s. 64). De 
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kontrollvariabler som används är utbildningsnivå, hushållsinkomst och arbets-

löshet, och informationen hämtas från SOM-undersökningen. Dessa tre variabler 

är konstruerade av SOM-institutet, baserat på frågor som varierat under den 

undersökta tidsperioden. Utbildningsnivå ges på en tregradig skala: grundskole-

nivå, över grundskolenivå, och studier på eller examen från universitet eller 

högskola. Hushållsinkomst ges på en femgradig skala, från låg till hög. Arbets-

löshetsvariabeln har kodats om till en dummyvariabel baserat på en fråga om re-

spondentens arbetsmarknadssituation, där de som angett att de vid tidpunkten för 

undersökningen var arbetslösa tilldelas värdet 1 medan övriga tilldelas värdet 0. 

Samtliga kontrollvariabler omfattar alltså respondenternas individuella egen-

skaper, och inte genomsnittlig utbildningsnivå, familjeinkomst eller arbetslöshet 

på kommunal nivå. Kommunmottagande anges på årlig basis, som procent av den 

totala kommunbefolkningen, och storleken på mottagandet för året före enkät-

undersökningens genomförande används för att säkerställa att tidsordningen i 

eventuella samvariationer är korrekt. Den undersökta tidsperioden blir därmed 

1997 till 2013 för den första analysen. Den andra analysen täcker perioden 2007 

till 2013, då frågan om tillit till människor på bostadsorten infördes i SOM-

undersökningen 2007. Kommunernas befolkningstal för 2013 används för beräkn-

ingen av kommunmottagandets relativa storlek, i likhet med beräkningarna ovan. 

Att använda samtida befolkningssiffror för varje enskild kommun torde endast 

påverka resultaten på marginell nivå. Den första multipla regressionsanalysen, där 

allmän tillitsnivå är den beroende variabeln, redovisas i tabell 7.  

 Den första modellen, som bara kontrollerar effekterna av storleken på kommun-

mottagandet på tilliten till människor i allmänhet, ger vid handen att ett 

kommunmottagande som i storlek motsvarar en procent av kommunens 

befolkning förväntas leda till 0,37 skalsteg lägre angiven tillit för kommunens 

invånare, på den elvagradiga tillitsskalan. När så de tre kontrollvariablerna förs in 

i analysen, i modell två, så minskar den förväntade effekten av kommunmot-

tagandet till 0,23 skalsteg lägre förväntad angiven tillit per procentenhet högre 

mottagande. Alltså kan delar av den tidigare observerade effekten förklaras av 

kontrollvariablerna. Som kan avläsas i tabellen så agerar dessa variabler i de 

riktningar som man skulle kunna förvänta sig: en ett steg högre utbildning för-

väntas orsaka 0,35 skalsteg högre tillit, ett steg uppåt på inkomstskalan förväntas 

orsaka 0,24 skalsteg högre tillit, och att hamna i arbetslöshet förväntas orsaka 0,67 

skalsteg lägre tillit till människor i allmänhet. Samtliga regressionskoefficienter är 
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säkerställda på 99 procents säkerhetsnivå. Bägge modellerna uppvisar ett regress-

ionsstandardfel i samma storleksordning, strax över två skalsteg, vilket i 

sammanhanget måste sägas vara relativt lågt. Däremot stärks förklaringskraften 

R2 i den andra modellen med en faktor hundra, vilket är en anmärkningsvärd 

förändring. Detta innebär alltså att de socioekonomiska förklaringsvariablerna 

tagna i beaktande tillsammans med asyl- och flyktingmottagandet fungerar avse-

värt mycket bättre för att förklara spridningen i tillit till människor i allmänhet, än 

vad asyl- och flyktingmottagandet gör på egen hand. För att sätta resultatet i ett 

sammanhang är det värt att här notera att det genomsnittliga asyl- och flykting-

mottagandet i en svensk kommun under perioden 2012 till 2014 legat på cirka 0,45 

procent av invånarantalet i kommunen, och det största mottagandet under samma 

period – Lessebo kommun i Kronobergs län, 2014 – låg på cirka 3,81 procent av 

invånarantalet i kommunen. 

Tabell 7: Regression av tillit till människor i allmänhet 

Förklaringsvariabel  (1) (2) 

Kommunmottagna föregående år 
(Procent av befolkning 2013) 

−0,37*** 
(−5,69) 

−0,23*** 
(−3,33) 

Utbildningsnivå 
(1 = Låg, 3 = Hög) 

 0,35*** 
(27,17) 

Hushållsinkomst 
(1 = Låg, 5 = Hög) 

 0,24*** 
(29,92) 

Arbetslös 
(0 = Nej, 1 = Ja) 

 −0,67*** 
(−13,93) 

Konstant 6,48*** 
(476,67) 

5,04*** 
(145,98) 

Respondenter 65 519 57 113 

Regressionsstandardfel 2,29 2,20 

Justerat R2 0,00048 0,045 

t-värden i parenteser. * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SOM-undersökningen, Migrationsverket och SCB 

 Den andra multipla regressionsanalysen, där tillit till personer på ens bostadsort 

är den beroende variabeln, redovisas i tabell 8. Analysen genomförs enligt samma 

mönster som ovan. Först kontrolleras effekterna av kommunmottagandet på den 

aktuella tillitsvariabeln i modell ett, därefter förs de socioekonomiska kontroll-

variablerna in i modell två.  
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Tabell 8: Regression av tillit till människor på bostadsorten 

Förklaringsvariabel (1) (2) 

Kommunmottagna föregående år 
(Procent av befolkning 2013) 

−0,45*** 
(−4,52) 

−0,19* 
(−1,76) 

Utbildningsnivå 
(1 = Låg, 3 = Hög) 

 0,14*** 
(6,03) 

Hushållsinkomst 
(1 = Låg, 5 = Hög) 

 0,26*** 
(19,40) 

Arbetslös 
(0 = Nej, 1 = Ja) 

 −0,86*** 
(−9,50) 

Konstant 7,21*** 
(285,09) 

6,11*** 
(96,43) 

Respondenter 20 495 16 825 

Regressionsstandardfel 2,23 2,14 

Justerat R2 0,00095 0,04 

t-värden i parenteser. * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SOM-undersökningen, Migrationsverket och SCB 

 I likhet med den första analysen uppvisas ett tydligt samband i den första 

modellen. Här förväntas ett ökat kommunmottagande med en procentenhet av 

kommunens befolkningsstorlek leda till 0,45 skalsteg lägre tillit till människor på 

bostadsorten. Sambandet är statistiskt signifikant på 99 procents säkerhetsnivå. I 

modell två förs kontrollvariablerna in i analysen, och detta har en större påverkan 

på tillitsvariabeln än vad som uppvisades i den första analysen. Här försvagas 

sambandet till att en ökning av kommunmottagandet med en procentenhet av 

kommunens befolkningsstorlek förväntas leda till 0,19 skalsteg lägre förtroende till 

människor på bostadsorten, och sambandets signifikans försvagas till att vara 

säkerställt på 90 procents säkerhetsnivå. Effekten av kontrollvariablerna sker i 

samma riktning som i den första analysen, men med något förändrade storlekar. 

Ett steg högre utbildning väntas leda till 0,14 skalsteg högre tillit till människor på 

orten, ett steg högre inkomst väntas leda till 0,26 skalsteg högre tillit till människor 

på orten, och att hamna i arbetslöshet väntas leda till 0,86 skalsteg lägre tillit till 

människor på orten. I denna analys har alltså utbildning en mindre påverkan på 

den aktuella tillitsvariabeln, medan arbetslöshet har en större påverkan på den-

samma. Regressionskoefficienterna för de tre kontrollvariablerna är samtliga 

statistiskt signifikanta på 99 procents säkerhetsnivå. Även i denna analys ges ett 

regressionsstandardfel i samma storleksordning i de bägge modellerna, strax över 

två skalsteg, och förändringen av förklaringskraften i de bägge modellerna upp-

visar också ett liknande mönster som i den första analysen, där den andra modellen 
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ger en avsevärt högre förklaringsgrad för variationen av tillit till människor på 

bostadsorten.  

 

Diskussion 

De resultat som presenterats ovan visar att asyl- och flyktingmottagandet inte 

verkar ha någon mätbar effekt på attityden till välfärdsstaten, men att det verkar 

ha en negativ effekt på graden av mellanmänsklig tillit. Det förtroende som 

undersökningen söker spåra förändringar i verkar alltså bara delvis påverkas av 

mottagandet. Det institutionella förtroendet ser opåverkat ut, medan förtroendet 

till andra människor förefaller förändras av det asyl- och flyktingmottagande som 

sker. Denna förändring i förtroende till andra människor tycks dessutom vara i 

någon mån proportionerligt mot storleken på kommunmottagandet. Denna slut-

sats baseras i första hand på det faktum att någon statistiskt signifikant och 

systematisk skillnad inte kan påvisas i attityden till de fem välfärdsinstitutionerna, 

och i inställningen till de tre politiska förslagen, mellan de kommuner som har ett 

högt kommunmottagande och de kommuner som har ett lågt kommunmottag-

ande, men att en sådan skillnad kan påvisas för graden av tillit till andra människor 

i allmänhet och för graden av tillit till människor på ens bostadsort. I andra hand 

baseras slutsatsen på att de utförda regressionsanalyserna, även efter att socioeko-

nomiska kontrollvariabler förts in, visar på att ett samband finns mellan storleken 

på kommunmottagandet och graden av tillit. Här är både storleken på sambandet 

och signifikansen för detsamma starkare för graden av tillit till människor i allmän-

het än vad det är för graden av tillit till människor på bostadsorten. För att avgöra 

huruvida asyl- och flyktingmottagandet därmed kan anses orsaka den lägre graden 

av mellanmänsklig tillit är det en god idé att använda sig av det som brukar kallas 

för de fyra orsakskriterierna (Teorell & Svensson, 2007, s. 64). Att det finns en 

kontrafaktisk skillnad framkommer delvis av den första jämförande analysen, och 

bekräftas av de utförda regressionsanalyserna. Det är tämligen klarlagt att tilliten 

skulle vara högre om ett kommunmottagande inte skett. En tidsordning kan 

påvisas genom den tidsförskjutning som tagits med i regressionerna mellan kom-

munmottagandet och de förändrade attityderna, och med anledning av de 

kontrollvariabler som tas med i analysen är sambandet också relativt isolerat. Här 

går det givetvis att diskutera vilka kontrollvariabler som tagits med i analysen re-

spektive vilka som utelämnats, men de i denna undersökning inkluderade 

alternativa förklaringarna till den lägre tilliten stämmer relativt väl med vad som 
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diskuteras i den tidigare forskningen. Det sista orsakskriteriet, mekanismen, är 

dock inte helt klarlagd, med anledning av de varierande resultat som uppvisas i 

den tidigare forskningen. Därmed går det inte att med fullständig säkerhet påstå 

att kommunmottagandet orsakar en lägre mellanmänsklig tillit. 

 Att ingen statistiskt signifikant och systematisk skillnad mellan de olika kom-

mungrupperna kan identifieras för förtroendet för välfärdsinstitutionerna eller 

inställningen till välfärdsstaten är ett resultat som till viss del motsäger den 

tidigare forskningen på området. Både Eger (2010) och Dahlberg (2012) visar på 

ett minskat stöd för välfärdsutgifter som en följd av ökad etnisk heterogenitet. Här 

är det dock viktigt att påpeka att denna undersökning studerar stödet för välfärds-

staten som institution medan de två tidigare undersökningarna istället undersöker 

stödet för välfärdsstatens utgifter. Detta innebär alltså att resultaten inte nödvänd-

igtvis är inkompatibla, då det kan vara möjligt att både ha högt ett förtroende för 

en samhällsinstitution samtidigt som man vill att dess kostnader ska sjunka. En 

möjlig tolkning är också att en generationseffekt i likhet med den som beskrivs av 

Stolle och Harell (2013) påverkat attityderna, då det datamaterial som ligger till 

grund för denna undersökning täcker en senare tidsperiod än det material som 

analyserats i tidigare forskning. Dock skulle man, om det vore fallet, kunna vänta 

sig en påvisbar skillnad mellan de olika kommungrupperna under den undersökta 

tidsperiodens början, som med tiden minskar. Någon sådan skillnad har dock inte 

identifierats, med undantag för skillnaden i förtroende för domstolarna under 1996 

och 1997, som visserligen inte studerats närmare, men som vore en svag grund för 

någon generalisering om stödet för välfärdsstaten. Detta gör att undersökningen 

inte ger belägg för att någon sådan generationseffekt ska ha ägt rum. Resultaten 

gällande attityden till välfärdsinstitutionerna och inställningen till de politiska 

förslagen ligger mer i linje med de europeiska resultat som presenteras av Senik, 

Stichnoth och Van der Straeten (2012), där upplevd invandring inte verkade ha 

någon mätbar inverkan på stödet till välfärdsstaten mer än en mycket svag 

minskning av viljan att hjälpa de fattiga. Denna studie, i likhet med de svenska, 

fokuserade dock snarare på stödet för välfärdsutgifter snarare än utförande instit-

utioner vilket gör att resultaten inte är helt jämförbara, även om de ger indikationer 

i samma riktning. 

 Den skillnad i mellanmänsklig tillit mellan de olika kommungrupperna som först 

identifieras i den inledande analysen och därefter styrks i regressionsanalysen 

ligger till viss del i linje med de brittiska resultaten från artikeln ”Does ethnic 
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diversity erode trust?” (Sturgis et al., 2011), där liknande resultat uppnåddes. Likt 

i det brittiska fallet så finner denna undersökning belägg för en negativ påverkan 

på allmän tillit av asyl- och flyktinginvandring, men medan den andra regressions-

analysen ovan visar på ett svagare och mindre signifikant samband mellan den mer 

lokala formen av tillit och kommunmottagandet så kan den brittiska undersök-

ningen visa att den mer lokala formen av tillit är tydligt beroende av den kontakt 

människor emellan som finns i grannskapet. En möjlig tolkning av de uppnådda 

resultaten är att skillnaden mellan tillit till människor i allmänhet och tillit till 

människor på bostadsorten beror på att människorna på orten ses som en grupp 

man har någon form av gemenskap med, och att den relationen är svårpåverkad av 

yttre faktorer som kommunmottagande, medan relationen till människor i allmän-

het är mer flyktig och påverkbar. Det är också möjligt att de människor som 

anländer till området som en del av kommunmottagandet inte ses som en del av 

denna gemenskap och därmed inte räknas in i respondenternas tolkning av frågan 

om tillit till människor på bostadsorten. Detta resonemang drar paralleller med de 

kontakthypoteser som ofta tas upp i tidigare forskning, och som har sin utgångs-

punkt i relationen mellan så kallade ingrupper där respondenten är medlem och 

utgrupper där respondenten inte är det (t.ex. Wright, Aron, McLaughlin-Volpe & 

Ropp, 1997), och skulle passa med de anförda brittiska resultaten. Att dra sådana 

slutsatser kräver dock vidare forskning. 

 Överlag verkar det som att de resultat som uppnås då effekten av invandring eller 

etnisk heterogenitet på tillit studeras är starkt avhängig av vilken geografisk nivå 

som studeras. Medan en effekt verkar kunna mätas på en nationell nivå, så kan den 

komma att maskeras när en multinationell nivå studeras (Senik, Stichnoth & Van 

der Straeten, 2012, s. 358), och när den förmodade effekten studeras på en grann-

skapsnivå och antingen kan avfärdas (Gijsbert, van der Meer & Dagevos, 2012 och 

Sturgis et al., 2011) eller styrkas (Dinesen & Sønderskov, 2015), så verkar detta 

också till någon del bero på hur grannskapet definieras. Detta borde innebära att 

den negativa effekt på tillit som denna undersökning finner inte nödvändigtvis 

återfinns på nationell eller mer lokal nivå, utan att det är ett kommunalt fenomen. 

Med detta i åtanke är det rimligt att vara försiktig med eventuella generaliserings-

ambitioner utifrån det presenterade resultatet.  

 Att datamaterialet för frågan om tillit till människor i allmänhet är åtminstone 

tre gånger så stort och täcker en mer än dubbelt så lång tidsperiod som datamateri-

alet för frågan om tillit till människor på bostadsorten, och ändå uppvisar både ett 
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starkare och mer signifikant samband med storleken på kommunmottagandet, är 

en intressant aspekt. Det vore en inte helt orimlig förväntan att ett större data-

material skulle kunna resultera i ett otydligare utfall, och att motsatsen till detta 

sker kan skänka ytterligare trovärdighet till att den uppmätta effekten faktiskt 

existerar. Effekten av kommunmottagandets storlek på tillit till människor i all-

mänhet som undersökningen finner må visserligen vara liten – 0,23 skalsteg lägre 

tillit på en elvagradig skala per procentenhet av kommunens befolkningsstorlek i 

ökat mottagande – men då den svenska tilliten traditionellt är väldigt stabil 

(Rothstein & Kumlin, 2001, s. 52) är även små förändringar viktiga att ta på allvar. 

Dessutom verkar åtminstone de senaste årens kommunmottagande vara oproport-

ionerligt riktat mot kommuner med avfolkningsproblem (Wennström & Öner, 

2015, ss. 58–59), vilket gör att den negativa effekten på tillit kan komma att 

stärkas. Detta märktes även när urvalet gjordes för denna undersökning: vid försök 

att skapa kommungrupper med störst ökning i kommunmottagandet under de 

senaste åren visade det sig att detta resulterade i att enbart kommuner med en liten 

befolkning jämfört med den genomsnittliga svenska kommunbefolkningen ingick 

i urvalet. Denna metod valdes bort då mängden enkätsvar från dessa kommuner 

inte räckte för att dra några slutsatser. Huruvida de båda negativa effekterna av 

kommunmottagande och av arbetslöshet på tillit är oberoende av varandra eller 

om det finns interaktionseffekter dem emellan framgår inte av denna undersök-

ning, men då de kommuner som har en högre arbetslöshet också verkar ha ett 

högre kommunmottagande (a.a., s. 64), så verkar det sannolikt att dessa kom-

muners invånare i högre grad kommer att uppvisa lägre grader av tillit. Med tanke 

på den vikt som ofta tillskrivs tillit för en välfungerande demokrati är detta en 

betydelsefull aspekt att beakta. I tillägg till detta så är det inte klarlagt utifrån 

denna undersökning om någon kumulativ effekt uppstår efter flera år av högt 

kommunmottagande, utan undersökningen studerar endast vad effekten av mot-

tagandet året innan är. Effekten av asyl- och flyktingmottagande på längre sikt kan 

tänkas vara antingen just kumulativ, eller föremål för någon form av förändring i 

enlighet med de tidigare diskuterade kontaktteorierna, något som ger goda anled-

ningar till vidare studier av fenomenet. Det är också viktigt att komma ihåg att 

undersökningen enbart baseras på kommunmottagande, och alltså inte tar hänsyn 

till om de människor som placerats i en kommun faktiskt stannar i denna kommun. 

Tillitseffekten som mäts är alltså en effekt av det faktiska mottagandet, och inte, 

som några av de anförda tidigare studierna, en effekt av etnisk heterogenitet. 
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 Det är intressant att notera att avsaknaden av systematisk påverkan på attityden 

till välfärdsstaten av asyl- och flyktingmottagande i förlängningen också kan tolkas 

som att den uppmätta lägre mellanmänskliga tilliten i kommunerna med ett högt 

mottagande inte heller har någon effekt på attityden till välfärdsstaten. Detta re-

sultat skulle i så fall likna det som diskuteras i ”Demokrati, socialt kapital och 

förtroende” (Rothstein & Kumlin, 2001), att tilliten beror på en välfungerande väl-

färdsstat snarare än att sambandet är det motsatta. Dock är nog tillitseffektens 

ringa storlek relevant i ett sådant sammanhang, och en dylik slutsats kan vara 

riskabel att dra utifrån denna undersökning.  

 

Slutsats 

Den frågeställning som angavs i inledningen av denna undersökning var följande: 

Vilken påverkan har det svenska kommunala asyl- och flyktingmottagandet på 

förtroende för välfärdsstaten, och på förtroendet för andra människor? Svaret på 

denna frågeställning kan efter undersökningens genomförande ges i två delar: det 

svenska kommunala asyl- och flyktingmottagandet har ingen märkbar påverkan på 

förtroende för välfärdsstaten, och det svenska kommunala asyl- och flyktingmot-

tagandet har en svag negativ påverkan på förtroendet för andra människor. Denna 

negativa påverkan på mellanmänsklig tillit riskerar, med anledning av hur det 

kommunala asyl- och flyktingmottagandet under de senaste åren fördelats över 

Sverige, samverka med andra socioekonomiska faktorer som också har en negativ 

påverkan på förtroendet för andra människor. Denna kombination av faktorer 

orsakar eller riskerar att orsaka en skillnad i den upplevda mellanmänskliga tilliten 

inom landet. Detta ska ses i ljuset av den traditionellt stabila och höga svenska 

tilliten, och är ett potentiellt samhällsproblem som bör tas på allvar. I skrivande 

stund bereds regeringens proposition 2015/16:54 i riksdagen. Propositionen är 

titulerad ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända”, och i denna före-

slår regeringen att fördelningen av nyanlända mellan kommuner ska ske med 

hänsyn till bland annat arbetsmarknadsförutsättningar och tidigare mottagande 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2015). Denna proposition kan vara en metod för 

att hantera detta potentiella problem. Beslut om propositionen väntas tas den 27 

januari 2016. 
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Sammanfattning 

Denna undersökning har studerat hur det svenska asyl- och flyktingmottagandet 

på kommunal nivå påverkar förtroendet för välfärdsstaten och förtroendet för 

andra människor. Den existerande forskningen på området, både internationellt 

och inom Sverige, gav en delvis motsägelsefull bild av hur denna påverkan skulle 

komma att ta sig ut, något som i kombination med de historiskt höga nivåerna av 

flyktingmottagande i Sverige gav god anledning att intressera sig för frågan. Enkät-

svar från SOM-undersökningen mellan 1996 till och med 2013 kombinerades med 

datamaterial från Migrationsverket och SCB för att studera eventuella effekter. 

Genom ett strategiskt urval av kommungrupper med högt respektive lågt kom-

munmottagande framkom att attityden till välfärdsstaten inte verkade påverkas av 

mottagandet. Däremot upptäcktes en negativ effekt på den mellanmänskliga 

tilliten, som därefter kunde bekräftas genom multipla regressionsanalyser. 

Införandet av andra socioekonomiska faktorer som kontrollvariabler i regressions-

analyserna visade att sambandet mellan asyl- och flyktingmottagande och en lägre 

mellanmänsklig tillit kvarstod, även om det försvagades något. Slutligen sattes 

detta resultat i relation till den existerande forskningen på området, där det fram-

kom att resultatet ligger i linje med delar av denna existerande forskning samtidigt 

som det talar emot andra delar. Olika anledningar till hur denna skillnad kan 

tänkas uppkomma diskuterades kortfattat. 
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