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Abstract 
 

Political parties across Europe take different positions on the immigration issue. What is 
ultimately determining the policies advocated? While research has not agreed on whether the 

positions that political parties take on immigration issues can be understood from their positions 
on the traditional conflict dimensions, or if these issues are unrelated, the existing empirical data 
does not contribute to more clarity. This quantitative study examines the positions of European 

political parties on immigration policies and their relation to several factors. This study indicates 
that socio-economic interests take second place to socio-cultural beliefs. At the same time 
exogenous factors show an effect, even if the relationships were not always the expected. 
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1. Inledning 
Förklarar positionen på den socioekonomiska vänster-högerskalan de europeiska politiska 

partiernas inställning till invandring? Eller, är det snarare ideologiska preferenser inom 

den sociokulturella dimensionen som styr huruvida partierna förordar en restriktiv eller 

liberal migrationspolitik? Immigrationsfrågan uppges vara särskilt svår för de politiska 

partierna att hantera eftersom den inte endast har ekonomiska effekter, utan även i hög 

grad berör uppfattningar om bland annat nationell identitet, välfärdsprovision, språk samt 

lag och ordning1. Runt om i Europa har frågan haft en tudelande effekt på politiska 

partier, när ekonomiska intressen hamnat i konflikt med sociokulturella övertygelser.2 

 

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt som idag. Antalet 

som sökte sig till Europa under år 2015 slog alla tidigare noteringar.3 Toppmöten har 

avlöst varandra när EU:s medlemsländer försök finna en gemensam lösning till det som 

kommit att benämnas en europeisk flyktingkris.4 Betydande meningsskiljaktigheter har 

uppenbarats såväl inom- som mellan medlemsländerna, och vissa menar att frågans 

utveckling och utgång är avgörande för det europeiska samarbetets fortsatta existens.5 

 

Två partiledare, tillika regeringschefer, fick en särskilt framträdande roll under den 

turbulenta hösten 2015 när de enade uppmanade till ett solidariskt Europa utan murar mot 

omvärlden; Stefan Löfven partiledare för Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti och 

Angela Merkel ledare inom det tyska partiet Kristdemokratiska Unionen6. Representanter 

för två partier placerade tillsynes långt från varandra på det politiska spektrumet. 

Samtidigt tycktes dock frågan även verka splittrande då europeiska systerpartier kom att 

inta vitt skilda ställningar; när Stefan Löfven hävdade att det inte fanns någon övre gräns 

för hur många flyktingar Sverige kunde ta emot,7gick Danmarks Socialdemokratiska parti 

till omval med krav om åtstramningar i asylpolitiken.8 De två exemplen är illustrativa för 

																																																								
1 Odmalm och Bale 2014, s. 367 
2 Bale 2008a, s. 153-154  
3 FN-förbundet ‘Flyktingkris på agendan för 70-årsjubilerande FN’ 
4 Svensson 2015’Löfvens nya bakslag efter EU-toppmötet’ 
5 Hedlund 2016, ’Flyktingkrisen kan knäcka EU-samarbetet’ 
6 Holmqvist och Karlsson 2015 ’Löfven i krismöte om flyktingar med Merkel’ 
7 Lönnaeus 2015 ’Löfven: Svårt att regera utan DO’ 
8 Svensson 2015, ‘Danska S lovar tuffare krav på invandrare’ 
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den stundom paradoxala empirin, där tidigare partimönster och koalitioner inte längre 

tycks vara allmängiltiga.  

 

Den tidigare litteraturen har inte enats kring om immigrationsfrågan upptas inom de 

traditionella politiska konfliktlinjer som format och strukturerat de partipolitiska 

systemen i Västeuropa, eller ej. Alltmedan flertalet forskare hävdar att det finns ett tydligt 

samband mellan att befinna sig till höger på den traditionella vänster-högerskalan och 

förordandet av en mer restriktiv migrationspolitik, menar andra att en sådan korrelation 

inte existerar. 9 De hävdar i sin tur att partier från samtliga politiska hörn förespråkar en 

restriktiv immigrationspolitik, skillnader består snarare uti vilken integrationspolitik som 

förespråkas.10 

 

Men lyckas de traditionella konfliktdimensionerna överhuvudtaget inordna partierna, 

eller är det snarare andra faktorer som förklarar skilda åsikter i immigrationsfrågan? 

Utöver ideologisk hemvist har flertalet andra faktorer hävdats förklara varför politiska 

partier intar en mer eller mindre restriktiv position till invandring. Medan en gren inom 

forskningen huvudsakligen fokuserat på institutionella faktorer och det politiska 

systemets utformning,11 lägger andra stor tyngd vid partiernas strategiska överväganden.12 

Vidare, har flertalet studier undersökt effekten av strukturella förhållanden på nationell 

nivå, så som graden av ekonomisk tillväxt och andelen arbetslösa i populationen.13 

Samtidigt menar andra att historiska erfarenheter än idag formar partiernas syn på 

immigration.14 

 

Samtidigt som empirin stundtals upplevs svårbegriplig, finns således en debatt inom 

forskningen kring vad som påverkar politiska partiers inställning till migration, och om 

frågan inkorporeras i de traditionella konfliktdimensionerna.  

 

																																																								
9 Se förslagsvis Bale 2008c), Lahav 1997 samt Green-Pedersen och Krogstrup 2008 
10 Se exempelvis Breunig och Luedtke 2008 samt Givens och Luedtke 2005  
11 Se exempelvis Breunig och Luedtke 2008 
12 Green-Pedersen och Krogstrup 2008 utgör exempel 
13 Exempel är Givens och Luedtke 2005 samt Hix och Noury 2007 
14 Freeman 2006 är ett exempel	
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1.1 Syfte och frågeställning 
I takt med att migrationsfrågan politiserats och blivit en central del av den europeiska 

politiken så har nationella politiska partier runt om i Europa utvecklat skilda 

uppfattningar inom området.15 Denna undersökning ämnar förklara europeiska politiska 

partiers inställning till invandring. Studien utgörs av en stor-N kvantitativ analys av 244 

politiska partier i EU:s samtliga medlemsländer. Analysen bygger huvudsakligen på 

expertdata, som kompletterats med aggregerad statistik på nationell nivå.  

 

Då den tidigare forskningen främst utgjorts av enskilda fallstudier eller jämförandet av 

fåtalet, motiveras studiens relevans utifrån ett identifierat behov av att statistiskt pröva de 

teoretiska argument som tidigare litteratur presenterat. Med hänvisning till de empiriska 

observationer som redogjorts för ovan, den pågående akademiska debatten och tidigare 

studiers varierande resultat avseende sambandet mellan partiers inställning till invandring 

och position på de existerande konfliktlinjerna, fokuseras denna studie särskilt till 

ideologiska förklaringsfaktorer. Vidare, drivs tesen att socioekonomiska preferenser fått 

stå tillbaka, till förmån för sociokulturella övertygelser när de politiska partierna 

formulerat sin syn på immigration.  

 

Undersökningen använder, för vad som tycks vara första gången vid studiet av europeiska 

partiers position i immigrationsfrågan, data från Chapel Hills expertundersökning för år 

2014. Aldrig tidigare tycks ett sådant stort antal partier från EU:s samtliga medlemsstater 

ha inkluderats i en liknande studie. Undersökningen har förklarande ambitioner och bör 

ses som teoriprövande; hur förhåller sig argumenten som presenterats i den tidigare 

litteraturen till empirin? Uppsatsen har sin utgångspunkt i litteraturen om nationella 

politiska partier och deras syn på migration. Närmare bestämt koncentreras den till 

immigration, varaktig invandring från ett land till ett annat.16    

 

 

 

																																																								
15 Breunig och Luedtke 2008, s. 124 
16Immigration. Nationalencyklopedin.	
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Sammanfattningsvis syftar uppsatsen till att besvara följande två frågeställningar:  

► Förklaras de europeiska politiska partiernas mer eller mindre restriktiva 

inställning till invandring i huvudsak av position på den socioekonomiska 

dimensionen, eller snarare av position på den sociokulturella dimensionen? 

► Vilka övriga faktorer kan förklara varför de politiska partierna intar en mer eller 

mindre restriktiv inställning till invandring? 

1.2 Disposition 
Studien är indelad i fem avsnitt. Utöver en kortare introduktion i ämnet innehåller det 

inledande avsnittet studiens syfte samt två frågeställningar. Därefter, under avsnitt två 

redogörs för studiens teorianknytning. Här indelas texten utifrån fem olika typer av 

förklaringsfaktorer som den tidigare forskningen bidragit med. Efter varje delavsnitt 

formuleras en- eller ett flertal hypoteser. Under avsnittet för metod redogörs för studiens 

statistiska modell, datamaterial samt studiens fjorton variabler. Därutöver redovisas för 

relevanta avgränsningar. Metodavsnittet innehåller även en diskussion kring de 

begränsningar som metoden är förenad med. Därefter, i avsnitt fyra presenteras och 

analyseras studiens resultat. I det avslutande avsnittet återfinns undersökningens slutsats, 

och förslag till framtida forskning.   

2. Teorianknytning 
Litteraturen har presenterat ett flertal förklaringar och argument till varför politiskapartier 

innehar varierande immigrationspolitiska preferenser. Breunig och Luedtke delar in dem i 

fyra olika uppsättningar av förklarande faktorer; ideologiska, institutionella, strukturella 

och slutligen faktorer som berör nationella historiska erfarenheter.17 När den första typen 

av faktorer fokuserar på de ideologiska spänningar som uppstår ur migrationsfrågan och 

huruvida partiernas syn på invandring har ett samband med partiernas ideologiska 

förteckning, så fokuserar de senare snarare på olika delar av den kontext som partierna 

verkar uti.18  

																																																								
17 Breunig och Luedke 2008, s. 124 
18 Odmalm och Bale 2014, s. 369-370 
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Denna studie inkluderar ytterligare en kategori av argument, nämligen de som rör 

partiernas strategiska övervägningar. Detta i likhet med bland andra Rovny.19  

 

Teoriavsnittet följer den ovan preciserade indelningen av de olika förklaringsfaktorerna. 

En- eller ett fåtal hypoteser presenteras efter genomgången av respektive uppsättning 

förklaringsfaktorer; med utgångspunkt i den tidigare forskningen vilka resultat kan vi 

vänta oss? Då studien huvudsakligen fokuseras till de ideologiska faktorerna redogörs de 

för mer detaljerat, än övriga faktorer.  

2.1 Ideologiska argument 
Inledningsvis, före en närmare beskrivning av argumenten som betonar ideologins 

betydelse, bör termen ideologi definieras. Enligt Bucken-Knapp et al kan ideologier 

förstås som en samling idéer, som tillsammans bildar ett slags ramverk. Ramverket bistår 

aktörer med en abstrakt, systematisk och koordinerad förståelse för olika delar av 

samhället. Givet ramverket upplevs endast ett begränsat antal politiska alternativ rimliga, 

varför ideologier verkar som ett slags riktlinjer vid formulerandet av lösningar till 

vardagens problem.20  

 

Inom den för studien relevanta forskningen har debatten huvudsakligen berört huruvida 

vänster-högerdimensionen, som traditionellt präglat den europeiska partipolitiken, 

innehar potentialen att strukturera politiska partiers attityder även till immigration. 

Annorlunda uttryckt studeras huruvida frågor rörande immigration upptas inom de 

existerande dimensionerna, eller om de är orelaterade/ortogonala. Medan vissa forskare 

hävdar att det finns ett tydligt samband mellan partiernas placering på vänster-

högerskalan och deras inställning till immigration, där partier till höger konsekvent intar 

en mer restriktiv position än partier till vänster.21 Menar andra att immigration bidrar till 

nya frågor som inte inryms inom de tidigare konfliktdimensionerna.22  

																																																								
19 Rovny 2014, sid. 643	
20 Bucken-Knapp et al 2014, sid. 588 
21 Läs förslagsvis Bale 2008a, Green-Pedersen och Odmalm 2008 och Lahav 1997 
22 Exempel utgörs av Givens och Luedtke 2005 samt Breunig och Luedtke 2008  
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2.1.1 Partipolitiska konfliktdimensioner 
Studier som undersöker sambandet mellan partiers ideologiska förteckning och deras 

ståndpunkt inom en given policyfråga utgår från- alternativt testar antagandet om att 

nationella partipolitiska system är begränsat till huvudsakligen en alternativt två 

konfliktdimensioner. Det bidrar till att konkurrensen mellan partier är intellektuellt och 

institutionellt lätthanterlig.23 För denna studie är det således relevant att utreda hur 

partiernas uppfattning till invandring förhåller sig till de traditionella politiska 

konfliktlinjerna. De två dimensionerna är den traditionella socioekonomiska vänster-

högerdimensionen, och i många politiska system en relaterad sociokulturell-dimension.  

 

Den socioekonomiska konfliktlinjen uppstod som ett resultat av den industriella 

revolutionen, och berör grad av statlig intervention i enskilda ekonomiska relationer för 

att uppnå det goda samhället. Dimensionen omfattar nivån av statlig inblandning i 

ekonomin, och sträcker sig från socialism/vänster i ena änden av skalan till 

neoliberalism/höger i den andre. Se Figur 1. Hit hör traditionellt frågor som rör bland 

annat reglering av arbetsmarknaden, privat- kontra offentligt ägandeskap, välfärdsstaten 

samt skattenivåer. 24 

 

Figur 1 Illustration av den socioekonomiska vänster-högerskalan 
Vänster/socialism              Höger/neoliberalism 

 

Den sociokulturella konfliktlinjen uppstod och dominerade den politiska debatten i 

Europa under 1800-talet. Konflikten berörde graden av intervention i enskilda sociala och 

politiska relationer för att uppnå det goda samhället. Spektrumet spände från en liberal till 

en auktoritär hållning där utvidgade rättigheter såsom föreningsfrihet, åsiktsfrihet samt 

talfrihet och medbestämmande rättigheter ställdes mot en restriktiv, hierarkisk och 

traditionell ordning.  Konfliktlinjen överskuggades länge av den socioekonomiska 

konflikten, men återuppstod under 1960 talet när post-materiella frågor kom att uppta ett 

allt större utrymme på den politiska dagordningen.25 Dimensionen har kommit att 

																																																								
23 Hooghe och Marks et al 2002, sid. 965 
24 Ibid, sid. 976 
25 Hix 1999, sid. 73 
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benämnas bland annat ”new politics”, ”new value” eller ”new class”. 26 Den spänner från 

kulturellt liberal och postmaterialistisk i ena änden av spektrumet till försvarandet av 

traditionella och auktoritära värden och institutioner i den andre.27 Se Figur 2 nedan. 

Frågor som traditionellt faller in under denna dimension är de som Inglehart benämner 

postmateriella och som rör bland annat personliga fri- och rättigheter, frågor om etnicitet 

och kultur, miljöskydd samt nationalism.28 

 
Figur 2 Illustration av den sociokulturella dimensionen 

 

              Liberal/postmaterialist                                              Traditionell/auktoritär 
 

Förhållningssättet till ovanstående konfliktlinjer skiljer sig dock åt inom litteraturen. 

Bland annat återfinns skilda uppfattningar kring om de europeiska politiska systemen är 

en- eller flerdimensionellt. Hix med fler hävdar att den traditionella vänster-

högerdimensionen inrymmer såväl den socioekonomiska konfliktlinjen som den 

sociokulturella.29 Argumentet grundas på att det finns en stark korrelation mellan attityder 

på de två dimensionerna, vilket bidrar till att de kan pressas samman till en.30 Enligt Hix 

inbegriper klassificeringen ”höger” respektive ”vänster” avgörande skilda ideologiska 

utgångspunkter där vänster står för jämlikhet, genom statlig intervention för att 

möjliggöra rättvisa utfall på marknaden. Samtidigt uppvisar de en liberal hållning inom 

sociokulturella frågor, när social- och politisk jämlikhet bedöms gå före lag. Höger 

inbegriper i sin tur ojämlikhet, genom att tillåta den orättvisa som finns inneboende i den 

fria marknaden, samtidigt som de ser att privilegierna skyddas av en auktoritär stat. Även 

om det finns vissa undantag från de typiskt vänster-liberala respektive höger-auktoritära 

hållningarna, förklarar de inneboende ideologiska skillnaderna varför de sällan 

förekommer, enligt Hix.31  

																																																								
26 Kriesi et al 2006, sid. 924 
27 Hooghe och Marks et al 2002, sid. 968	
28 Hooghe och Marks et al 2002, sid. 976 
29 Hix 1999, sid. 73 samt Van der Brug och Van Spanje 2009, sid. 309 
30 Hix 1999, sid. 75 
31 Ibid sid. 74 
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Hooghe och Marks et al samt Kriesi et al betraktar i sin tur det politiska systemet som 

huvudsakligen tvådimensionellt, där värderingar och ståndpunkter på de två 

dimensionerna ibland är motstridiga.32 I sin studie av globaliseringens effekt på de 

nationella politiska systemen identifierar Kriesi et al en socioekonomisk- respektive 

sociokulturell dimension i samtliga studerade fall. De hävdar därför att de funnit belägg 

för att politiska system i Europa inte präglas av en ensam dimension.33  

 

Med hänvisning till studiens syfte kommer det inte att vidare analyseras huruvida 

vänster-högerdimensionen inrymmer båda konfliktlinjer, eller ej. Ett test av korrelationen 

mellan partiernas socioekonomiska- och sociokulturella position, indikerar dock att 

sambandet inte är fullt så starkt som Hix, Van der Brug och Van Spanje gör gällande. Se 

Figur 3 på sida 30. Då en stor del av den tidigare litteraturen skiljer mellan 

socioekonomiska- respektive sociokulturella argument och samtidigt talar om 

motsättningar mellan ekonomiska intressen och sociokulturella övertygelser utgår den 

vidare analysen från antagandet att de politiska systemen är tvådimensionella. I likhet 

med bland andra Kriesi et al samt Hooghe och Marks et al åtskiljs således de två 

konfliktdimensionerna.   

2.1.2 Ideologiska motsättningar inom- och mellan politiska partier i 
immigrationsfrågan 
Även om forskarna inte enats om migrationspolitiska preferenser upptas inom existerande 

dimensioner av politisk konflikt vittnar samtliga om att immigrationsfrågan är särskilt 

svåra för de politiska partierna.34 Orsaken är att de skär rakt igenom de traditionella 

politiska konfliktlinjerna och har såväl ekonomiska effekter som en inverkan på 

uppfattningar om bland annat nationell identitet samt lag och ordning. 35 Litteraturen talar 

om ideologiska motsättningar när ekonomiska intressen hamnar i konflikt med 

sociokulturella övertygelser.36  

 

 
																																																								
32 Hooghe och Marks et al 2002, sid. 966, Kriesi et al 2006, sid. 949 och Odmalm och Bale 2014, sid. 367 
33 Kriesi et al 2006, sid. 949	
34 Odmalm och Super 2014, sid. 302 
35 Odmalm och Bale 2014, sid. 366 
36 Hix och Noury 2007 sid. 184 
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Potentiell motsättning inom partier i mitten och till vänster  

Den eventuella konflikten för mitten- och vänsterpartier berör huvudsakligen 

motsättningen mellan internationell solidaritet kontra välfärd- och 

arbetsmarknadsprotektionism.37 En begränsad invandring kan av socialdemokratiska och 

reformerade vänsterpartier anses vara central för att bibehålla kollektiv makt och goda 

villkor på arbetsmarknaden. En okontrollerad invandring skulle kunna leda till att 

kollektivt framförhandlade överenskommelser och avtal undermineras, med 

konsekvensen att lägstalönerna pressas nedåt. Ur ett långsiktigt perspektiv skulle detta 

kunna leda till en ny etnisk underklass, vilket skulle splittra den inhemska arbetarklassen. 

Samtidigt är mitten-vänsterpartierna inspirerade av de nya postmaterialistiska idéerna. 

Miljöpartier och reformerade vänsterpartier ser ofta migration som en fundamental 

mänsklig rättighet, och att ta emot utländska arbetare och flyktingar utgör en viktig del av 

att visa internationell solidaritet. 38 

 

Partier till vänster har dock traditionellt varit mer benägna att stödja en liberalare 

migrationspolitik.39 Det kan till viss del förklaras genom teorin om politiskt kapital, där 

vänsterpartier i större utsträckning ser invandrare som potentiella framtida väljare och 

därför ser stora fördelar med en ökande andel utlandsfödda i populationen. Men, 

vänsterpartierna har inte råd att vara alltför liberal i sin immigrationspolitik eftersom den 

framtida vinningen inte kompenserar för kortsiktiga bakslag i opinionen.  Det utgör 

förklaring till varför vänsterpartier inte systematiskt skiljer sig från högerpartier, utan 

förespråkar en lika restriktiv migrationspolitik, enligt bland andra Givens och Luedtke.40 

 

På individnivå förväntas outbildade arbetare och arbetslösa vara mer kritiska till 

invandring, än mer utbildade arbetare och kapitalägare. Hix och Noury menar att 

invandrare är mer benägna att ta sig an sämre betalda arbeten, än inrikes födda. Detta 

innebär att det huvudsakligen är lågutbildade och arbetslösa som förväntas konkurrera 

med nyanlända om arbetstillfällen. Dessa grupper utgör kärnväljare för partier i mitten 

																																																								
37 Odmalm 2011, sid. 1075 
38 Odmalm och Bale 2014, sid. 367-368 
39 Hix och Noury 2007, sid. 186  
40 Givens och Luedtke 2005, sid. 8 
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och till vänster. När dessa partier tenderat att inta en allt mer liberal hållning inom den 

sociokulturella dimensionen, och i högre utsträckning förespråka en liberal 

migrationspolitik bidrar det till att ideologiska preferenser inom den sociokulturella-

dimensionen, kan hamna i konflikt med det ekonomiska intresset hos partiernas viktigaste 

sympatisörer.41  

 

Samtidigt har samma partier stöttat en restriktiv och exkluderande politik för att hindra 

arbetsgivare och företag från att utnyttja utländsk arbetskraft till att pressa de nationella 

lönenivåerna nedåt och försvaga fackrörelser. 42Hinnfors et al. argumenterar exempelvis i 

sin fallstudie att de svenska Socialdemokraterna fört en restriktiv immigrationspolitik 

med utgångspunkt, och på basis av centrala socialdemokratiska ideologiska 

ställningstaganden. Indirekt har argument för en restriktiv migrationspolitik haft nära 

koppling till grundantaganden om solidaritet. Författarna menar att målet om solidaritet 

har utgått- och formulerats utifrån ett Sverige med tydliga nationsgränser för utdelning av 

välfärdsmedel. Centralt är partiets starka förbindelse till det svenska folkhemmet, där 

jämlikhet i såväl levnadsstandard, utbildning som politisk påverkan baserats på kulturella 

övertygelser.43 

 

Potentiell motsättning inom partier i mitten och till höger 

För mitten-högerpartier utgör immigration en potentiell spänning mellan 

marknadsliberalism och värdekonservatism. Marknadsliberalism, ofta förekommande 

inom liberala och konservativa partier, förespråkar generellt sett en liberal 

migrationspolitik där den privata sektorn ges en utökad roll, särskilt vid regleringar av 

arbetskraftsinvandring. Värdekonservatism, vanligt tillämpande inom kristdemokratiska 

och konservativa partier ställer sig i sin tur mer kritiska till att överlämna en sådan vital 

suveränitetskontroll till icke-statliga aktörer, på grund av risken att förlora kontrollen 

över nationens gränser och den nationella kulturen.44   

																																																								
41 Hix och Noury 2007, sid 186 
42 Hinnfors et al 2011, sid. 585-586	
43 Hinnfors et al 2011, sid. 601 
44 Odmalm och Bale 2014, sid. 368 
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Av samma anledning som arbetarrörelsen motsatt sig immigration, så har 

näringslivsintressen nästan alltid verkat för en liberal invandringspolitik. Samtidigt har 

värdekonservativa grenar varit kritisk till en liberal immigration, eftersom de ser ett hot 

mot den nationella identiteten. Partier i mitten och till höger måste således tillfredsställa 

näringslivets intressen, utan att alienera dess värdekonservativa gren.45  

 

Man kan således identifiera motsättningar mellan ekonomiska intressen hos kärnväljarna 

och partipolitiska preferenser även här. Hix och Noury beskriver hur det på individnivå 

återfinns ett intresse av en liberal migrationspolitik inom grupper som traditionellt utgör 

högerpartiernas väljarbas; högutbildade, kapitalägare och pensionärer. Dessa gynnas av 

en liberal migrationspolitik genom att höga nivåer av invandring förväntas pressa ned 

produktionspriserna, alternativt för att fler individer i arbete genererar mer medel till 

pensionssystemen. Motsättningar mellan väljarnas ekonomiska intressen och de 

sociokulturella preferenserna uppstår dock när dessa partier tenderar att vara mer 

auktoritära, och i högre utsträckning stödja en restriktiv migrationspolitik.46  

 

Enligt Tim Bale är partier i mitten-höger på det politiska spektrumet och deras väljare 

typiskt sett mer upptagna av immigration, och det är därför mer troligt att dessa partier 

politiserar immigration. Enligt Bale har det varit på det viset länge, och hänvisar till 

behovet av att skydda ”oss” från ”dem”, vadhelst eller vemhelst den ”andre” må vara. 

Enligt Bale ligger det i den genetiska koden hos många mitten-högerpartier, även om 

mitten-vänsterpartier inte kan sägas vara helt immuna.47 

 

Även om det finns såväl empiriska som teoretiska indikationer på att de existerande 

dimensionerna inte lyckas strukturera partiernas preferenser i immigrationsfrågan, tyder 

en stor del av forskningen i motsatt riktning. Trots frågans komplexitet där 

socioekonomiska ståndpunkter kan komma i konflikt sociokulturella övertygelser hävdar 

flertalet forskare att partier till höger på den traditionella vänster-högerskalan konsekvent 

intar en mer restriktiv hållning. Huvudsakligen på grund av att dessa partier står närmare 
																																																								
45 Bale 2008a, sid. 153-154  
46 Hix och Noury 2007, sid. 186 
47 Bale 2008b, sid. 320 
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den traditionella och auktoritära polen på det sociokulturella spektrumet. Enligt 

argumenten ovan tordes partiernas inställning till invandring till viss del kunna förstås 

utifrån vilken dimension som dominerar och huvudsakligen formar partiets inställning till 

invandring. I likhet med bland andra Hix 2007, som i sin studie av EU-

parlamentarikernas inställning till migration testar om de huvudsakligen följer 

ideologiska preferenser eller ekonomiska intressen vid författandet av migrationspolitik, 

skiljer denna studie den sociokulturella dimensionen från den socioekonomiska för att 

testa de substantiella kopplingarna.48 

 

Hypoteserna som formuleras blir därför följande:   

H1: Ju längre till höger på den socioekonomiska skalan som partierna befinner sig, desto 

mer liberala väntas deras migrationspolitiska preferenser att vara.  

H2: Ju närmare den traditionella och auktoritära polen på den sociokulturella-

dimensionen som partierna befinner sig, desto mer restriktiva förväntas deras 

migrationspolitiska preferenser vara.   

2.2 Institutionella argument 
I en studie undersöker Breunig och Luedtke varför styrande nationella partier kommit att 

utforma skiftande preferenser till hur man bör hantera migration. Även om forskarna 

testar för av olika demografiska, ekonomiska, identitetsbaserade och ideologiska faktorer 

så föreligger särskilt fokus på den institutionella kontext som partierna verkar inom. 

Studien syftar till att lösa gåtan med att utvecklade nationer tenderar att föra en långt mer 

liberal migrationspolitik, än vad deras medborgare föredrar. 49 Argumentet vilar på 

tidigare forskning som funnit att en majoritet av medborgarna i de liberala demokratierna 

innehar invandrarkritiska åsikter.50  

 

Författarna menar att det huvudsakligen är de institutionella faktorerna inom ett givet 

politiskt system som avgör till vilken grad migrationskritiska politiska aktörer kan få 

gehör för sina åsikter och styra mot en mer restriktiv politik. Vissa politiska system ger 

																																																								
48 Hix och Noury 2007, sid. 183	
49 Breunig och Luedtke 2008, sid. 126-127 
50 Ibid sid. 125	
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majoriteten, som således antas vara kritiskt inställd till invandring, en stark röst. Medan 

andra system kontrollerar och reglerar dessa sediment, för att istället tillåta krafter som är 

för immigration att fånga partiernas uppmärksamhet. Logiken bygger på att partier agerar 

som entreprenörer och konkurrerar mot andra partier genom att utforma politiska 

strategier. Den politiska konkurrensen påverkas dock av vilka politiska institutioner som 

tävlan sker inom, eftersom institutionerna gynnar vissa strategier framför andra. Vissa 

system leder exempelvis till polarisering medan andra producerar centerism bland 

partierna, enligt forskarna. De politiska institutionerna villkorar således hur de 

invandringskritiska segmenten manifesterar sig inom i de politiska partiernas preferenser. 

Teorin menar att ju mer nationella politiska institutioner hindrar och kontrollerar 

majoriteten, desto mindre restriktiva kommer partiernas migrationspreferenser att vara. 

Om antagandet stämmer tordes de styrande partierna i högre grad uppvisa 

migrationskritiska åsikter i nationer där preferenser överförs fritt från väljarna till 

politiken. Enligt Breunig och Luedtke bör man kunna förvänta sig att sådana nationer 

innehar ett proportionellt valsystem där extrema partier har lättare att få representation, 

låga eller icke-existerande spärrar in i parlamentet samt fler så kallade vetospelare som 

kan hålla tillbaka majoriteten. Ju färre institutionella hinder, desto mer migrationskritiska 

antas regeringspartierna således att vara, enligt Breunig och Luedtkes teori.51  

 

I likhet med Rovny, testar denna studie för Breunig och Luedtkes argument om de 

institutionella faktorernas inverkan på de politiska partiernas preferenser avseende en 

restriktiv migrationspolitik.52 Är det institutionella faktorer, snarare än ideologiska som 

styr partiernas inställning till invandring, eller vilken inverkan tycks skilda institutionella 

förhållanden ha på partierna? Följande hypotes formuleras därför: 

 

H3: Ju fler institutionella hinder som det nationella politiska systemet innefattar, desto 

mer liberala migrationspolitiska preferenser förväntas partierna inneha.  

																																																								
51 Breunig och Luedtke 2008, sid. 125-128 
52 Rovny 2014, sid. 644 
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2.3 Strukturella argument 
De strukturella faktorer som inom litteraturen ofta antas påverka de politiska partiernas 

syn på invandring, kan med fördel delas in i ekonomiska- respektive demografiska 

variabler.  

 

Forskning inom politisk ekonomi föreslår ett direkt samband mellan makroekonomiska 

faktorer och inställningen till invandring. I vilken grad som invandring kan komma att 

trigga ett eventuellt folkligt motstånd, och på så vis påverka partiernas preferenser beror 

till viss del av ekonomins möjligheter att absorbera nya arbetare och konsumenter. 

Näringslivets intresse anses vidare spela en vital roll vid formulerandet av 

migrationspolitik. Ren neoklassisk handelsteori förutser vidare, när den appliceras på 

studier om migration, att ekonomisk expansion och god tillväxt stimulerar efterfrågan på 

utländsk arbetskraft. Policypreferenserna på landsaggregerad nivå förväntas således bli 

mer liberal när tillväxten ökar, och/eller om arbetslösheten går ned. 53 

 

Ytterligare en förklaring till detta samband är det ofta ökade stödet till främlingsfientliga 

partier i tider för låg tillväxt och hög arbetslöshet. Argumentet bygger på att en utbredd 

aggregerad arbetslöshet bidrar till att medborgare som är oroade över att mista sina 

arbeten till utländsk arbetskraft, vänder sig till nya alternativa lösningar, i dessa fall till 

främlingsfientliga partier. Samtidigt beskylls de konventionella partierna för den 

bristande ekonomiska situationen. När populistiska högerextrema partier får mer 

inflytande och ett ökat folkligt stöd tenderar de i sin tur att pressa övriga partier i en 

riktning mot en mer restriktiv migrationspolitik. Om stöd för radikalhögern är en faktor 

som bidrar till en mer restriktiv immigrationspolitik, så tordes det finnas ett samband 

mellan lägre tillväxt samt hög arbetslöshet, och en restriktiv migrationspolitik.54 Hix och 

Noury menar dock att sambandet är komplext, och att det till och med kan anta motsatt 

riktning. Ekonomier med låg tillväxt kan nämligen ha mer att tjäna på en ökad 

invandring, då detta skulle kunna bidra till sänkta lönekostnader vilket antas gynna den 

ekonomiska tillväxten.55  

																																																								
53 Breunig och Luedtke 2008, sid. 129-130 
54 Givens och Luedtke 2005, sid. 9  
55 Hix och Noury 2007, sid. 185 
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En ekonomisk faktor som Hix och Noury även lyfter fram är storleken av 

pensionssystemet. Befolkningen i Europa är åldrad, relativt sett. Eftersom det 

huvudsakligen är staten som tillhandahåller ekonomiska ersättningar till pensionärer så 

förväntas stater med en hög andel äldre i befolkningen ha högre kostnader för 

pensionssystemet, i förhållande till den totala offentliga budgeten. Dessa stater tordes 

därför vara konsekvent mer positiva till immigration, eftersom detta skulle öka den totala 

andelen i arbetsför ålder och statens intäkter skulle därigenom öka.56  

 

Europas demografiska utmaning utgörs inte endast av att befolkningen lever allt längre, 

utan även att allt färre barn föds.57 Hur många barn som föds i ett land, den aggregerade 

nativiteten, tordes därför kunna påverka partiernas inställning till invandring, i likhet med 

argumenten ovan.  

 

Enligt bland andra Givens och Luedtke bör man även inkludera ytterligare en viktig 

faktor; det faktiska antalet personer som invandrar och uppehåller sig i landet. Den förda 

migrationspolitiken kan nämligen svara för- och bero på antalet utlandsfödda i ett 

samhälle. Enligt Givens och Luedtke har det i vissa studier funnits indikationer på att 

antalet utlandsfödda ökar stödet för främlingsfientliga rörelser. Krafter som i sin tur kan 

verka för en mer restriktiv politik.58 I samhällen med hög invandring ges frågan större 

utrymme på den politiska dagordningen och inom den offentliga debatten. Det kan i sin 

tur bidra till att de politiska partierna antar en mer restriktiv position.59   

 

Utifrån ovan förda teoretiska resonemang formuleras följande hypoteser:  

H4a: Ju lägre aggregerad tillväxt, desto mer restriktiv förväntas partiernas 

migrationspolitiska preferenser vara.  

H4b: Ju högre aggregerad arbetslöshet, desto mer restriktiva migrationspolitiska 

preferenser förväntas partierna uppvisa.  

																																																								
56 Hix och Noury 2007, sid. 185 
57 Lindh, Malmberg och Palme 2006, sid. 41	
58 Givens och Luedtke 2005, sid. 10 
59 Rovny 2014, sid. 644 
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H5a: Ju lägre aggregerad nativitet, desto mer liberala migrationspolitiska preferenser 

förväntas partierna uppvisa.  

H5b: Ju högre andel av befolkningen som befinner sig i pensionsålder, desto mer liberala 

migrationspolitiska preferenser förväntas partierna uppvisa.  

H6: Ju högre nivåer av invandring på aggregerad nationell nivå, desto mer restriktiva 

migrationspolitiska preferenser förväntas partierna uppvisa.  

2.4 Strategiska argument 
Studier som koncentreras till partiernas strategiska övervägningar menar att politisk 

taktik snarare än den grundläggande ideologiska profilen är avgörande när partierna 

positionerar sig själva i nya politiska frågor.60 Hinnfors et al. menar att politiska partier 

utför noggranna kalkyleringar av hur ideologiska mål kan uppnås 

givet vissa strategiska begränsningar i fråga om väljarnas åsikter, medlemmarnas 

preferenser och möjliga koalitionspartners.61 

 

Litteraturen beskriver hur vissa partier gynnas av att skifta fokus och särskilt betona 

frågor som inte tidigare varit föremål för politisk debatt, för att på så vis omstrukturera 

det partipolitiska systemet och förändra väljarmönster.62 Partier placerar nya frågor på 

den politiska agendan för att få väljarnas uppmärksamhet, och för att bryta status quo. 

Därför kommer partier försöka uppmärksamma frågor som de ”äger” och som de har en 

fördelaktig position inom. Litteraturen om nischade partier utvecklar detta argument och 

menar att små marginaliserade partier har mer att vinna på att nya frågor tillförs 

dagordningen, för att på så vis skaka om de traditionella konfliktlinjerna. De etablerade 

partierna har svårare att definiera tydliga positioner, medan nischade partier tenderar att 

vara yngre organisationer utan samma bundenhet till en ideologisk profil och gamla 

medlemskapsstrukturer. Dessa partier har således lättare att lyfta fram nya politiska 

frågor och etablera en tydlig ståndpunkt. 63 Då Europas konventionella partier idag tycks 

relativt enade om den politiska vägen framåt i immigrationsfrågan, nämligen att både 

uppnå kontroll samt kulturell och ekonomisk integration, kommer de partier som ”äger” 

																																																								
60 Ibid, sid. 643 
61 Hinnfors et al 2011, sid. 589 
62 Rovny 2014, sid. 643 
63 Rovny 2014, sid. 643 
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frågan och därmed gynnas av att den sätts i politikens centrum, att framhäva den.64  

Medan konventionella partier med parlamentarisk styrka, saknar incitament till att 

politisera immigrationsfrågan.  

 

Etablerade partier har undvikit frågan på grund av de ideologiska motsättningarna som 

frågan inbegriper. Antagandet av olika linjer, exempelvis att förorda en liberal 

migrationspolitik genom att betona internationell solidaritet eller den fria marknaden, 

alternativt en restriktiv linje genom att framhålla arbetsmarknadsprotektionism eller 

värdekonservativa värderingar är förenad med vissa risker som kan få såväl 

organisatoriska effekter som kan äventyra regeringsmakten. Om de politiska partierna gör 

en felaktig tolkning och betonar den antagna linjen på fel vis, kan det alienera tidigare 

trogna väljare. På så vis menar forskare att immigrationsfrågan kan orsaka ideologiska 

splittringar och fragmenteringar inom partierna, vilket i förlängningen hotar 

möjligheterna att vinna val. Det tycks därför vara strategiskt logiskt för etablerade 

partierna att ignorera eller reducera immigrationsfrågan. 65 

 

Studier har vidare funnit att den populistiska radikalhögern innehar potentialen att 

omstrukturera hela partisystemet, dels genom att immigrationsfrågan blir mer central, 

men även genom att påverka och driva övriga partier mot en mer restriktiv inställning till 

immigration.66 Argumentet bygger enligt Odmalm och Bale på att det lämnas ett vakuum 

när konventionella partier flyr från migrationsfrågan, som i stället fylls av 

främlingsfientliga partier. Invandring blir en betydande politisk fråga när populistiska 

högerpartier lyckas förvalta den oro och kritiska hållning som vissa medborgare uppvisar, 

och som tidigare ignorerats av övriga politiska partier. När/om de främlingsfientliga 

partierna mobiliserat och rekryterat väljare från övriga, tvingas de etablerade partierna att 

spetsa sin egen inställning för att vinna tillbaka väljarna.67 Konventionella högerpartier 

har stundom goda skäl att verka för att immigrationsfrågan placeras på den politiska 

agendan. Förklaringen återfinns i det faktum att populistiska högerextrema partier ofta 

																																																								
64 Odmalm och Bale 2014, sid. 366 
65 Ibid sid. 368-369 
66 Rovny 2014, sid. 644	
67 Odmalm och Bale 2014, sid. 366 
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står som vinnare i väljartermer, när frågan blir central i den samhälleliga debatten. 

Eftersom de populistiska högerextrema partierna i högre utsträckning stödjer 

högerpartier, kan immigrationsfrågan bana vägen till regeringsmakt för den 

konventionella högern.68 

 

Partier måste ändock vara känsliga inför förändringar i den allmänna opinionen och svara 

till väljarnas oro. Till syvende och sist är det väljarna som avgör val, och i hög grad 

påverkar vilka frågor som får politisk uppmärksamhet. Här spelar två saker stor roll, 

allmänhetens attityd till problemet samt vikten/betydelsen av frågan för allmänheten.69  

 

Utifrån litteraturen om politiska partiers strategiska överväganden, formuleras följande 

tre hypoteser:   

H7: Etablerade politiska partier i regeringsställning, förväntas anta mer liberala 

migrationspolitiska preferenser, än mer nischade och politiskt marginaliserade partier.  

H8: Närvaron av ett populistiskt högerextremt parti i parlamentet, förväntas bidra till att 

övriga partier inom det politiska systemet uppvisar mer restriktiva preferenser i 

immigrationspolitiken.  

H9: Ju mer central immigrationsfrågan upplevs vara av medborgarna, desto mer 

restriktiva migrationspolitiska preferenser förväntas partierna uppvisa. 

2.5 Historiska argument  
Det har ofta talats om hur nationens historiska-, kulturella och politiska arv kan påverka 

och forma även nutidens aktörer, och deras inställning till immigration. Argumentet 

bygger på att migration hör nära samman med frågor om nationell identitet, tillhörighet 

och medborgarskap.70  

 

Så väl Hix och Noury som Breunig och Luedtke studerar den historiska erfarenheten av 

att ha varit en kolonialmakt.71 Tidigare kolonialmakter, dit Storbritannien, Frankrike, 

Nederländerna, Belgien, Spanien och Portugal vanligtvis brukar inräknas, argumenteras 

																																																								
68 Green-Pedersen & Krogstrup 2008, sid. 613 
69 Ibid sid. 612 
70 Breunig och Luedtke 2008, sid. 130 
71 Hix och Noury 2007, sid. 186, Breunig och Luedtke 2008, sid. 130 
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uppvisa ett mer tolerant samhälle idag på grund av att de hanterat mångfald och migration 

sedan länge, jämte de nationer som saknar samma erfarenhet.72 Hix och Noury menar 

vidare att länder med en kolonialhistoria typiskt sett har en större andel minoriteter, och 

historiskt uppvisat en mer liberal inställning till invandring.73  

 

På basis av redogörelsen ovan, testar denna studie slutligen för följande hypotes:  

H10: Partier som verkar i tidigare kolonialmakter förväntas inta mer liberala 

migrationspolitiska preferenser, relativt de partier som verkar i en nation utan samma 

historia. Allt annat lika.  

 

Vissa förklaringsfaktorer som den tidigare forskning beaktat har fått ge vika i denna 

studie. Det har bland annat skett med hänvisning till studiens syfte, där faktorer utöver de 

ideologiska snarast är att betrakta som kontrollvariabler. Exempel på uteslutna faktorer är 

den massmediala bevakningen, nivån av bistånd till utvecklingsländer samt andelen röster 

som de politiska partierna erhöll i senaste parlamentsval. Genom inkluderandet av 

åtminstone en faktor ur varje uppsättning förklaringsfaktorer, tordes denna studie ändå 

kontrollera för ett betydande antal variabler.  

3. Metod 

3.1 Varför en stor N-studie? 
Som ovan nämnt utgör huvuddelen av litteraturen om politiska partiers inställning till 

invandring av isolerade fallstudier eller jämförandet av fåtalet. Breunig och Luedtke samt 

Alonso och da Fonseca är några av de forskare som pekat på behovet av studier som 

bygger på ett större urval. Därutöver har en stor andel av den tidigare forskningen 

kommit att fokusera på konventionella högerpartier och den populistiska extremhögern.74 

Genom att inkludera partier på hela det politiska spektrumet från EU:s samtliga 

medlemsländer innehar studien en ambition om att bidra till forskningsfältet. Vidare 

efterfrågar Breunig och Luedtke studier som utgår och vidare studerar redan befintliga 

																																																								
72 Breunig och Luedtke 2008, sid. 130-131 
73 Hix och Noury 2007 Sid. 186	
74 Alonso och da Fonseca 2010, sid. 866 
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statsvetenskapliga teorier.75 Det tycks således finnas ett stort behov av att statistiskt pröva 

de teoretiska argument som tidigare forskning bidragit till. Denna studie följer Breunig 

och Luedtkes uppmaning.  

 

Genom det betydande urvalet och inkluderandet av flertalet variabler är det möjligt att 

statistiskt testa huruvida immigrationsfrågan upptas inom de två konfliktdimensionerna 

eller om frågan snarare bör betraktas som frånkopplad. Samtidigt kan även styrkan i 

flertalet andra förklaringsfaktorer testas- och kontrolleras för. 

3.2 Avgränsningar 
Särskilt betydande avgränsningar som gjorts i denna studie avser framförallt fyra 

områden: a) partier som analysenhet, b) partiernas inställning till en restriktiv 

migrationspolitik, c) immigration och inte integration, och slutligen d) partier verksamma 

inom EU:s medlemsländer.   

 

Alltmedan tidigare immigrationsforskning studerat såväl preferenser på individnivå76 som 

staters migrationspolitik77 koncentreras denna undersökning till den partipolitiska nivån, 

mer specifikt till politiska partiers preferenser i immigrationsfrågan. Enligt Bale utgör 

partier en grundläggande funktion för såväl staters- som för EU:s migrationspolitik. Han 

menar vidare att politiska partiers betydelse för formuleringen av nationell 

migrationspolitik är underskattad och förbisedd av immigrationsforskare. Regeringar 

utgörs av politiska partier, och det är i sin tur nationella regeringar som formulerar både 

de enskilda medlemsstaternas och EU:s gemensamma migrationspolitik.78 Det är således 

högst relevant att se till de politiska partierna och deras preferenser vid studiet av 

migrationspolitik.  

 

Studiens andra huvudsakliga avgränsning berör det faktum att studien berör politiska 

partiers samlade inställning till en restriktiv immigrationspolitik, så som den uppfattas av 

nationella experter. Studien har således inte behandlat huruvida frågan varit prioriterad på 

																																																								
75 Breunig & Luedtke 2008, sid. 123 
76 Se exempelvis Hix och Noury 2007, O´Rourke och Sinnott 2006 samt F. Scheve och J. Slaughter 2001 
77 Läs förslagsvis Freeman 2006 och Jobbke 1998 	
78 Tim Bale 2008b), sid. 315 
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den politiska agendan eller vilken reell migrationspolitik som partierna har fört. Med 

andra ord, har undersökning inte studerat det faktiska politiska utfallet. Enligt Breunig 

och Luedtke finns det dock ett värde av att förstå preferenser och ställningstaganden, 

eftersom lite är känt om varför partier i olika länder och över tid antar skilda preferenser i 

immigrationsfrågan.79 Här finns således ytterligare en lucka att fylla. Viktigt att 

ytterligare poängtera är att operationaliseringen av studiens beroende variabel berör 

partiernas inställning till en restriktiv migrationspolitik. Mer utförlig diskussion återfinns 

dock nedan, vid presentationen av studiens variabler.  

 

Den tredje avgränsningen berör åtskillnaden mellan immigration och integration.  

Studien har följt bland andra Givens och Luedtke och skiljer därför mellan 

immigrationspolitik som avser hanteringen av landsgränser, och integrationspolitik som 

istället innefattar hanteringen av nyanlända när de väl befinner sig inne i 

mottagarlandet.80 Enligt Freeman utgör det den vanligaste distinktionen i behandlingen av 

immigrationspolitik.81 Denna studie behandlar inte integration, utan endast immigration, 

vilket definieras till ”varaktig invandring från ett land till ett annat, motsatsen är 

utvandring”82.  

 

Enligt Svenska Akademins ordbok är invandring/invandrare och immigration/immigrant 

synonymer.83 För en mer dynamisk och varierad text har båda benämningar använts. 

Även termen migration, ”samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd”84 

används ömsom i texten.  Begreppet migration innefattar således både immigration och 

emigration. Inom svenskt språkbruk används dock benämningen migrationspolitik 

snarare än immigrationspolitik, varför denna studie stundtals gör detsamma. När termen 

migration används, åsyftas dock endast immigration.  

 

Enligt Freeman finns det brister i den teoretiska behandlingen av termen immigration, där 

																																																								
79 Breunig och Luedtke 2008, sid. 141 
80 Givens och Luedtke 2005, sid. 3 
81 Freeman 2006 sid. 228 
82Immigration. Nationalencyklopedin, citerad 2015-11-30  
83 Immigrera. SAOB, citerad 2015-11-30 
84 Migration. Nationalencyklopedin, citerad 2015-11-30 
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litteraturen inte tillräckligt väl preciserar vilken typ av immigration som avhandlas. 

Money delar exempelvis in immigration i följande fyra olika politiska områden; illegal 

immigration, politisk asyl och flyktingar, familjeåterförening samt laglig 

arbetskraftsinvandring/visum.	85		Inte heller denna studie kommer att svara till Freemans 

kritik. Förklaringen återfinns i operationaliseringen av studiens beroende variabel. Med 

hänvisning till att det i kodboken inte specificerats vilken typ av immigration som 

avhandlas, är det inte möjligt att uttala sig vidare i frågan. Sedan behovet av lågutbildad 

arbetskraft stadigt minskat och familjeåterföreningen likaså, har asyl dock blivit den 

främsta lagliga vägen in i dagens Europa, enligt Freeman.86 

 

Avslutningsvis så har endast partier hemmahörande i EU:s medlemsländer inkluderats i 

denna studie. Alonso och da Fonseca menar att alltfler politiska beslut som rör migration 

fattas på EU-nivå, vilket i sin tur påverkar samtliga medlemsstaters inhemska politiska 

system.87 Det finns således en betydelse av att studera partier verksamma inom EU:s 

samtliga medlemsländer.  

3.3 Linjär regressionsanalys  
Linjära bivariata- samt multipla regressionsanalyser med hjälp av minsta-kvadratmetoden 

har utförts för att besvara de inledningsvis formulerade frågeställningarna: Förklaras de 

europeiska politiska partiernas mer eller mindre restriktiva inställning till invandring i 

huvudsak av position på den socioekonomiska dimensionen, eller snarare av position på 

den sociokulturella dimensionen? samt 

Vilka övriga faktorer kan förklara varför de politiska partierna intar en mer eller mindre 

restriktiv inställning till invandring? 

 

Minsta-kvadratmetoden avgör effektivt vilken rät linje som bäst beskriver det statistiska 

sambandet. Matematiskt innebär MK-metoden att intercept a och regressionskoefficient b 

i den räta linjens ekvation anpassas för att minimera kvadratsumman. Studien grundas på 

bivariata regressionsanalyser, undersökning av sambandet mellan en oberoende variabel 

																																																								
85 Givens och Luedtke 2005 sid. 6 
86 Freeman 2006, sid. 238 
87 Alonso och da Fonseca 2011 sid. 866 
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och den beroende variabeln, samt multipla regressionsanalyser där flertalet oberoende 

variabler inkluderas och testas för. 88  

Den räta linjens ekvation beräknas inom statistiken enligt formeln:  

𝑦! = 𝑎 + 𝑏x! + 𝑒! 

När fler oberoende variabler inkluderats, antar ekvationen följande generella form:  

𝑦! = 𝑎 + 𝑏!x! + 𝑏!x! + 𝑏!x! +⋯+ 𝑏!x! + 𝑒! 

 

Konstanten 𝑎 anger det genomsnittliga värde som den beroende variabeln 𝑦! antar, när de 

oberoende variablerna är noll. Regressionskoefficienten 𝑏! talar i sin tur om den 

genomsnittliga förändringen på beroende variabel 𝑦! som en enhets ökning av den 

oberoende variabeln x! producerar när x! hålls konstant vid ett visst värde, och så vidare. 

Symbolen  𝑒! utgör en felterm av de vertikala avstånden mellan observationerna och den 

räta linjen.89 Genom att jämföra uppskattat värde, med det verkliga värdet på beroende 

variabeln ges en uppfattning av hur väl regressionslinjen beskriver sambanden mellan de 

oberoende variablerna och beroende. Ju närmare de uppskattade värdena är till de 

verkliga värdena, desto bättre lyckas regressionslinjen beskriva sambandet.90 

 

Bivariata- och multipla regressionsanalyser av förändringar över tid har utförts för att 

ytterligare pröva variablernas robusthet. En del av undersökningen består därför av 

analyserar av samband mellan förändringar i observationernas värden år 2010 och 2014. 

Statiska variabler har uteslutits ur denna analys med hänvisning till att de inte anses 

kunna svara för förändringar i partiernas inställning till invandring mellan 2010 och 

2014.91 Vidare ingår färre analysenheter i analysen av förändringar över tid, på grund av 

att 2010-års expertundersökning inte inkluderar samma partier som år 2014.  

3.4 Presentation av data  
Undersökningen kombinerar data om partiernas position, väljarbeteenden och nationella 

förhållanden. Avseende positionering av partierna används data huvudsakligen från 

Chapel Hill Expert Survey. CHES är en expertundersökning där standardiserade enkäter 
																																																								
88 Körner och Wahlgren 2002, sid. 167 
89 Vernby, Kåre 2014 FL12-13 och FL14-15 
90 Esaiasson et al. 2007, sid. 430-431 
91 Variablerna spärregler och kolonialmakt exkluderades därför 
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skickas ut till nationella experter specialiserade inom politiska partier och europeisk 

integration. I datamaterialet redovisas medelvärden av experternas uppskattningar av de 

nationella partiernas ideologiska preferenser, samt ställningstaganden i en rad 

policyfrågor. Positioneringen grundas på uppskattningar av partiledningens preferenser 

under det gånga året.92 Endast de partier som erhöll mer än tre procent i senaste allmänna 

val, och de partier som fick minst en plats i det nationella- eller europeiska parlamentet 

inkluderas.93 CHES är den mest omfattande samling expertdata som finns tillgänglig i sitt 

slag.94 I denna studie har data från år 2014 respektive 2010 använts. Datamaterialet 

grundas år 2014 på utlåtanden från 337 experter, motsvarande siffra var 364 i 2010-års 

mätning.95 

 

Ytterligare information om de politiska partierna har inhämtats från tidigare litteratur och 

Parliaments and governments database. Studien kompletteras med landsaggregerad 

statistik från Eurostat, Database of Politicial Insitituions and World Bank indicators 

2012.  För att mäta medborgarnas attityder har statistik från Eurobarometern använts. 

Hänvisningar till samtliga originalkällor återfinns i variabelbeskrivningen.  

 

För att säkerställa regressionernas tidsordning har laggad data använts, om inte annat 

anges. Det gäller dock inte studiens två ideologiska variabler, där sambandens riktning 

får argumenteras för. Studier där partiers inställning i en given policyfråga ämnas 

förklaras genom härledning till ideologiska preferenser, bygger på- alternativt testar 

antagandet att nationella politiska system är begränsade till ett fåtal konfliktdimensioner. 

Ideologier fungerar här som ett sorts ramverk och hjälpmedel för partierna vid 

formulerandet av ståndpunkter i vissa politiska frågor. Det antas således vara trögrörliga 

ideologiska preferenser som påverkar partiernas ställningstaganden, och inte vice versa. 

Möjliggörandet av härledning mellan politiska partiers inställning inom ett givet område, 
																																																								
92 Partiledningen definieras som partiets ordförande, presidium, och partiets parlamentariska del, i ”sample 
questionnaire”, 2010 Chapel Hill expert survey 
93 Bakker et al. 2015 sid. 151 
94 Rovny 2014, sid. 645 
95 Bakker et al 2015b), Codebook 2014 Chapel Hill expert survey samt Bakker et al 2015a), Codebook 
2010 Chapel Hill expert survey  
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till dess ideologiska hemvist är vidare ett uttalat syfte med CHES.96 Utöver argumenten 

ovan, har även den tidigare litteraturen använt data från samma mättillfälle.97 

 

Innan genomgången av studiens variabler diskuteras lämpligheten i att använda 

expertdata från standardiserade enkätundersökningar.  

3.4.1 Expertdata 
Lämpligheten i att använda experters svar i standardiserade frågeundersökningar för att 

estimera politiska partiers position är omtvistat. Kritiken har huvudsakligen berört de 

eventuella reliabilitetsfel som uppstår om metoden inte är fullt konsistent över tid och 

rum. 

Benoit och Laver har utvärderat metodens utfall och jämfört det med resultatet från ett 

förfarande som bygger på handkodade analyser av partimanifest. Undersökningen 

koncentrerades till uppskattningar av politiska partiers position på vänster-

högerdimensionen. De fann att estimeringarna skiljde sig, dels mellan experter 

verksamma inom olika nationer men även mellan experter inom samma kontext.  Enligt 

Benoit och Laver beror detta på att experterna har svårt att isolera och bortse från 

partiernas ståndpunkt i övriga frågor när de positionerar parterna utmed vänster-

högerskalan. Framförallt finner de att partier som särskilt politiserar och fokuserar på 

frågor förknippade med den sociokulturella dimensionen, exempelvis immigration, miljö 

och nationalism tenderar att positioneras annorlunda.98 Benoit och Laver drar slutsatsen 

att experter innehar varierande uppfattningar om vad vänster-högerdimensionen 

inbegriper.99 De fann dock att expertundersökningar bidrog till mindre mätfel än 

manifestanalyser.100 

 

Andra svårigheter som ofta nämns i samband med denna metod, berör huruvida 

experterna kan urskilja och tolka ett partis position vid en given tidpunkt samt den 

subjektiva bedömningen av skalsteg.101  

																																																								
96 Bakker et al 2015, sid. 144 
97 Hooghe och Marks 2002 
98 Benoit och Laver 2006, sid. 97 
99 Benoit och Laver 2006, sid. 94 
100 Benoit och Laver 2006, sid. 103 
101 Benoit och Laver 2006, sid. 100	
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Flertalet utredningar, däribland Benoit och Lavers, har dock visat att metoden bidrar till 

stringenta mätningar, vars resultat konvergerar med andra förföranden för att uppskatta 

politiska partiers position.102 Därutöver finns klara fördelar med tillvägagångsättet, 

exempelvis genom att förfarandet möjliggör inkluderandet av ett stort antal partier 

oberoende av dess storlek, parlamentariska status samt oberoende om de formulerat ett 

valmanifest.103 Expertundersökningar bedöms även ge ett mer allomfattande och 

övergripande underlag eftersom experternas bedömningar inte är begränsat till skrivelser 

utan även beaktar partiernas handlingar och uttalandet.104 Andra metoder som skulle 

kunnat användas innefattar studier av väljarnas placering, analys av manifest eller 

djupintervjuer med enskilda sakkunniga. CHES har dock bedömts svara för studiens syfte 

i större utsträckning. 

 

Med det sagt, är det nu hög tid att redogöra för studiens beroende variabel och de 

oberoende förklaringsvariablerna. Presentationen följer samma ordning som i 

teoriavsnittet, där undersökningens beroende variabel samt de ideologiska 

förklaringsvariablerna inleder genomgången. Därefter presenteras de institutionella-, 

strukturella- och strategiska variablerna. Avslutningsvis redogörs för operationaliseringen 

av de argument som berör effekten av nationella historiska erfarenheter.   

3.4.2 Den beroende variabeln och de ideologiska variablerna 
Beroende variabel- migrationspolitisk position 

Studiens beroende variabel är partiernas position inom immigrationspolitiken. Här har de 

politiska experterna ombetts att placera partierna på en elvagradig skala, där 0 innebär att 

partierna är helt emot en restriktiv migrationspolitik, och 10 att partierna stödjer en 

restriktiv migrationspolitik. Vid 2010-års mätning var operationaliseringen följande; 0 

innebar att partierna motsatte sig en tuff/hård immigrationspolitik och 10 motsvarade att 

																																																								
102 Rovny 2014, sid. 645 
103 Bakker et al. 2014, sid. 144 
104 Rovny 2014, sid. 645 
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partierna föredrar en tuff/hård immigrationspolitik. 105Avvikelsen anses dock ringa, och 

bedöms inte få stora konsekvenser för utfallet.  

 

Operationalisering bidrar till viss försiktighet vid slutsatsdragningen. En positionering vid 

0, således helt emot en restriktiv migrationspolitik medför inte per automatik att partierna 

förordar en liberal migrationspolitik. Samtidigt bör man enligt detta resonemang kunna 

uttala sig i termer av att partier stödjer en mer eller mindre restriktiv migrationspolitik. 

För att underlätta tolkningen av resultat och undvika dubbla negationer har vissa 

förenklingar i likhet med ”liberal riktning” använts. Författaren är dock medveten om 

begränsningarna som denna operationalisering medför. CHES bidrar inte med någon 

definition av vad som utgör en restriktiv migrationspolitik. I denna studie har det dock 

tolkats som förordandet av en hårdare politik, där syftet är att begränsa antalet som 

invandrar till landet. Vidare återfinns i CHES frågeformulär en annan fråga som berör 

integration. Experterna antas därför bedöma just migrationspolitik, och inte 

integrationspolitik.  

 

Preferenser inom den socioekonomiska dimensionen 

En variabel som särskilt berör den ekonomiska aspekten av vänster-högerdimensionen 

har använts, för att i möjligaste mån undvika eventuella problem med isolering från 

sociokulturella komponenter. Operationaliseringen utgörs av partiernas ideologiska 

position i ekonomiska frågor. Partier till vänster vill att regeringen innehar en aktiv roll i 

ekonomin, medan partier till höger förespråkar ett begränsat inflytande till förmån för 

privatiseringar, lägre skatter och statligt spenderande, mindre reglering, och en begränsad 

välfärdsstat.  Variabeln mäts på elvagradigskala från 0 (extremt vänster) till 10 (extremt 

höger).106 

 

Preferenser inom den sociokulturella dimensionen 

Den sociokulturella dimensionen spänner från libertarian/postmaterialist i ena änden, till 

traditionell/auktoritär i den andre. Här ombads de sakkunniga estimera partiernas position 
																																																								
105 Bakker et al 2015b), Codebook 2014 Chapel Hill expert survey, sid. 16 samt Bakker et al 2015a), 
Codebook 2010 Chapel Hill expert survey sid. 11  
106 Ibid sid. 14 respektive sid. 9	
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utifrån synen på demokratiska fri-och rättigheter. Operationaliseringen var som följer; 

liberalistiska eller postmaterialistiska partier förordar utvidgade personliga friheter 

exempelvis tillgång till abort, dödshjälp, samkönade äktenskap och större demokratiskt 

deltagande. Traditionella eller auktoritära partier motsätter sig ofta dessa idéer och 

värdesätter snarare ordning, tradition och stabilitet, samtidigt som de ser staten som en 

stark moralisk auktoritet i sociala och kulturella frågor. Skalan spänner från 0 (extremt 

liberal/postmaterialistisk) till 10 (extremt traditionellt/auktoritär).107  

 

För att säkerställa att de två oberoende ideologiska variablerna inte är alltför starkt 

korrelerade, vilket skulle innebära att de i princip mäter samma fenomen, har ett test för 

att upptäcka multikollinearitet utförts. Resultaten befinner sig långt inom det 

rekommenderade gränsvärdet.108 Sambandet illustreras i Figur 3. 

 

Figur 3 Scatterplot över sambandet mellan partiernas position på den socioekonomiska 

dimensionen och den sociokulturella dimensionen

 
Men går det verkligen att förklara attityder med andra attityder? Medveten om den 

eventuella problematiken motiveras metodens lämplighet framförallt genom tidigare 

forskning, där enskilda individers- såväl som politiska partiers ställning i 

																																																								
107 Bakker et al 2015b), Codebook 2014 Chapel Hill expert survey sid. 14 samt Bakker et al 2015a), 
Codebook 2010 Chapel Hill expert survey sid. 9  
108 Tolerance-värde på 0,878, där 1 är önskvärt. VIF-värde på 1,139 där 1 är minimum och 4 utgör en vanlig 
gränsdragning för när VIF anses vara för högt. 
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migrationsfrågor förklarats och härletts till vissa ideologiska utgångspunkter.109 Som ovan 

nämnt är ett av CHES främsta syften varit att möjliggöra studier av samband mellan 

politiska partiers ideologiska hemvist och deras syn på europeisk integration.110 

Immigration och europeisk integration jämförs ofta i det avseende att de berör en mängd 

skilda politikområden samtidigt som de vidrör både den sociokulturella och 

socioekonomiska dimensionen. Argumentation tordes därför vara giltig även för denna 

studie.  

 

Nedan följer en presentation av variabler som mäter faktorer på aggregerad nationell 

nivå. Det betyder att partier som verkar inom samma medlemsland, har tilldelats samma 

värde. Variabeln regeringsställning utgör dock ett undantag.   

3.4.3 Institutionella faktorer 
Studien följer Breunig och Luedtke samt Rovny genom att använda data från Database of 

Politicial Insitituions and World Bank indicators 2012.111 Variablernas operationalisering 

är den som anges i databasens kodbok. Nedan följer en kortare beskrivning. För en mer 

genomgående och detaljerad beskrivning hänvisas till Beck et al.112 De institutionella 

variablerna är laggade med två år, och mäter således nationernas observerade värden 

2012 respektive 2008. Anledningen är att data senast registrerats för 2012.   

 

Antalet maktdelningsmekanismer 

Variabeln bygger på en metod som räknar ut antalet vetospelare. I ett presidentialistiskt 

system noteras huruvida de exekutiva och lagstiftande kamrarna kontrolleras av olika 

partier. Beräkningen i parlamentariska system ser till antalet partier i regeringskoalition. 

Sambandet förväntas vara negativt, då färre antal maktfördelningsmekanismer 

argumenteras släppa igenom den migrationskritiska majoriteten.  

 

Fraktionalisering 

Denna variabel anger sannolikheten för att två aktörer inom lagstiftningsförfarandet skall 

																																																								
109 Se förslagsvis Hix och Noury 2007, Breunig och Luedtke 2008 samt Rovny 2014. 
110 Bakker et al. 2015, sid. 144 
111 Beck et al 2001 
112 Ibid.	
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tillhöra olika partier. Utifrån hypotesen förväntas sambandet vara positivt, ju mer 

fraktionaliserat system, desto mer restriktiva förväntas partiernas ställning inom 

migrationspolitiken att vara.  

 

Spärregler i allmänna val 

Variabeln anger den lägsta andelen röster som ett parti måste uppnå för att få minst en 

plats i ett proportionellt system. Vid fler än en spärregel, så anges den som styr flest antal 

platser. Ingen information kodas med ett nollvärde. Sambandet mellan spärregler och 

partiernas position i immigrationsfrågan antas vara negativt, ju högre spärregler desto 

svårare för marginaliserade och extrema partier att få tillträde.113 

 

Det bör vidare påpekas att en variabel som anger om valsystemet är proportionellt eller 

ej, inledningsvis var inkluderad i denna studie. Med hänvisning till att statistiska tester 

visat problem med multikollinearitet, samt att Irland och Storbritannien var de enda 

medlemsländer med ett valsystem som inte var proportionellt så uteslöts variabeln ur den 

vidare analysen.  

3.4.4 Strukturella faktorer 
BNP per capita i PPS 

Bruttonationalprodukt, BNP är ett mått på ekonomisk aktivitet. Det definieras till värdet 

av alla varor och tjänster producerade i ett land under ett år, minus värdet av de varor och 

tjänster som användes vid produktionen. Måttet BNP per capita innebär att BNP justeras 

efter nationens befolkningsmängd, och BNP per capita uttryckt i PPS innebär att måttet 

eliminerar skillnader i prisnivå mellan länderna. Variabeln som använts i denna studie 

anger ett index av BNP per capita i PPS, där 100 motsvarar medelvärdet i EU28. Data är 

inhämtat från Eurostat för år 2013. Data från 2009 kompletteras vid analys över tid.114 

Sambandet förväntas anta en negativ riktning, där högre nivåer av BNP per capita tordes 

medföra att partierna är mer kritiska till en restriktiv migrationspolitik.  

 

																																																								
113 Då Database of Political Institutions saknade uppgifter om Belgien, minskar antalet analysenheter när 
denna variabel inkluderas.  
114Eurostat. GDP per capita in PPS Index (EU28 = 100) (hämtad 2015-10-15) 
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Arbetslöshetsnivå 

Arbetslöshetsnivån beräknas utifrån antalet arbetslösa personer som en andel av den 

totala arbetsstyrkan. Arbetsstyrkan i sin tur definieras till det totala antalet personer 

anställda eller arbetslösa mellan 15-74 år. För mer detaljerad information, vänligen se 

Eurostat. Data är inhämtat från Eurostat, och innefattar arbetslöshetsnivån uttryckt i 

procent år 2013 respektive 2009.115 Sambandet förväntas vara positivt, där en procentuell 

ökning av arbetslösheten inom ett land antas bidra till att partierna generellt är mer 

positiva till en restriktiv migrationspolitik.  

 

Andel i populationen över 65 år 

Likt Hix och Noury testar denna studie för andelen i populationen över 65 år, i relation 

till den totala populationen.116 Informationen är inhämtad från Eurostat och redovisar 

andelen personer över 65 år, den 1 januari 2014 respektive den 1 januari 2010, uttryckt i 

procent.117 Sambandet förväntas vara negativt, då en ökning av andelen äldre i 

befolkningen förmodas bidra till att partierna antar mer liberala preferenser i 

migrationspolitiken.  

 

Nativitet 

Variabeln uttrycks i födelsetalet per 1000 personer, och mäter antalet födslar under år 

föregående år (2009 respektive 2013), viktat av befolkningsmängden samma år. Data är 

inhämtat från statistik som publicerats av Eurostat.118 Sambandet förväntas anta en positiv 

riktning där partier verksamma i nationer med lågt barnafödande i högre utsträckning 

tordes föredra en mer liberal migrationspolitisk hållning.  

 

Asylsökande 

Likt bland andra Hix och Noury, använder denna studie en variabel som mäter antalet 

asylsökande i ett land under ett år.119 Valet motiveras även utifrån Freemans påstående 

																																																								
115 Eurostat. Total unemployment rate % (hämtad 2015-10-15) 
116 Hix och Noury 2007 
117 Eurostat- Proportion of population aged 65 and over % of total population (hämtad 2015-10-15) 
118 Eurostat- Crude birth rate Per 1 000 persons (hämtad 2015-10-28) 
119 Hix och Noury 2007, sid. 195 
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om att asylsökande utgör den huvudsakliga migrationen till Europa. 120  Då effekten av 

antalet asylsökande beror av nationens befolkningsmängd, anges asylsökande per en 

miljon invånare avrundat till närmaste femtal. Data har inhämtats från Eurostat.121 Utifrån 

hypotesens formulering förväntas korrelationen vara positiv. En ökning av antalet 

asylsökande förväntas således bidra till att partierna i genomsnitt stödjer en mer restriktiv 

migrationspolitik.  

3.4.5 Strategiska faktorer 
Närvaron av populistiskt högerparti i parlamentet 

Vad som utgör ett populistiskt högerextremt parti är omtvistat, och litteraturen har inte 

enats kring en gemensam definition.122 Problematiken till trots har det ansetts relevant att 

testa för denna variabel, med hänvisning till tidigare studier som visat hur dessa partier 

har möjlighet att omstrukturera och påverka hela det politiska systemet.123 Denna studie 

utgår från Muddes klassificering där populistiska högerextrema partier delar en särskild 

grundläggande ideologi som utgörs av en kombination av nativism, auktoritanism och 

populism.124 

 

Genom analys av tidigare litteratur och krossvalidering med bland annat Parliaments and 

governments database har det varit möjligt att avgöra i vilka nationella parlament ett 

populistiskt högerextremt parti fanns representerat år 2014 respektive 2010. 125 Samtliga 

politiska partier verksamma inom ett politiskt system där ett högerpopulistiskt parti hade 

representation i parlamentet kodades 1, resterande 0.  Vid analys av förändringar över tid 

har kodningen utförts på följande vis: 

 -1 radikalt högerpopulistiskt parti i parlamentet 2010, men ej 2014  

  0 ingen förändring mellan 2010 respektive 2014 
																																																								
120 Freeman 2006, sid. 238  
121 Asylum in the EU28 Large increase to almost 435 000 asylum applicants registered in the EU28 in 2013 
Largest group from Syria  publicerad 24 mars 2014 
122 Mudde 2014b), sid. 2 
123 Rovny 2014, sid. 644 
124 Mudde 2014b), sid. 2 Med nativism menas en xenofobisk form av nationalism där en kulturellt enhetlig 
nationalstat är idealet, och alla utlandsfödda upplevs som ett hot mot nationen. Auktoritanism bygger i sin 
tur på en stark tilltro till lag och ordning med stark tillämpning av disciplin och hårdare straff. Populism 
utgörs av en ideologi som menar att samhället är uppdelat mellan folket och en korrupt elit. Populistiska 
partier ser sig som folkets representant och värnar folkets egentliga vilja.  
125 Mudde 2014a), Mudde 2014b), Aslan 2012 samt krossvalidering med Döring och Manow 2016, 
Parliaments and governments database 	
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+1 radikalt högerpopulistiskt parti finns representerat 2014, men ej under 2010 

 

Sambandet väntas vara positivt, då närvaron av ett radikalt högerpopulistiskt parti tordes 

driva övriga partier i en mer restriktiv riktning. Länder där ett högerextremt parti noterats 

i parlamentet är följande; Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Danmark, Frankrike, 

Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Nederländerna, Finland och Sverige.126 För en 

komplett förteckning över vilka partier som åsyftas hänvisas till fotnot.   

 

Regeringsställning 

Den dikotoma variabeln anger vilka partier som satt i regeringsställning vid tidpunkten 

för datainsamlingen. Samtliga 244 partier har kodats för hand, där partier i 

regeringsställning kodats ett, medan partier i oppositionen tilldelats siffran noll. 

Information är inhämtad från Parliaments and governments database.127 Med hänvisning 

till att det hölls ett grekiskt parlamentsval under samma tidsperiod som 

expertundersökning utfördes har de grekiska partierna uteslutits med hänvisning till att 

det inte gick att avgöra vilka partier som satt i regering.128 Kodningen vid analys över tid 

utfördes på följande vis:  

-1 Partiet satt i regering 2010, men ej under 2014  

 0 Ingen förändring mellan 2010 och 2014 

+1 Partiet satt ej i regering 2010, men hade vunnit makten 2014 

 

Sambandets riktning förväntas vara negativt, där steget från att vara i opposition till att 

sitta i regeringsställning förväntas bidra till att partierna är mer kritiska till en restriktiv 

migrationspolitik.  

 

Medborgarattityder 

För att mäta medborgarnas attityder har Eurobarometern från våren 2014, respektive 

våren 2010 vid analysen av förändringar över tid använts. Variabeln anger andelen 
																																																								
126 1:FPÖ, BZÖ 2: VB, National Front, 3: Attack, 4: Croatian Rights party 5: Peoples party 6: National 
Front 7: Golden Dawn, LAOS, 8: JOBBIK 9: Northern League 10: National Alliance (Fatherland) 10: PVV 
11: True Finns 12: Sverigedemokraterna 
127 Döring och Manow 2016, Parliaments and governments database 
128 Antalet analysneheter sjunker därför till 235	
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tillfrågade som uppgav att immigration utgjorde en av de två största utmaningar som 

nationen för tillfället står inför.129 Sambandet förväntas anta en positiv riktning, där varje 

ökad andel av de tillfrågade som upplever att immigration som en stor nationell utmaning 

förväntas bidra till att partierna i generellt intar en mer restriktiv position inom 

migrationspolitiken.  

3.4.6 Historiska faktorer 
Kolonialmakt 

Följande europeiska länder har av Breunig och Luedtke klassificerats som före detta 

kolonialmakter; Belgien, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Spanien samt 

Storbritannien.130 Partier verksamma inom någon av ovan nämnda nationer har kodats 1, 

övriga 0. Enligt hypotesens utformande förväntas sambandet vara negativt, då partier i en 

tidigare kolonialmakt förväntas vara generellt sett mer kritiska till en restriktiv 

migrationspolitik.  

 

De presumtiva sambanden mellan studiens oberoende variabler och partiernas ställning i 

invandringspolitiken sammanfattas nedan, i Tabell 1 

Tabell 1 Variabler och teoretiska antaganden om relationen till studiens beroende variabel  

Variabler Antaganden 

Socioekonomisk position Negativt samband till beroende variabel 
Sociokulturell position Positivt samband till beroende variabel 
Maktdelning Negativt samband till beroende variabel 
Fraktionalisering Positivt samband till beroende variabel 
Spärregler Negativt samband till beroende variabel 
BNP per capita i PPS Negativt samband till beroende variabel 
Arbetslöshetsnivå Positivt samband till beroende variabel 
Andel över 65 år Negativt samband till beroende variabel 
Nativitet Positivt samband till beroende variabel 
Asylsökande Positivt samband till beroende variabel 
Radikalt högerpop. parti Positivt samband till beroende variabel 
Regeringsställning Negativt samband till beroende variabel 
Medborgarattityder Positivt samband till beroende variabel 
Kolonialmakt Negativt samband till beroende variabel 
		 		
																																																								
129 Eurobarometer 73 respektive Eurobarometer 81, Public opinion in the European Union 
130 Breunig och Luedtke 2008, sid. 136	
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I Tabell 2 återfinns vidare en sammanfattande översikt av variablernas medelvärde och 

standardavvikelse samt högsta- respektive lägsta notering.  

 

Tabell 2	Deskriptiv tabell av variabler	

Variabler N Medelvärde St. 
avvikelse Min Max 

            
Migrationspolitik 244 5,27 2,41 0,47 10 
Socioekonomisk 
position 245 4,91 2,23 0,11 9,59 

Sociokulturell position 245 5,08 2,62 0,29 10 
Maktdelning 245 4,32 1,4 2 8 
Fraktionalisering 245 0,72 0,09 0,5 0,89 
Spärregler % 225 4,78 4,96 0 25 
BNP per capita i PPS 245 96,82 36,29 45 258 
Arbetslöshetsnivå % 245 11,61 5,8 5,2 27,5 
Andel över 65 år % 245 17,9 2,12 12,6 21,4 
Nativitet 245 10,14 1,4 7,9 15 
Asylsökande 245 962,37 1 241,73 50 5680 
Radikalt högerpop. 
parti 245 0,56 0,5 0 1 

Regeringsställning 236 0,27 0,44 0 1 
Medborgarattityder % 245 10,04 9,31 1 64 
Kolonialmakt 245 0,26 0,44 0 1 
      

4. Resultat och analys 

4.1 Resultat del 1 
I Tabell 3 redovisas resultatet från de biviariata- och multipla regressionsanalyser som 

utförts med observationer för år 2014. Resultatet i respektive analysmodell presenteras 

nedan i turordning. Vid redogörelsen av den åttonde och avslutande analysen, där 

studiens samtliga oberoende variabler inkluderats, diskuteras huruvida utfallet 

överensstämmer med de formulerade hypoteserna.    

4.1.1 Modell 1- Socioekonomiska preferenser 
Den första modellen visar en bivariat regression med partiernas position på den 

socioekonomiska dimensionen som oberoende variabel och inställningen till en restriktiv 

migrationspolitik som beroende variabel. Resultatet indikerar att partier till höger på den 

socioekonomiska skalan i genomsnitt är mer positiva till en restriktiv migrationspolitik. 
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En enhets ökning på den socioekonomiska skalan, således ett steg åt höger, bidrar 

uppskattningsvis till att partierna i genomsnitt blir 0,512 enheter mer positivt inställda till 

en restriktiv migrationspolitik, på den elvagradiga skalan. Effekten är statistiskt 

signifikant på högsta säkerhetsnivå och anses stark. Vidare kan vi se att partiernas 

position på den socioekonomiska dimensionen svarar för 22,2 procent av den 

genomsnittliga variationen i partiernas inställning till invandring. Regressionens 

förklaringskraft uppgår således till 22,2 procent.  Sambandet illustreras lämpligtvis i en 

scatterplot. Se Figur 4 nedan.  

 

Figur 4 Scatterplot över sambandet mellan partiernas position på den socioekonomiska dimensionen och 
inställningen till en restriktiv immigrationspolitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den inledande analysen stärker inte den uppställda hypotes 1. Partier som förespråkar en 

låg grad av statligt inblandande i ekonomin, tycks inte i högre grad vara kritiska till en 

restriktiv migrationspolitik. Snarare förefaller sambandet vara det motsatta, vilket flertalet 

tidigare empiriska redogörelser hävdat. Huvudsakligen med hänvisning till att partier till 

höger på den socioekonomiska skalan i högre utsträckning innehar mer traditionella och 

auktoritära preferenser inom den sociokulturella dimensionen. Men vilket samband 

framträder om vi isolerar för partiernas sociokulturella preferenser? Med andra ord om 

partierna hade haft samma värde på den sociokulturella variabeln, vad hade effekten av 

den socioekonomiska variabeln då varit? Det återkommer vi till i den tredje modellen. 
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Först ska den bivariata regressionsanalysen där partiernas position på den sociokulturella 

dimensionen utgör oberoende variabel redogöras för.  

4.1.2 Modell 2- Sociokulturella preferenser  
Den andra modellen visar den bivariata regressionen där partiernas position på den 

sociokulturella dimensionen utgör oberoende variabel, och inställningen till en restriktiv 

migrationspolitik beroende variabel. Analysens resultat indikerar att 

auktoritära/traditionella partier generellt sett, förespråkar en mer restriktiv 

migrationspolitik, än vad liberala/postmaterialistiska partier gör. En enhets ökning, 

således ett steg närmare den auktoritära/traditionella polen, bidrar uppskattningsvis till att 

partierna i genomsnitt är 0,752 enheter mer positiva till en restriktiv migrationspolitik. 

Effekten är mycket stark och statistiskt säkerställt på högsta signifikansnivå. Sambandets 

förklaringskraft uppgår till 0,670 vilket innebär att sociokulturella preferenser förklarar 

hela 67 procent av den genomsnittliga variationen i partiernas inställning till invandring.  

Vidare antar sambandet den riktning som förutsågs i hypotes 2. Sambandet illustreras i 

Figur 5 nedan. Den mycket starka effekten, och höga förklaringskraften reser dock vissa 

misstankar. Är det rent av för hög förklarad varians? Något som skulle kunna tyda på att 

den förklarande variabeln och den beroende variabeln i för hög grad mäter samma 

fenomen. Mer kring detta berörs längre fram. 

 

Figur 5 Scatterplot över sambandet mellan partiernas position på den sociokulturella dimensionen och 
inställningen till en restriktiv immigrationspolitik 
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Utfallen från de två bivariata regressionsanalyserna tyder på att såväl den 

socioekonomiska- som den sociokulturella dimensionen innehar potentialen att 

strukturera de europeiska politiska partiernas inställning till invandring. Särskilt stor 

förklaringskraft återfinns i den bivariata regressionsanalys där partiernas ideologiska 

position på den sociokulturella dimensionen utgjorde oberoende variabel.  

 

Resultaten indikerar att man med kännedom om partiernas ideologiska förteckning, 

framförallt inom den sociokulturella dimensionen, väl tordes kunna uppskatta även deras 

inställning till immigration. Men, vilka samband framträder med kunskap om partiernas 

position på båda konfliktdimensioner? Resultatet kan utläsas i modell tre.  

4.1.3 Modell 3- Ideologiska faktorer 
Den tredje modellen utgörs av en multipel regressionsanalys, där partiernas position på 

såväl den socioekonomiska- som den sociokulturella dimensionen utgör oberoende 

variabler. Se resultat i Tabell 3 nedan. 

 

Regressionens resultat visar att partier till höger på den socioekonomiska skalan generellt 

stödjer en mer restriktiv invandringspolitik, än partier som förespråkar mer statlig 

inblandning i ekonomin, även när sociokulturella preferenser konstanthålls. En enhets 

ökning, således ett steg till höger på den socioekonomiska dimensionen uppskattas bidra 

till att partierna i genomsnitt är 0,231 enheter mer positiva till en restriktiv 

migrationspolitik, när partiets position på den sociokulturella dimensionen isoleras för. 

Effekten som är statistiskt säkerställd sjönk från 0,512 i den inledande bivariata 

regressionen till 0,231 i den multipla analysen. Utfallet tyder på att en betydande del av 

det inledande sambandet mellan socioekonomisk ideologisk tillhörighet och inställningen 

till immigration tycktes bero på att dessa partier generellt sett även är mer auktoritära och 

traditionella. Dock föreligger fortfarande ett tydligt och statistiskt säkerställt samband 

mellan att befinna sig mer till höger på den socioekonomiska skalan och förordandet av 

en mer restriktiv migrationspolitik.  
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Tabell 3 Regressionsanalyser av samband mellan studiens förklaringsvariabler och partiernas 

migrationspolitiska preferenser 

 
Noteringar: Beroende variabel är partiernas inställning till en restriktiv immigrationspolitik, där 0 

motsvarar en fullständigt kritisk inställning till en restriktiv immigrationspolitik, medan 10 motsvarar en 

fullständigt positiv inställning till en restriktiv immigrationspolitik. Multikollinearitet har kontrollerats för 

genom test av Variance Inflation Factor,VIF-värdet respektive Tolerance-värdet. Standardfel anges inom 

parantes. * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

Vidare visar utfallet även att auktoritära/traditionella partier generellt är mer positiva till 

en restriktiv migrationspolitik, även när partiets socioekonomiska preferenser kontrolleras 

för. En enhets ökning på den sociokulturella dimensionen, således ett steg närmare den 

traditionella/auktoritära polen bidrar uppskattningsvis till att partierna i genomsnitt är 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8

Konstant 2.758*** 1.455*** 0.667*** 2.552*** -0.066 0.617** 0.495** 3.611**
(0.329) (0.193) (0.226) (0.073) (1.449) (0.260) (0.238) (1.597))

Socioekonomisk position 0.512*** 0.231*** 0.209*** 0.237*** 0.224*** 0.233*** 0.204***
(0.061) (0.040) (0.039) (0.038) (0.041) (0.040) (0.037)

Sociokulturell position 0.752*** 0.683*** 0.713*** 0.714*** 0.682*** 0.694*** 0.726***
(0.034) (0.034) (0.033) (0.034) (0.035) (0.034) (0.033)

Maktdelning -0.273*** -0.371***
(0.076) (0.077)

Fraktionalisering ´-0.577 -1,046
(1.223) (1.252)

Spärregler % -0.071** -0.067***
(0.017) (0.018)

BNP per capita i PPS 0.011*** 0.006***
(0.003) (0.003)

Arbetslöshetsnivå % 0.043*** -0.020
(0.015) (0.023)

Andel över 65 år % -0.061 -0.118**
(0.047) (0.049)

Nativitet 0.018 0.126*
(0.074) (0.075)

Asylsökande -1.002E-10 -2.389E-10***
(0.000) (0.000)

Radikalt högerpop. parti -0.384** -0.166
(0.185) (0.192)

Regeringsställning 0.101 0.061
(0.192) (0.180)

Medborgarattityder % 0.026*** 0.043***
(0.010) (0.013)

Kolonialmakt 0.420* 0.246
(0.190) (0.240)

Observationer 244 244 244 224 244 235 244 215
Justerat R² 0.222 0.670 0.709 0.739 0.735 0.707 0.714 0.774
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0,683 enheter mer positiva till en restriktiv migrationspolitik, när partiets 

socioekonomiska position konstanthålls. Effekten är att anse mycket hög.  

 

En möjlig slutledning av analysens resultat är att variabeln som mäter position på den 

sociokulturella dimensionen innehar en starkare förklarande effekt, än variabeln som 

anger partiernas position på den socioekonomiska vänster-högerdimensionen. Dock bör 

viss försiktighet iakttas med hänvisning till problematiseringen som lyfts ovan, kring den 

misstänksamt höga korrelationen mellan partiernas position på den sociokulturella 

dimensionen och deras syn på migrationspolitik. Jämförelser av effekter mellan skilda 

oberoende variabler skall överhuvudtaget tillämpas med försiktighet; det finns inte 

kännedom om experternas metodologiska överväganden, ett steg på den ena skalan 

behöver således inte motsvara ett steg på den andre.  

 

Utfallet styrker tesen om att socioekonomiska intressen fått ge vika för sociokulturella 

övertygelser när de politiska partierna formulerar sin syn på migrationspolitiken, men kan 

även indikera att partiernas inställning till invandring är för starkt inkorporerad i 

operationaliseringen av den sociokulturella dimensionen. Möjligtvis tenderar även 

experternas bedömningar att flyta samman när de bedömer partiers sociokulturella 

preferenser och därefter deras syn på immigration. Valet att särskilja den 

socioekonomiska konfliktdimensionen från den sociokulturella dimensionen har 

eventuellt bidragit till problem med att partiernas sociokulturella preferenser i för hög 

grad korrelerar med deras generella inställning till en restriktiv migrationspolitik. Med 

andra ord, det finns en risk att variablerna i stort mäter samma fenomen. Varse om 

situationen, lämnas en vidare diskussion till det avslutande avsnittet för studiens slutsats.  

 

Förklaringsgraden har i den tredje modellen ökat till 0,709. Analysens två ideologiska 

variabler förklarar således 70,9 procent av variationen i partiernas genomsnittliga 

inställning till en restriktiv migrationspolitik, enligt denna analys. Att förklaringsgraden 

ökar med 3,9 procent från den bivariata regressionen i modell 2 till den multipla 

regressionen, tyder på att variablerna samvarierar. Både koefficienten för 
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socioekonomisk- respektive sociokulturell placering är statistiskt signifikant på högsta 

säkerhetsnivå.  

 

Men, vad händer med de ideologiska variablernas effekt när institutionella faktorer 

kontrolleras för, och tycks dessa faktorer överhuvudtaget påverka partiernas inställning 

till invandring? Är exempelvis partier som verkar i politiska system där representation i 

parlamentet lättare nås, generellt mer kritiska till invandring så som Breunig och Luedtke 

hävdar? Det undersöks i modell fyra, där följande hypotes inledningsvis formulerades: 

H3: Ju fler institutionella hinder som det nationella politiska systemet innefattar, desto 

mer positiva antas partiernas inställning till immigration att vara. 

4.1.4  Modell 4- Institutionella faktorer 
Som framgår av Tabell 3 ökar effekten av sociokulturell tillhörighet på partiernas 

inställning till en restriktiv migrationspolitik, när de institutionella variablerna samt 

socioekonomisk position kontrolleras för. En enhets ökning, således ett steg närmare den 

auktoritära/traditionella polen bidrar enligt denna analys till att partierna i genomsnitt är 

0,713 enheter mer positiva till en restriktiv migrationspolitik. Effekten av 

socioekonomisk placering minskade i sin tur till 0,209 när modellens övriga variabler 

kontrolleras för. De två koefficienterna är statistiskt säkerställda på högsta säkerhetsnivå.  

 

De institutionella variablerna har enligt analysen en inverkan på studiens beroende 

variabel, således för partiernas generella inställning till en restriktiv migrationspolitik. 

Effekten är statistiskt säkerställd på högsta säkerhetsnivå. Undantaget utgörs av den 

variabel som mäter fraktionalisering, vars samband inte kunde säkerställas på någon 

signifikansnivå.  

 

Variablerna som anger antalet maktdelningsmekanismer respektive spärregler in i de 

nationella parlamenten uppvisar det förväntade sambandet till partiernas genomsnittliga 

inställning till en restriktiv migrationspolitik. Koefficienterna är statistiskt signifikanta på 

0,01 respektive 0,05 signifikansnivå. Resultaten kan tolkas enligt följande, för varje 

ytterligare maktdelningsmekanism i de nationella politiska systemen, förväntas partierna i 

genomsnitt vara -0,273 enheter mer kritiska till en restriktiv migrationspolitik, när övriga 
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variabler konstanthålls. Vidare, för varje procentuell ökning av spärregel in i det 

nationella parlamentet förväntas partierna i genomsnitt vara 0,071 mer kritiska till en 

restriktiv immigrationspolitik, givet att övriga institutionella och ideologiska variabler 

hålls konstant.  

 

Förklaringskraften ökar från 70,9 procent i modell 3, till 73,9 procent när de 

institutionella variablerna tillförs analysen.  Det innebär att de institutionella 

förklaringsvariablerna tillsammans med de ideologiska variablerna svarar för 73,9 

procent av variansen i partiernas genomsnittliga inställning till migration. Vad gäller den 

hypotes som tidigare formulerats presenterats en kortare diskussion i samband med den 

avslutade modellen.  

 

Vad händer när strukturella förhållanden på aggregerad nationell nivå kontrolleras för, 

påverkar exempelvis andelen arbetslösa i nationen vilken migrationspolitik som partierna 

förespråkar? Det är vad som undersöks i modell fem. De institutionella variablerna 

lämnas för tillfället, och studeras åter i den avslutande modellen.  

4.1.5 Modell 5- Strukturella faktorer	
 
Regressionsanalysen med de ideologiska förklaringsvariablerna respektive de fem 

strukturella förklaringsvariablerna, och den oberoende variabeln, visar flertalet 

intressanta resultat. Sambanden mellan placering på de två ideologiska 

konfliktdimensionerna och inställningen till en restriktiv migrationspolitik är fortsatt 

positiva och statistiskt säkerställda på högsta säkerhetsnivå. Det övergripande mönstret är 

således oförändrat. Effekten av såväl partiernas socioekonomiska tillhörighet (0,237) som 

av sociokulturella övertygelser (0,714) har ökat från de tidigare multivariata analyserna. 

Resultatet indikerar att effekten av ideologiska preferenser undervärderas när strukturella 

bakomliggande faktorerna inte kontrolleras för.  

 

Vidare är variabeln som anger landets aggregerade tillväxt mätt i BNP per capita i PPS 

samt variabeln som behandlar andelen arbetslösa, statistiskt säkerställda på 0,01 

signifikansnivå. Sambandet mellan landets tillväxt och partiernas generella inställning till 
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invandring antar dock motsatt riktning från det förväntade. Analysen visar att en enhets 

indexökning av BNP per capita uttryckt i PPS väntas bidra till att partierna i genomsnitt 

positioneras 0,011 enheter åt höger på studiens beroende variabel, när övriga variabler 

konstanthålls. Således 0,011 steg närmare förordandet av en restriktiv migrationspolitik. 

Resultatet indikerar även att partier verksamma i ett land med en högre andel arbetslösa i 

befolkningen förväntas förorda en mer restriktiv migrationspolitik. En enhets ökning, 

således en procent högre arbetslöshetsnivå, väntas enligt analysen bidra till att partierna i 

genomsnitt placeras 0,043 enheter i riktning mot en restriktiv migrationspolitik, när 

övriga strukturella och ideologiska variabler konstanthålls.  

 

Sambandet mellan variablerna som anger andelen i befolkningen över 65 år respektive 

den aggregerade nativiteten och partiernas inställning till invandring kunde inte 

säkerställas statistiskt i denna inledande analys. Koefficienterna antar den förväntade 

riktningen.  

 

Antalet asylsökande, viktat utifrån befolkningsmängd uppvisar en negativ korrelation till 

partiernas inställning till invandring. Ju fler asylsökande, desto mer kritiska tycks 

partierna i genomsnitt vara till en restriktiv migrationspolitik, när övriga strukturella och 

ideologiska faktorer isoleras för. En enhets ökning på den oberoende variabeln, med 

andra ord för varje ytterligare asylsökande per en miljon invånare, förväntas enligt 

analysen bidra till en genomsnittlig förändring med -1,002E-10 i partiernas position i 

migrationsfrågan. Även om effekten vid första anblick kan tyckas svag, så bör den sättas i 

sitt perspektiv, antalet asylsökande varierade inom de europeiska medlemsländerna 

mellan 50 asylsökande per en miljon invånare till 5680. Sambandet är dock inte statistiskt 

säkerställt. I den avslutande regressionsanalysen där studiens samtliga variabler 

inkluderats är utgången dock en annan. 

 

Det justerade 𝑟!-värdet uppgår i den femte analysen till 0,735. Det innebär att de 

ideologiska variablerna tillsammans med de strukturella faktorerna svarar för 73,5 

procent av variansen i partiernas migrationspolitiska preferenser.  
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Uppskattningar av partiernas inställning till invandring förbättras med kunskap om 

partiernas ideologiska förteckning och när den institutionella kontexten samt strukturella 

omständigheter beaktas. Men om analysen återgår till partinivå, i vilken utsträckning 

tycks partiernas egna strategiska övervägningar påverka och styra deras 

migrationspolitiska preferenser? I den sjätte regressionsmodellen inkluderas variabler 

som anger förekomsten av ett högerextremt parti i det nationella parlamentet, huruvida 

partierna innehar regeringsmakten eller om de sitter i opposition samt medborgarnas 

attityder.  

4.1.6  Modell 6- Strategiska faktorer 
I den multipla regressionsanalys där socioekonomisk- respektive sociokulturell position 

samt de tre strategiska faktorernas testas för, är fyra av fem koefficienter statistiskt 

säkerställda. Effekten av de ideologiska variablerna på studiens beroende variabel förblir 

signifikanta, samtidigt som även medborgarnas attityder och närvaron av ett populistiskt 

högerextremt parti tycks ha en inverkan för vilka preferenser som partierna uppvisar i 

migrationsfrågan.  

 

Effekten av socioekonomisk position sjunker något från föregående modell. 

Regressionsanalysen indikerar att en enhets ökning, således ett steg åt höger på den 

socioekonomiska skalan, i genomsnitt bidrar till att partierna placeras 0,224 enheter i 

riktning mot förespråkandet av en restriktiv migrationspolitik, när modellens övriga 

variabler isoleras för. Effekten av sociokulturell position är den hitintills lägst noterade. 

Koefficienten visar att varje ytterligare steg på den sociokulturella dimensionen, således i 

riktning mot den traditionella/auktoritära polen, uppskattningsvis bidrar till att partierna i 

genomsnitt placeras 0,682 enheter närmare förespråkandet av en restriktiv 

migrationspolitik, givet att modellens övriga variabler konstanthålls.  

 

Vidare tyder regressionsanalysen på att de politiska partierna är känsliga inför 

medborgarnas attityder, som i denna studie operationaliserats till andelen av de tillfrågade 

som i Eurobarometern uppgav att immigration utgör en av landets två största politiska 

utmaningar. En enhets ökning, således en procents ökning av andelen som uppgav att 

migration utgör en av de främsta utmaningarna, förväntas enligt analysen bidra till att 
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partierna i genomsnitt placeras 0,026 enheter i restriktiv riktning, givet att övriga 

strategiska och ideologiska variabler konstanthålls. Koefficienten är statistiskt säkerställd 

på 99- procents säkerhetsnivå. Det positiva sambandet är i linje med den formulerade 

hypotes nummer nio. 

 

Resultatet visar även på ett samband mellan förekomsten av ett populistiskt högerextremt 

parti i parlamentet och partiernas generella inställning till invandring. Men det antog en 

icke-förutsedd riktning. En enhets ökning, således steget från att ett populistiskt 

högerextremt parti inte har representation i det nationella parlamentet till att det innehar 

representation, bidrar enligt analysen till att partierna i genomsnitt placeras -0,384 enheter 

på skalan över partiernas inställning till en restriktiv migrationspolitik, när de ideologiska 

faktorerna och övriga strategiska faktorer kontrolleras för. Med andra ord förväntas 

partier som verkar i en nation där ett populistiskt högerextremt parti innehar 

representation i parlamentet vara i genomsnitt 0,384 enheter mer liberala i sin syn på 

invandring, när modellens övriga variabler isoleras för. Koefficienten är statistiskt 

säkerställd till 95 procent. Resultatet skulle kunna tyda på att partier i politiska system där 

ett populistiskt högerextremt parti har mandat i det nationella parlamentet i högre 

utsträckning tar avstånd från de politiska frågor och ställningstaganden som de 

populistiska högerextrema partierna värnar och står för. Vad som vidare bör poängteras är 

att operationaliseringen bidragit till att endast partier med representation i det nationella 

parlamentet beaktats. Detta medför att studien inte tagit hänsyn till att partier ändock kan 

ha utbrett folkligt stöd i exempelvis makoritära och semi-presidentialistiska system samt 

täckning i media. Front National i Frankrike är ett exempel på när operationaliseringen 

kan ha kommit att påverka utfallet, då det kan misstänkas att partiet haft inverkan på den 

politiska diskussionen och på samhällsdebatten i stort. Sambandet kan även misstänkas 

ha varit spuriöst då effekten inte kan säkerställas i den slutliga analysen. En vidare 

diskussion presenteras vid redogörelsen av modell åtta.  

 

Analysen kunde vidare inte finna belägg för att partier i regeringsställning konsekvent 

avviker från partier i opposition, avseende deras migrationspolitiska preferenser. 

Mönstret som uppvisades var det motsatta från vad tidigare litteratur hävdat. Vid analys 
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av resultatet bör dock följande tas i beaktan. Operationaliseringen av variabeln berör 

huruvida partierna är i regeringsställning eller i opposition, inte huruvida de är 

marginaliserade eller ej. För att överhuvudtaget ingå i CHES urval krävs att partierna 

uppnått vissa parlamentariska framgångar. Partierna behöver således inte inneha några 

incitament att omstrukturera det politiska systemet genom att politisera migrationsfrågan. 

Sambandet behöver inte heller vara så tydligt som tidigare litteratur förutsett. Det är 

möjligt att anta att partier i opposition skulle ha lättare att kritisera en given 

migrationspolitik. Ett illustrerande exempel ur empirin utgörs av Miljöpartiets språkrör 

Åsa Romsons uttalande om att partiet skulle agerat annorlunda och ställt sig kritiska till 

den migrationsuppgörelse som de var med och införde, om de inte varit ett regeringsparti 

utan suttit i opposition. Migrationsuppgörelsen bidrog till att de svenska asylreglerna 

hårdnade.131  

 

Den sjätte multipla regressionsmodellen förklarade 70,7 procent av den genomsnittliga 

variationen i partiernas inställning till en restriktiv migrationspolitik. De ideologiska 

förklaringsfaktorerna svarar tillsammans med de strategiska faktorerna således för 70,7 

procent av variansen i partiernas generella inställning till invandring. Det är en lägre 

förklaringsgrad, än vad som noterades i den tredje multipla regressionsanalysen där 

endast studiens ideologiska variabler inkluderats.  

 

I vilken utsträckning är dagens aktörer bundna av tidigare historiska val, enligt idéen om 

”path dependency”, mer specifikt hur påverkas dagens europeiska partier av historiska 

skeenden inom nationen, förespråkar partier i före detta kolonialmakter konsekvent en 

mer liberal migrationspolitisk linje, än partier verksamma i nationer utan samma 

historiska erfarenhet? Detta studeras vidare i modell sju.  

	

4.1.7  Modell 7- Historiska faktorer 
Inledningsvis kan det konstateras att studiens två ideologiska förklaringsfaktorer fortsatt 

uppvisar ett positivt samband med partiernas migrationspolitiska preferenser, som är 

																																																								
131 Bendjeloul 2015 ’Miljöpartiets språkrör Åsa Romson försvarar migrationsuppgörelsen (hämtad 2016-
01-05) 
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statistiskt säkerställt på högsta säkerhetsnivå. Koefficienterna uppgår till 0,233 för 

variabeln som mäter socioekonomisk position, respektive 0,694 för variabeln som anger 

sociokulturell placering, givet att analysens övriga variabler hålls konstanta.  

 

Sambandet mellan studiens beroende variabel och den kontrollvariabel som anger 

huruvida de politiska partierna verkar i en nation som definierats till en tidigare 

kolonialmakt eller ej, var inte det förväntade. Enligt analysen uppskattas en enhets ökning 

på den oberoende variabeln, således steget från att inte vara en tidigare kolonialmakt till 

att vara det, bidra till att partierna i genomsnitt är 0,420 enheter mer positiva till en 

restriktiv migrationspolitik, när effekterna av analysmodellens övriga variabler filtreras 

bort. Koefficienten är statistiskt säkerställd till 95 procent. Effekten som uppgår till 0,420 

betraktas som relativt svag, givet att studiens beroende variabel mäts på en skala som 

varierar mellan noll och tio, alltmedan denna variabel är dikotom.  

 

Tillsammans med de ideologiska variablerna förklarar den historiska variabeln 71,4 

procent av variationen i partiernas genomsnittliga inställning till en restriktiv 

migrationspolitik.  

 

När nu samtliga uppsättningar av förklarande faktorer testats var för sig tillsammans med 

de ideologiska variablerna i sju olika modeller, är det hög tid att inkludera samtliga i en 

avslutande analys. Resultatet diskuteras i relation till de hypoteser som formulerats under 

teoriavsnittet.  

4.1.8  Modell 8- Samtliga förklaringsvariabler 
Resultatet i den avslutande multipla regressionsmodell där studiens samtliga oberoende 

variabler inkluderats, tyder på att en rad faktorer påverkar partierna när de formulerar 

sina migrationspolitiska preferenser. Utöver studiens två ideologiska variabler kan 

effekten av ytterligare nio variabler statistiskt säkerställas. Av de nio variablerna återfinns 

faktorer från följande uppsättningar av argument; två faktorer har definierats som 

institutionella variabler (maktdelning och spärregler in i parlamentet), fyra är strukturella 

variabler (BNP per capita i PPS, andelen i pensionsålder, nativitet samt antalet 

asylsökande viktat utefter medborgarantal). Avslutningsvis kunde även effekten av 
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medborgarnas attityder, som klassificerats som en strategisk faktor, statistiskt säkerställas 

i denna analys. Nedan redogörs för resultatet, samt hur utfallet förhåller sig till de 

hypoteser som formulerats med utgångspunkt i den tidigare forskningen.  Se Tabell 4 för 

en sammanfattande matris av analysens resultat, i relation till de förväntade sambanden. 

 

Tabell 4 Variabler och utfallet i förhållande till de teoretiska antagandena om relationen till studiens 

beroende variabel  

Variabler Argument Utfall  

Socioekonomisk position Negativt samband till beroende variabel Positivt*** 
Sociokulturell position Positivt samband till beroende variabel Positivt*** 
Maktdelning Negativt samband till beroende variabel Negativt*** 
Fraktionalisering Positivt samband till beroende variabel Negativt 
Spärregler % Negativt samband till beroende variabel Negativt*** 
BNP per capita i PPS Negativt samband till beroende variabel Positivt** 
Arbetslöshetsnivå % Positivt samband till beroende variabel Negativt 
Andel över 65 år % Negativt samband till beroende variabel Negativt** 
Nativitet Positivt samband till beroende variabel Positivt* 
Asylsökande Positivt samband till beroende variabel Negativt*** 
Radikalt högerpop. parti Positivt samband till beroende variabel Negativt 
Regeringsställning Negativt samband till beroende variabel Positivt 
Medborgarattityder % Positivt samband till beroende variabel Positivt*** 
Kolonialmakt Negativt samband till beroende variabel Positivt 
		 		 		

Noteringar: Fall där resultatet är motsatt från det förväntade, har markerats med fetstil.  

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

Inledningsvis kan konstateras att de ideologiska variablerna, således partiernas 

socioekonomiska- respektive sociokulturella preferenser, uppvisat en statistiskt 

säkerställd effekt på studiens beroende variabel genom hela analysen. Sambandet mellan 

partiernas socioekonomiska position, och deras inställning till invandring sjunker dock 

något i den avslutande analysen. Givet att övriga oberoende variabler konstanthålls 

indikerar resultatet att ett steg åt höger på den socioekonomiska skalan i genomsnitt 

bidrar till att partierna är 0,204 mer positiva till en restriktiv migrationspolitik. Effekten 

av sociokulturell placering ökar å sin sida, till 0,726, givet att övriga faktorer isoleras för. 

Det är variabelns näst högsta notering, med undantag av den bivariata regressionen där 
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sociokulturella preferenser utgjorde ensam oberoende variabel. När hänsyn tas till en rad 

olika institutionella, strukturella, historiska och strategiska faktorer förblir således 

sambandet mellan partiernas sociokulturella preferenser och deras inställning till 

immigration mycket starkt, till och med ännu starkare. En enhets ökning, med andra ord 

ett steg närmare den auktoritära och traditionella polen, bidrar enligt denna analys till att 

partierna i genomsnitt placeras 0,726 steg närmare förordandet av en restriktiv 

migrationspolitik, när effekten av studiens övriga variabler filtreras bort.  

 

Den ur teorin sprungna hypotesen H1: Ju längre till höger på den socioekonomiska 

skalan som partierna befinner sig, desto mer liberala väntas deras migrationspolitiska 

preferenser att vara. Betraktas således gå försvagad ur denna analys. Partier till höger på 

den socioekonomiska skalan är enligt denna analys generellt sett mer positiva till en 

restriktiv migrationspolitik, även när partiernas position på den sociokulturella 

dimensionen och övriga faktorer isoleras för. Studiens andra hypotes H2: Ju närmare den 

traditionella och auktoritära polen på den sociokulturella-dimensionen som partierna 

befinner sig, desto mer restriktiva förväntas deras migrationspolitiska preferenser vara, 

bedöms i sin tur gå stärkt ur analysen. Resultatet är i linje med den forskning som hävdar 

att de existerande konfliktdimensionerna i hög grad samvarierar och väl assimilerar 

frågor om immigration. Med kunskap om partiernas position på de två 

konfliktdimensionerna bör man, enligt denna studie, relativt väl kunna uppskatta deras 

syn på migration.  

 

Utfallet skulle vidare kunna tyda på att ekonomiska preferenser får begränsat utrymme 

när partier, oavsett om de placeras till vänster eller höger, formulerar sina 

migrationspolitiska preferenser. Partier till höger på den socioekonomiska konfliktlinjen 

är, även om flertalet undantag förekommer (se förslagsvis Figur 3), i högre grad mer 

traditionella/auktoritära än partier till vänster på den socioekonomiska höger-

vänsterskalan. Med hänvisning till den starka effekt som sociokulturella preferenser tycks 

ha för vilka migrationspolitiska preferenser som partierna uppvisar,	är en rimlig 

slutledning av analysens resultat att sociokulturella övertygelser övertriumferar det 

förväntade ekonomiska intresset, när partierna formulerar sin syn på migrationspolitiken. 
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Ett varningens finger har dock höjts på grund av att variabeln som mäter partiernas 

preferenser inom den sociokulturella dimensionen innehar en misstänksamt hög 

förklaringskraft på studiens oberoende variabel. Med det i beaktan kan resultatet vidare 

vara en naturlig konsekvens av att immigrationen till Europa huvudsakligen utgörs av 

människor som söker asyl. Rätten att söka asyl finns uttryckt i bland annat FN:s 

flyktingkonvention från 1951 samt numer i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, samt i EU-stadgan om mänskliga rättigheter. Migrationspolitiska 

preferenser utarbetas därför rimligen i termer av mänskliga rättigheter, vilket vidrör 

områden och frågor som traditionellt återfinns inom den sociokulturella dimensionen. Att 

jämföra med exempelvis arbetskraftsinvandring. Argumentet skulle kunna fungera som 

en del av förklaringen till varför resultatet inte är i linje med de ekonomiska argument 

som presenterats. Alternativt förefaller de ekonomiska argumenten på ett vis som inte 

tidigare förutsetts.  

 

Partier till höger ser eventuellt inte den ekonomiska vinning som teorierna förutser, 

samtidigt som vänsterpartier inte identifierar det eventuella hotet mot deras kärnväljares 

ekonomiska intressen. I detta avseende skulle formen av immigration utgöra en aspekt att 

vidare studera. På grund av exempelvis språkliga hinder och skillnader i utbildningsgrad 

mellan de som immigrerar och medborgarna, tordes de ekonomiska argumenten bli 

mindre synliga och de ekonomiska incitamenten bli lägre för de partier som verkar i 

högteknologiska kunskapsekonomier.  

 

Ytterligare en möjlig del-förklaring till det starka sambandet berör det faktum att 

auktoritära/traditionella högerpartier, om tidigare litteratur har rätt, i högre grad 

politiserar och driver migrationsfrågan. Det skulle kunna leda till att experterna betraktar 

dem som förespråkare av en mer restriktiv migrationspolitik, till skillnad från de partier 

som inte uppvisar tydliga preferenser i frågan. Förklaringen ligger i svårigheter för 

experterna att bedöma partiernas inställning till en restriktiv migrationspolitik, då de i 

högre utsträckning får förlita sig på skrivna texter och politiska manifest, vilka tenderar 

att främst beröra positiva reformeringar och ge litet utrymme till politiska frågor som 

partierna inte äger eller vill fokusera på.  



	 53	

 

Oavsett ställning i debatten kring om det partipolitiska systemet karakteriseras av två 

separata konfliktlinjer eller om dimensionerna samvarierar i sådan hög grad att de kan 

pressas samman till en enskild, så visar denna studie att de existerande dimensionerna 

lyckas assimilera immigrationsfrågan väl. Dock bör det återigen poängteras att 

operationaliseringen av den oberoende variabeln utgörs av partiernas inställning till en 

restriktiv migrationspolitik, så som den uppfattas av nationella experter. 

 

Effekten av de oberoende variabler som anger antalet maktdelningsmekanismer och 

spärregler in de nationella parlamenten förblir statistiskt signifikanta på högsta 

signifikansnivå. Resultatet stärker Breunig och Luedtkes teori vilken utmynnade i 

följande hypotes: H3: Ju fler institutionella hinder som det nationella politiska systemet 

innefattar, desto mer liberala migrationspolitiska preferenser förväntas partierna inneha. 

En enhets ökning, således en ytterligare maktdelningsmekanism väntas enligt denna 

analys bidra till att partierna i genomsnitt är -0,371 enheter mer liberala i sin förordande 

migrationspolitik, givet att resterande variabler isoleras för. Antalet 

maktdelningsmekanismer i EU:s samtliga medlemsländer varierade mellan 2, och 8 

stycken. Sambandet anses därför vara relativt starkt. Vad avser variabeln spärregler in i 

parlamentet väntas enligt analysen, en procents ökning bidra till att partierna i genomsnitt 

placeras -0,067 enheter i riktning mot förordandet av en mer öppen och generös 

migrationspolitik, givet att övriga variabler konstanthålls. Utfallet kan enligt den tidigare 

litteraturen förklaras genom att institutionella hinder hindrar majoritetens 

migrationskritiska åsikter från att vinna politiskt gehör och i förlängningen påverka den 

förda migrationspolitiken.  

   

Någon effekt av graden av fraktionalisering i det politiska systemet, för partiernas 

inställning till immigration kunde inte säkerställas i denna analys.  

 

H4a: Ju lägre aggregerad tillväxt, desto mer restriktiv förväntas partiernas 

migrationspolitiska preferenser vara.  

Operationaliseringen av tillväxt utgjordes av medlemsländernas BNP per capita i PPS 
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uttryckt i ett index där EU28=100. Variabelns effekt sjönk från 0,011 till 0,006 i den 

avslutande regressionsanalysen, när studiens övriga variabler isoleras för. Koefficienten 

är statistiskt säkerställd till 95 procent. Resultatet är inte i linje med hypotesen, utan antar 

motsatt riktning när en enhets ökning av BNP per capita i PPS, väntas bidra till att 

partierna i genomsnitt är 0,016 enheter mer positiva till en restriktiv migrationspolitik. 

 

Regressionens utfall kan snarare tyda i riktning mot det argument som bland andra Hix 

redogjorde för, där partier verksamma i en nation med låg tillväxt uppvisar en mer liberal 

inställning till invandring, på grund av att nationen i större utsträckning är i behov av 

utländsk arbetskraft för att stimulera ekonomin. Alternativt, kan resultatet förklaras med 

hänvisning till att medlemsländer med högre nivåer av tillväxt i större utsträckning kan 

vara högteknologiska kunskapsekonomier, där efterfrågan av arbetskraft inte matchar det 

utökade utbudet. Varpå partier, och andra aktörer, inte identifierar de fördelar som de 

ekonomiska argumenten redogör för.   

 

Vidare skulle sambandet mellan högre nivåer av tillväxt och välfärdsstatens utformande 

utgöra en intressant aspekt att vidare studera. Kan partiernas inställning kopplas till 

välfärdsprotektionism, och argument om det svåra i att förena en utbredd nationell 

välfärdsstat med en liberal migrationspolitik, som exempelvis Freeman hävdar? 132 Även 

Hinnfors et al utgår till viss del från dessa argument när de menar att Socialdemokraterna 

fört en restriktiv migrationspolitik genom värnandet av den svenska modellen.  

Förhållandet mellan välfärdsstatens utformande och politiska partiers inställning 

misstänks dock vara komplext. Detta med hänvisning till att partier till höger på den 

socioekonomiska vänster-högerskalan på grund av ideologiska övertygelser om en 

begränsad välfärdsstat och statlig inverkan på ekonomin (vilket var en del av CHES 

operationalisering av ett högerparti) i viss mån tordes sträva efter- och uppskatta 

strukturella förändringar inom en nation där välfärdsstaten är omfattande.  

 

H4b: Ju högre aggregerad arbetslöshet, desto mer restriktiva migrationspolitiska 

preferenser förväntas partierna uppvisa. Koefficienten som anger sambandet mellan den 
																																																								
132 Freeman 1986, sid. 51 
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aggregerade arbetslösheten och partiernas generella inställning till invandring, tappade 

sin signifikans i den avslutande analysen.  Även om riktningen inte var den som 

förväntades, således att partier verksamma i ett land med högre arbetslöshet, enligt 

analysen inte förespråkar en mer restriktiv migrationspolitik i större utsträckning, kunde 

sambandet inte säkerställas i den avslutande analysen. Det är således svårt att uttala sig 

om hypotesen stämmer eller ej.  

 

H5a: Ju lägre aggregerad nativitet, desto mer liberala migrationspolitiska preferenser 

förväntas partierna uppvisa.  

Koefficienten för nativitetens, således det aggregerade födelsetalet per ett tusen personer, 

effekt på partiernas migrationspolitiska preferenser stärks och kan statistiskt säkerställas 

till 90 procent i den avslutande analysen. Effekten ökar från 0,018 till 0,126 när övriga 

variabler konstanthålls. Resultatet kan tolkas enligt följande, för varje ytterligare nyfödd 

per 1000 personer så förväntas partierna i genomsnitt placeras 0,126 steg på beroende 

variabel y, när övriga kontrollvariabler isoleras för. Med andra ord 0,126 steg i riktning 

mot en position som förordar en begränsad invandring.  Inom medlemsländerna varierade 

nativiteten mellan 7,9 och 15. Sambandet bedöms därmed vara betydande, och hypotesen 

går stärkt ur denna analys. Sambandet mellan antal födda i nationen och partiernas 

generella inställning till invandring misstänks ha varit undertryckt i den inledande 

multipla analys fem.  

 

H5b: Ju högre andel av befolkningen som befinner sig i pensionsålder, desto mer liberala 

migrationspolitiska preferenser förväntas partierna uppvisa.  

I denna studie kunde den aggregerade andelen i befolkningen över 65 till 95 procent 

säkerställas ha en effekt på partierna vid formulerandet av inställning till invandring. 

Variabelns samband till studiens oberoende variabel tros ha varit undertryckt 

inledningsvis. Effektens styrka ökade från -0,061 i den strukturella modellen, till  

-0,118 i den avslutande analysen, när övriga variabler konstanthålls. Hypotesen anses 

därför gå stärkt ur denna analys. Vidare studier kring de demografiska variablernas 

korrelation till övriga variabler uppmuntras.   
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H6: Ju högre nivåer av invandring på aggregerad nationell nivå, desto mer restriktiva 
migrationspolitiska preferenser förväntas partierna uppvisa. 
Effekten av antalet asylsökande, viktat utifrån befolkningsmängd, på partiernas generella 

position i immigrationspolitiken kom att bli statistiskt signifikant på 0,01 signifikansnivå, 

i den avslutande analysen. Resultatet indikerar att en procents ökning av antalet 

asylsökande i genomsnitt väntas bidra till att partierna förflyttas -2,389 E-10 enheter i 

riktning mot en kritisk syn på en restriktiv och hård migrationspolitik, när studiens övriga 

faktorer kontrolleras för.    

 

En möjlig förklaring är att det blir rundgång i argumentet, då fler individer i större 

utsträckning tordes söka asyl i ett land som för en liberal och öppen migrationspolitik. Då 

partier utgör staters regeringar och i högsta grad styr migrationspolitiken, tordes det 

finnas en korrelation mellan dessa fenomen. En annan möjlig förklaring som inte kan 

uteslutas på grund av att undersökningen inte beaktar antal asylsökande över tid, är att 

höga nivåer av asylsökande ur ett långsiktigt perspektiv tordes bidra till en högre andel 

minoriteter och utlandsfödda i befolkningen. Något som vissa forskare menade bidrar till 

ett mer tolerant och liberalt samhälle, vilket skulle kunna ha en ”liberaliserande” effekt på 

partiers inställning till invandring.  Effekten må vara ringa, men noteras bör att variabeln 

anger en ytterligare asylsökande per en miljon invånare. Medelvärdet inom EU låg under 

2014 på 962 stycken och varierade mellan 50 till 5680. Att effekten initialt var mindre 

och inte statistiskt säkerställd tyder på att det finns en tredje variabel som är positivt 

korrelerad med den beroende variabeln och negativt korrelerad men antalet asylsökande. 

Mer studier fordras, men eventuellt uppstår detta fenomen genom korrelationen mellan 

medborgarnas attityder (som uppvisar ett positivt samband till den beroende variabeln) 

och antalet asylsökande. Ett samband som även den tidigare forskningen funnit.  

 

H8: Närvaron av ett populistiskt högerextremt parti i parlamentet, förväntas bidra till att 

övriga partier inom det politiska systemet uppvisar mer restriktiva preferenser i 

immigrationspolitiken. 

Det negativa samband som uppvisades i modell sex mellan närvaron av ett radikalt 

högerpopulistiskt parti i parlamentet och partiernas generella inställning till invandring 

misstänks ha varit spuriöst, då effekten inte längre är statistiskt signifikant, Eventuellt till 
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följd av att dessa partier verkar i nationer med en generellt högre nivå av BNP. 

Ytterligare förklaring till utfallet berör variabelns operationalisering då endast partier 

med representation nationella parlamentet inkluderats. Hypotes åtta får således inte stöd i 

denna studie. Vidare skulle en utredning av om experternas bedömning systematiskt 

skiljer sig när ett populistiskt högerextremt parti finns representerat i parlamentet, då 

övriga partiers attityder i invandringsfrågan tordes upplevas som mer generösa och 

liberala, i jämförelse med de radikala högerpopulistiska partiernas.  

 

H7: Etablerade politiska partier i regeringsställning, förväntas anta mer liberala 

migrationspolitiska preferenser, än mer nischade och politiskt marginaliserade partier.  

Inte heller i den avslutande analysen kunde stöd finnas för att partier i regeringsställning 

systematiskt skiljer sig från partier i opposition. Givet de metodologiska begränsningar 

som diskuterades ovan i modell sju, kan de argument som menar att politiskt 

marginaliserade partier uppvisar en mer restriktiv position i migrationspolitiken kan 

således inte stärkas i denna analys.  

 

H9: Ju mer central immigrationsfrågan upplevs vara av medborgarna, desto mer 

restriktiva migrationspolitiska preferenser förväntas partierna uppvisa. 

Den formulerade hypotesen anses gå stärkt ur analysen. En enhets ökning, således en 

procent fler av medborgarna som uppger att immigration är en av politikens två största 

utmaningar, väntas enligt denna analys bidra till att partierna i genomsnitt placeras 0, 043 

enheter i riktning mot förordandet av en restriktiv migrationspolitik, givet att studiens 

övriga variabler kontrolleras för. Koefficienten är statistiskt säkerställd på högsta 

säkerhetsnivå.  

 

H10: Partier som verkar i tidigare kolonialmakter förväntas inta mer liberala 

migrationspolitiska preferenser, relativt de partier som verkar i en nation utan samma 

historia. Allt annat lika.  

I den åttonde och avslutande modellen kan inte längre sambandet mellan kolonialmakt 

och partiernas inställning till en restriktiv migrationspolitik statistiskt säkerställas. Det 

samband som initialt uppvisades var sannolikt spuriöst, och kan eventuellt ha varit en 
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konsekvens av att den aggregerade tillväxtnivån inte kontrollerades för.  Någon 

systematisk skillnad mellan partier verksamma i tidigare kolonialmakter, från de partier 

som är verksamma inom ett medlemsland utan samma erfarenhet kunde inte säkerställas i 

denna analys. Resultatet är i linje med den formulerade hypotesen, men då effekten inte 

kan säkerställas står hypotesen oförändrad.  

4.2 Resultat del 2, analys av förändringar över tid  
För att underlätta de substantiella tolkningarna av analysens resultat, redogörs för 

medelvärde, standardavvikelse samt minsta- respektive största observerade förändring i 

variablernas värden mellan 2010 och 2014 i en deskriptiv tabell.133 Se Tabell 5.  

 
Tabell 5 Deskriptiv tabell av variablernas differens 2010-2014 
Variabler N Medelvärde St. avvikelse Min Max 
            
Migrationspolitik 166 -0,07 0,89 -2,75 2,27 
Socioekonomisk position 166 0,13 0,7 -2,43 2,7 
Sociokulturell position 166 -0,0009 0,84 -1,99 2,5 
Maktdelning 166 0,19 0,91 -2 2 
Fraktionalisering 166 0,01 0,05 -0,09 0,18 
BNP per capita i PPS 166 0,44 6,7 -21 16 
Arbetslöshetsnivå % 166 2,18 4,33 -5,6 17,9 
Andel över 65 år % 166 1,25 0,54 0,1 2,4 
Nativitet 166 -0,91 0,61 -2 0,3 
Asylsökande 166 0,03 0,08 -0,07 0,31 
Radikalt högerpop. parti 166 -0,03 0,36 -1 1 
Regeringsställning 161 0,01 0,62 -1 1 
Medborgarattityder % 166 2,98 5,19 -10 17 

 

Vid regressionsanalyserna av utvecklingen över tid, således förändringen mellan 

observationernas registrerade värden år 2010 och 2014, uppträder en rad intressanta 

resultat. 

 

Resultatet indikerar att differensen mellan effekten av socioekonomisk position 

respektive sociokulturell position på partiernas förändrade inställning till invandring 

																																																								
133 I de fall där minsta noteringen utgörs av ett minusvärde åsyftas den högst fallande förändring som 
noterats. Exempelvis har tillväxten som högst sjunkit med 21 index, från observationens värde 2010 till 
uppmätt värde 2014.  
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minskar vid analys av förändringar över tid. Givet att övriga variabler konstanthålls 

uppgår koefficienten för sambandet mellan förändringar i socioekonomiska preferenser 

och förändringar i partiernas föredragna migrationspolitik, till i 0,203. Ett steg åt höger 

från år 2010 till 2014 förväntas enligt denna analys bidra till att partierna i genomsnitt 

positioneras 0,203 enheter i restriktiv riktning, givet att övriga variabler isoleras för. 

Sambandet är säkerställt på 0,05 signifikansnivå. Se resultat i Tabell 6.  

 

Tabell 6 Förklaringsfaktorer till politiska partiers förändrade position i synen på en restriktiv 

migrationspolitik 

 
Noteringar: Den beroende variabeln är förändringen i partiernas inställning till en restriktiv 

immigrationspolitik mellan estimeringar för CHES år 2010 respektive 2014. Standardfel anges inom 

parantes. * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 4 Modell 5 Modell 6
Konstant -0.110 -0.067 0.101 0.044 0.204 -0.089 0,297

(0.068) (0.066) (0.066) (0.066) (0.203) (0.077) (0.239)
Socioekonomisk position 0.341*** 0.272*** 0.255*** 0.246*** 0.255*** 0,203**

(0.095) (0.095) (0.093) (0.088) (0.096) (0.092)
Sociokulturell position 0.317*** 0.269 0.287*** 0.188** 0.290*** 0,22***

(0.079) (0.079) (0.076) (0.075) (0.080) (0.077)
Maktdelning -0.219*** -0.104

(0.071) (0.074)
Fraktionalisering -1.294 .-1,137

(1.259) (1.359)
BNP per capita i PPS 0.033* 0,026

(0.017) (0.019)
Arbetslöshetsnivå % 0.053* 0,057*

(0.028) (0.033)
Andel över 65 år % -0.285** -0.273*

(0.135) (0.155)
Nativitet -0.021 0,053

(0.134) (0.140)
Asylsökande -3.446E-10*** -3.445E-10**

(0.000) (0.000)
Radikalt högerpopop. parti -0.083 0,231

(0.183)  (0.190)
Regeringsställning 0.166 0,111

(0.106) (0.098)
Medborgarattityder % -0.008 0,002

(0.013) (0.014)

Observationer 166 166 166 166 166 161 161
Justerat R² 0.067 0.085 0.124 0.179 0.257 0.128 0,269
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Effekten av förändringar i sociokulturella preferenser väntas enligt analysen bidra till att 

partierna i genomsnitt intar en position 0,220 enheter i restriktiv riktning på den beroende 

variabeln, när övriga variabler konstanthålls. Koefficienten är säkerställd på högsta 

säkerhetsnivå.  Förklaringskraften uppgår i den multipla analysen i modell 3 till 0,124 %. 

Det innebär att förändringar i socioekonomiska- respektive sociokulturella preferenser 

tillsammans förklarar 12,4 % av variationen i partiernas genomsnittliga förändrade 

inställning till invandring. Utfallet kan eventuellt bidra till att misstankarna som tidigare 

riktats mot att den sociokulturella dimensionen är alltför starkt korrelerad med studiens 

beroende variabel, kan nedskrivas något. I den bivariata regressionsanalysen i modell två 

uppgår förklaringskraften till 8,5 procent.  

 

Den förklarade variansen avviker således stort från resultatet i de multipla 

regressionsanalyserna för år 2014. Då ideologiska preferenser ofta anses relativt 

trögrörliga, kan resultatet tyda på att förändringar i partiernas preferenser i 

migrationsfrågan till stor del beror på förändringar i exogena faktorer. Med andra ord att 

partierna svarar till förändringar i den kontext där de verkar.   

 

Regressionsanalysen där samtliga icke-statiska kontrollvariabler inkluderats pekar, till 

viss del, i den riktningen. Förklaringsgraden uppgår till 0,269, vilket innebär att 

förändringar i de ideologiska variablerna tillsammans med förändringar i övriga 

kontrollvariabler förklarar 26,9 procent av den genomsnittliga variationen i partiernas 

förändrade migrationspolitiska preferenser. Effekten av förändringar avseende andelen 

arbetslösa, andel i befolkningen över 65 år samt antalet asylsökande är de variabler, 

utöver förändringar i partiernas ideologiska preferenser, som kan säkerställas statistiskt i 

den avslutande analysen. Utfallet tyder på att en procents ökning av andelen arbetslösa 

från 2009 till och med 2013 (laggad variabel), i genomsnitt bidrar till att partierna 

placeras 0,057 enheter i restriktiv riktning, relativt positionen år 2010, när förändringar i 

övriga variabler isoleras för. Koefficienten är säkerställd till 90 procent. Varje ytterligare 

procent av befolkningen som är över 65 år uppskattas enligt denna analys i genomsnitt 

placera partierna -0,273 enheter från den position som uppmättes 2010, givet att övriga 

förändringar konstanthålls. Effekten är säkerställd på 90 procents säkerhetsnivå. Den sista 
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variabeln utgörs av förändrade nivåer av asylsökande, viktat av befolkningsmängd mellan 

år 2010 och 2014. En procents ökning väntas enligt analysen bidra till att partierna i 

genomsnitt placeras  

-3,445E-10 enheter närmare en kritisk syn på en restriktiv migrationspolitik, relativt den 

uppskattning som gjordes år 2010 när övriga faktorer kontrolleras för. Koefficienten är 

statistiskt säkerställd på 95 procents säkerhetsnivå.  

 

Förändringar i partiernas inställning till en restriktiv migrationspolitik tycks enligt 

resultatet i denna studie bero på såväl förändringar i de ideologiska preferenserna, såväl 

som svara för exogena förändringar avseende aggregerad arbetslöshetsnivå, andel i 

pensionsålder samt antalet asylsökande. Analysens resultat bör dock betraktas som en 

första indikation och ett första test, där den statistiska metoden behöver förfinas, 

modellen utvecklas och testerna utökas.  

5. Slutsats 
Resultatet i denna studie stärker den litteratur som hävdat att de existerande 

dimensionerna för partipolitisk konkurrens, upptar och väl organiserar partiernas 

preferenser i immigrationsfrågan. Trots inkluderandet av flertalet skilda kontrollvariabler, 

uppvisar partiernas position på den socioekonomiska- respektive sociokulturella 

dimensionen en betydande effekt på partiernas inställning till en restriktiv 

migrationspolitik, som är robust genom hela analysen.  

 

I den multipla regressionsanalys där endast studiens två ideologiska variabler inkluderats, 

uppgår förklaringsstyrkan till hela 70,9 procent. När studiens samtliga förklarande 

variabler tas i beaktan i den avslutande analysen ökar förklaringsgraden till 77,4 procent.  

En rimlig slutledning tordes vara att partiernas ideologiska hemvist är det som 

huvudsakligen styr vilken migrationspolitik som partierna understödjer. Resultaten från 

regressionsanalyserna av förändringar över tid indikerade dock att förskjutningar i 

partiernas inställning till immigration beror av såväl förändringar i partiernas ideologiska 

preferenser, som av exogena förhållanden.  Vidare begrundas huruvida denna tendens kan 
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ha kommit att förstärkas i och med flyktingkrisen- får ideologiska faktorer stå tillbaka när 

empirin förändras drastiskt?  

 

Denna studie indikerar att partier till höger på den socioekonomiska vänster-högerskalan 

generellt sett positioneras i en mer restriktiv riktning, även när sociokulturella preferenser 

kontrolleras för. Vidare visar den, i likhet med flertalet studier dessförinnan, att partier 

som ideologiskt placeras närmare en traditionell och auktoritär hållning, i större 

utsträckning stödjer en mer restriktiv migrationspolitik. Detta innebär att de potentiella 

motsättningar mellan socioekonomiska preferenser och sociokulturella övertygelser som 

tidigare litteratur menat att migrationsfrågan bidrar till, inte uppenbarades i denna 

undersökning. Även om kärnväljarna hos partier i mitten- och till vänster tordes motsätta 

sig en alltför liberal invandring med hänvisning till ekonomiska intressen, så visar denna 

studie att partier till vänster på den socioekonomiska höger-vänsterdimensionen 

konsekvent intar en mer liberal inställning till invandring än partier till höger, även när 

sociokulturell position kontrolleras för. En diskussion har förts kring om detta kan bero 

av att ideologiska övertygelser i högre grad formar partiernas svar till migrationsfrågan, 

möjligtvis till följd av att den huvudsakliga migrationen till Europa utgörs av flyktingar. 

Vilket tordes medföra att frågan huvudsakligen diskuteras i termer av mänskliga fri- och 

rättigheter. Samtidigt blir effekterna inte lika tydliga inom frågor traditionellt förknippade 

med den socioekonomiska dimensionen, vilket bidrar till att aktörerna inte gör de 

slutledningar som tidigare teorier förutsåg. Tesen som inledningsvis presenterades, anses 

hålla genom undersökningen.  

 

Diskussion kring de ekonomiska argumentens giltighet har även förts, där misstanke 

riktats mot att relationen mellan partiernas ekonomiska preferenser och deras syn på 

immigration, inte föreligger på det vis som den tidigare litteraturen hävdat. Här har 

framförallt formen av migration lyfts fram som en potentiell förklaring, då behovet av 

arbetskraft rimligen inte motsvaras av utbudet. Även välfärdsstatens omfattning och 

organisering har presenterats som en möjlig förklaring till utfallet.  
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Så sammantaget, förklaras de europeiska politiska partiernas inställning till invandring i 

huvudsak av position på den socioekonomiska dimensionen, eller snarare av position på 

den sociokulturella dimensionen?  

 

Denna studie tyder på att särskilt den sociokulturella dimensionen strukturerar och 

mycket väl förklarar partiernas preferenser till en restriktiv migrationspolitik. 

Traditionella/auktoritära partier förespråkar, enligt denna analys, i större utsträckning en 

mer restriktiv migrationspolitik, än mer liberala och postmaterialistiska partier. Det finns 

dock misstankar om att variabeln i för hög grad korrelerar med studiens oberoende 

variabel, vilket skulle innebära att de till viss del mäter samma fenomen.  Trots att 

misstankarna eventuellt kan nedskrivas något, med hänvisning till att effekten och 

förklaringskraften sjönk kraftigt vid analys över tid, utgör risken ett visst bekymmer. 

Även om tidigare studier skiljt socioekonomiska preferenser från sociokulturella 

övertygelser vid studiet av politiska partiers inställning till immigration, och i andra fall 

utgått från CHES operationalisering vid studier av exempelvis europeisk integration, är 

denna metod och datasamling möjligtvis förenad med vissa begränsningar när syftet är att 

studera och förklara partiernas inställning till invandring. Trots att ett av CHES 

huvudsakliga syften är att möjliggöra härledning mellan partiers inställning i vissa givna 

policyfrågor och ideologiska preferenser på de två konfliktdimensionerna, är metoden 

rimligtvis inte helt förenlig i detta fall. Dock, kan det kan i sin tur ses som ett bidrag till 

vilka studier där Chapel Hills expertundersökning är lämplig att använda. Fler studier 

fordras dock.   

 

Även partiernas position på den socioekonomiska dimensionen uppvisar ett positivt 

samband till partiernas migrationspolitiska preferenser, trots att effekten av partiernas 

sociokulturella preferenser filtreras bort.  Det var inte ett väntat resultat, givet tidigare 

ekonomiska argument. Diskussion har förts kring eventuella förklaringar till resultatet. 

Vidare har den empiriska utvecklingen i Sverige sedan hösten 2015, gått i samma 

riktning som studiens resultat; partier till höger har i större utsträckning förespråkat en 

mer restriktiv hållning till invandring, relativt partier mer till vänster. 
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I likhet med Hix och Noury:s resultat indikerar utfallet i denna undersökning på att 

ekonomiska intressen har mindre betydelse för vilken position inom migrationspolitiken 

som partierna intar, relativt de sociokulturella övertygelserna. Studiens resultat skiljer sig 

vidare från den litteratur som inte kunnat fastställa några systematiska skillnader mellan 

höger- respektive vänsterpartiers syn på migration, exempelvis Breunig och Luedtkes 

samt Givens och Luedtkes.  Denna studie argumenterar vidare för vikten av att utröna och 

tydliggöra vilka aspekter i den traditionella vänster-högerskalan som föranleder partiernas 

ståndpunkt inom givna politiska områden. En konsekvent behandling av termen 

uppmuntras vidare.  

 

Samt, vilka övriga faktorer kan förklara varför de politiska partierna intar en mer eller 

mindre restriktiv inställning till invandring? 

 

Flertalet variabler utöver de ideologiska, uppvisade i denna analys en effekt på vilken 

migrationspolitik som partierna förordar. I den avslutande modellen uppvisade följande 

variabler en statistiskt säkerställd effekt på studiens beroende variabel; antalet 

maktdelningsmekanismer, spärregler in i parlamentet, ekonomisk tillväxt, nativiteten, 

andel i befolkningen över 65 år, antalet asylsökande viktat utifrån befolkningsmängden, 

samt medborgarnas attityder i frågan. De europeiska politiska partierna verkar med andra 

ord inte i ett vakuum, utan är påverkade av exogena faktorer. Värt att notera är att två av 

dessa antog en riktning som inte var förväntad. Det finns således alla anledning att 

vidareutveckla och undersöka vissa aspekter närmare. Den senare analysen av 

förändringar över tid, tyder på att förskjutningar i partiernas inställning till invandring till 

lika stor del beror av exogena förändringar som endogena ideologiska förflyttningar. Den 

senare analysen indikerade vidare att förändringar i medborgarnas preferenser, antalet 

asylsökande samt antalet maktdelningsmekanismer i det politiska systemet bidrar till 

förändringar i partiernas inställning till invandring.    

 

Variablerna som mätte den aggregerade tillväxten och antal asylsökande viktat av 

befolkningsmängd uppvisade ett samband till studiens beroende variabel, som inte var 

förväntat.  Diskussion har förts kring om förklaringen ligger i att medlemsländer med 
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högre nivåer av BNP, även tordes inneha mer omfattande välfärdsstater och i högre 

utsträckning vara kunskapsekonomier. Enligt Freeman går det exempelvis inte att förena 

en omfattande välfärdsstat med öppna gränser, samtidigt har matchningssvårigheter 

mellan efterfrågad kompetens i näringslivet och de som söker asyl lyfts fram som 

ytterligare en potentiell förklaring. Dessa aspekter uppmuntras att studeras närmare. 

Avseende relationen mellan antalet asylsökande och partiernas generella inställning till 

migration har diskuterats om argumentet är självuppfyllande; nationer tordes föra en mer 

generös asylpolitik om de politiska partierna generellt sett förordar en mer liberal 

migrationspolitik. Vilket i sin tordes leda till ett större antal asylsökande.  

 

Det finns en medvetenhet kring behovet av att vidareutveckla och förfina analysen genom 

fler statistiska prövningar. Denna studie bör betraktas som ett första test, och ett försök att 

statistiskt pröva de sociokulturella preferensernas inverkan på partiernas inställning till 

immigration, och ställa dem mot socioekonomiska intressen. I den tidigare forskningen 

ges de ideologiska argumenten en framträdande roll, men ingen studie som statistiskt 

testar argumenten på ett stort antal partier från skilda länder har identifierats. Ytterligare 

studier uppmuntras. Utöver vissa tvivel mot lämpligheten i att använda partiernas 

sociokulturella preferenser som oberoende variabel, så som den operationaliserats i 

CHES, bör även följande tre aspekter lyftas fram eftersom de kan ha haft en inverkan för 

det slutgiltiga resultatet. För det första bör operationaliseringen av studiens beroende 

variabel åter lyftas. Det går att diskutera tolkningen av om en position nära noll, således 

fullständigt kritisk mot en restriktiv migrationspolitik, kan likställas med en liberal 

inställning och förespråkande av öppna gränser. Denna studie tillämpar en snävare 

tolkning. Det går således inte att avgöra huruvida partierna förespråkar en liberal 

migrationspolitik. Däremot i termer av en mer eller mindre restriktiv inställning.  

 

Vidare, och i nära anslutning till detta återfinns även problemet med att inte veta vad som 

utgjort grunden för experternas bedömningar. Vad uppfattas som en restriktiv respektive 

liberal migrationspolitik, och i vilken grad grundas experternas bedömningar på 

uppskattningar av empirin och den kontext partierna verkar uti? Inom EU återfinns stora 

skillnader i antalet asylsökande i förhållande till befolkningsmängd under ett år. Sverige 
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mottog exempelvis 5680 asylsökningar per en miljon invånare, att jämföra med 

medelvärdet inom EU på 962 stycken år 2013. Ett politiskt parti i Sverige som kritiserar 

den förda migrationspolitiken och uppfattas som förespråkare av en restriktiv 

migrationspolitik, skulle hypotetiskt kunna förespråka likvärdiga nivåer av invandring, 

som ett parti verksamt i ett medlemsland där antalet asylsökande snarare befinner nära 

EU:s genomsnitt, men som i den kontexten uppfattas som motståndare till en restriktiv 

migrationspolitik. Ett parti som kritiserar den svenska migrationspolitiken tordes med 

andra ord kunna förespråka en politik som i många andra medlemsländer uppfattas som 

en liberal migrationspolitik.   

 

Den sista och tredje aspekten berör positioneringen av partierna och belyser svårigheterna 

som experterna ställs inför när de ombeds positionera partiernas preferenser i en given 

policyfråga. Hur skulle exempelvis Miljöpartiet positioneras efter den omvändning de 

gjorde i asylfrågan under senhösten 2015, och det faktum att de står bakom politiska 

reformer som de anses sig starkt kritiska till?134  

 

Denna studie har även lyft fram en rad aspekter som fungerar som uppslag till framtida 

forskning. Med nya migrationsmönster, kan det finnas anledning att förfina teorierna. 

Framgent bör formen av invandring, och dess eventuella konsekvenser för aktörers 

inställning undersökas närmare. Freemans kritik och identifierade behov av att ytterligare 

precisera vilken form av migration som åsyftas, delas. Även välfärdssystemets 

utformning och typ av ekonomi har lyfts fram som potentiellt viktiga faktorer att vidare 

studera. Framförallt de ekonomiska argumenten kan behöva justeras och anpassas utefter 

dessa aspekter.  

 

Frågeställningar som förblir obesvarade i denna studie, men där vidare studier efterfrågas 

och starkt uppmuntras, berör bland annat; 

Varför partier till höger på den socioekonomiska dimensionen, trots att sociokulturella 

preferenser kontrolleras för, i större utsträckning förespråkar en mer restriktiv 

																																																								
134 Bendjeloul 2015, ’Miljöpartiets språkrör Åsa Romson försvarar migrationsuppgörelsen’ (hämtad 2016-
01-05) 
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migrationspolitik? Vilka argument framförs vid debatter i migrationsfrågan, och bygger 

de huvudsakligen på argument som traditionellt hör under den sociokulturella 

dimensionen? Samt, vilken empirisk förankring har de ekonomiska argumenten idag när 

migrationsmönstren förändrats?  

 

Avslutningsvis har studien bidragit med att statistiskt pröva en rad förklarande faktorer på 

ett stort antal partier, verksamma i EU:s samtliga medlemsländer. En liknande studie med 

ett sådant stort urval partier, från EU:s samtliga medlemmar har inte identifierats. Vidare 

har studien grundats på data som inte tidigare använts i detta syfte. Det finns därför en 

förhoppning om att denna undersökning bidragit till mer insikt och kunskap kring vad 

som formar de europeiska politiska partiernas inställning till immigration.  

 

Antal ord: 19 660   
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