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1. Innledning

Tema og problemstilling

Norge er et av verdens fremste bosettingsland for flyktninger (Papademetriou, 2005, 

s. 9). På ti år har antall personer som er kommet til Norge av fluktgrunner blitt nesten 

fordoblet1 (Daugstad 2007, s. 7). I 2008 søkte 14 431 personer asyl i Norge, noe som 

er en dobling av antallet fra året før (UDI, 2009)2. 

Flyktningene og asylsøkerne som kommer til Norge skal bosettes permanent eller 

midlertidig i kommunene. Sammenlignet med de siste årene, viser prognoser et økt 

bosettingsbehov for flyktninger i årene framover3. Hvordan forholder så 

kommuneinnbyggerne seg til å ta imot disse gruppene? Det er dette som er tema for 

denne analysen. Ifølge Lokaldemokratiundersøkelsen 2007, har mange nordmenn en 

restriktiv holdning4 til dette. Nesten 56 prosent oppgir at de er helt eller nokså uenig i 

at deres kommune bør ta imot flere flyktninger og asylsøkere. Om lag 40 prosent sier 

de er helt eller nokså enig i dette5 (Lokaldemokratiundersøkelsen, 2007). Hva 

påvirker innbyggernes mottaksvillighet? 

Tesen om relativ deprivasjon har vært brukt for å forklare holdninger til innvandring 

(se for eksempel Aleksynska (2007) og Hernes & Knudsen (1990)). Det er i lys av 

denne tesen jeg skal analysere den lokale mottaksvilligheten. Mer presist stiller jeg 

spørsmålet: Holder implikasjonene utledet fra tesen om relativ deprivasjon empirisk, 

når det gjelder kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot flere flyktninger og 

asylsøkere?

1 Dette gjelder personer som har kommet til Norge av fluktgrunner (familie til flyktninger medregnet, 
uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Genevekonvensjonen.
2 Økningen var den nest største i Europa, både i relative og absolutte tall (AID, 2009). Per 1.4. 2009 
har 5027 personer søkt om asyl i Norge (UDI, 2009).
3 Selve bosettingsbehovet har etter år 2000 variert mellom ca 3700 og 5400 personer hvert år. For 
2009 forventes en kraftig økning i bosettingsbehovet, med 8000 som skal bosettes i norske 
kommuner (Bakken, 2008).
4 Holdning, innstilling og villighet vil i denne oppgaven bli brukt om hverandre.
5 3.7 prosent vet ikke og 0.5 prosent har ikke villet svare.
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I oppgaven antas det at en opplevelse av relativ deprivasjon eller ”forholdstap”6

(Hernes og Knudsen 1990, kap 4, s. 1) kan gjøre seg gjeldende hos 

kommuneinnbyggerne ved flyktning- og asylsøkerinnvandring7 til kommunen. Det 

antas videre at det er de mest utsatte kommuneinnbyggerne som vil oppleve størst

relativ deprivasjon. Forholdstapstesen impliserer at disse kommuneinnbyggerne også 

vil være de mest restriktive til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere. 

Implikasjonene av forholdstapstesen knyttes i oppgaven til velferdsområdet, 

arbeidsmarkedet og kjønnsmarkedet.  

Policyrelevans 

Holdninger på individnivå forteller noe om forutsetningene for å nå 

integreringspolitiske mål. Hovedmotivasjonen for oppgaven springer ut av nettopp 

dette. Papademetriou (2005, s. 2) argumenterer for at det er på det lokale nivået at 

nøkkelutfordringene i innvandrings- og integreringspolitikken ligger: “The 

interaction between immigrants and the people and the institutions with which they 

come in contact on a regular basis is where immigration policies succeed or fail ”. 

Spørsmål som myndighetene må stille seg, er blant annet hvilke integrasjonstiltak 

som er nødvendige for å forhindre eller redusere etniske spenninger, og hvilke 

ressurser som samfunnet må benytte i aksepteringsprosessen av nykommere (ibid).

Integreringsarbeidet når det gjelder flyktninger kan dessuten ses på som ekstra 

utfordrende. Mange flyktninger ser på oppholdet som midlertidig, og har derfor i 

utgangspunktet begrenset motivasjon til å la seg integrere (Brochmann, 2006, s. 63). 

Også ifølge Brochmann (2002, s. 47) kan ”[f]ølelser og holdninger i 

majoritetsbefolkningen overfor nykommere [] ha stor betydning for møtet – for 

innlemmingens forløp. I denne sosiale sfæren kan velintenderte integrasjonstiltak 

falle på stengrunn.” Implikasjonen av dette er at holdninger påvirker og begrenser 

6 Relativ deprivasjon og forholdstap brukes synonymt i oppgaven.
7 Innvandringsbegrepet benyttes offisielt ikke i forbindelse med asylsøkere. I denne oppgaven brukes 
imidlertid begrepet av praktiske årsaker også i sammenheng med asylsøkere.
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myndighetenes handlingsrom på integreringsfeltet: ”[F]olkemening setter grenser for 

myndighetsatferd (Brox, 1991, s. 24).

I lys av argumentasjonen ovenfor, er kunnskap om restriktiviteten knyttet til mottak 

av flyktninger og asylsøkere lokalt, kritisk i myndighetenes integreringsarbeid. I den 

rammen er slik kunnskap en forutsetning for at myndighetene skal nå målet om en

”rask og god bosetting av flyktninger i kommunene”, altså det som ”skal danne 

grunnlag for et aktivt liv i trygge omgivelser” (AID, 2009).

Som Dustmann & Preston (2000, s. 1) påpeker: “The question of what are the 

components of (often hostile) attitudes of majority populations towards minority 

related questions, like attitudes towards further immigration, are of great importance 

for implementing appropriate policies (…)”. Om restriktiviteten knyttet til mottak av 

flyktninger og asylsøkere er uttrykk for eksempel for arbeidsmarkedsbekymringer, vil 

det være helt andre tiltak som er nødvendige enn om denne restriktiviteten reflekterer 

for eksempel globaliseringsmotstand: ”Objections to globalization rooted in ideology 

may be less easy to deal with than objections rooted in interest, since the latter can in 

principle be dealt with through a variety of complementary policies (…) (O’Rourke 

& Sinnott, 2006, s. 19).

Dustmann & Preston (2000, s. 2) slår dessuten fast at ”[d]espite its importance, there 

is little empirical research contributing to our understanding about the true nature of 

attitudes towards minority related issues.” Som jeg argumenterer for i kapittel to, vil

denne analysen være et viktig bidrag til dette ifølge Dustmann & Preston (ibid) 

understuderte feltet.

Hovedargumenter

Oppgaven argumenterer for at tesen om relativ deprivasjon gjør en relativt god jobb 

når det gjelder å predikere kommuneinnbyggernes mottaksvillighet ut fra et 

velferdsperspektiv, men i liten grad ut fra et arbeidsmarkedsperspektiv og ikke ut fra 

et kjønnsmarkedsperspektiv. 
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Den hevder videre at forholdstapstolkningen av resultatene har to viktige 

implikasjoner for myndighetenes integreringsarbeid. For det første peker den på 

nødvendigheten av tiltak som kan redusere innbyggernes persiperte konkurranse på 

velferdsområdet ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen. For det andre 

impliserer tolkningen at tiltak relatert til arbeidsmarkedssikkerhet har lite for seg i 

denne sammenhengen. Nedenfor gjør jeg i grove trekk rede for hvordan jeg har 

kommet fram til disse konklusjonene.

Litteraturen gjengitt først i kapittel to, har gitt viktige empiriske perspektiver på 

problemstillingen. Tesen om relativ deprivasjon har utgjort det teoretiske grunnlaget 

for analysen. Implikasjonene av forholdstapstesen er i oppgaven relatert til 

velferdsområdet, arbeidsmarkedet og kjønnsmarkedet. Implikasjonene er videre 

sammenfattet i seks testbare hypoteser, som har dannet utgangspunktet for 

standardmodellen i den empiriske analysen.

Operasjonaliseringen av de teoretiske variablene er basert på 

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Det var usikkert om rangert- eller multinomisk 

logistisk regresjon var best egnet i analysen. For å styrke konklusjonsvaliditeten 

analyserte jeg derfor data med begge disse modellene. Dette ga substansielt sett svært 

like resultater. En samlet vurdering av datastrukturen, samt effektivitetshensyn, 

gjorde imidlertid at jeg valgte å sette mest lit til den rangerte logitmodellen. Disse 

vurderingene er gjort rede for i kapittel tre.

I kapittel fire har jeg i detalj presentert de kvantitative resultatene av analysen. Disse 

resultatene har utgjort grunnlaget for de substansielle tolkningene, som er gjort ved 

hjelp av predikerte sannsynligheter. Videre er tolkningene prøvd ved å utsette 

standardmodellen for en robusthetstest. Dette endret imidlertid ikke vesentlig på 

resultatene. Robusthetstesten er også gjengitt og drøftet i kapittel fire. I samme 

kapittel har jeg dessuten svart på sentrale innvendinger til spesifikasjonen av 

modellen.  Kapittel fem oppsummerer hovedkonklusjonene og nevner noen 

policyimplikasjoner av analysen.



11

2. Relativ deprivasjon

Dette kapittelet starter med en kort gjennomgang av sentrale funn i den empiriske 

litteraturen på holdninger til innvandring. Jeg presenterer så denne analysens 

hovedbidrag til litteraturen. Deretter gjør jeg rede for tesen om relativ deprivasjon, og 

knytter implikasjonene av tesen til velferdsområdet, arbeidsmarkedet og 

kjønnsmarkedet. Underveis formulerer jeg seks testbare hypoteser, som danner 

utgangspunktet for den empiriske analysen.

2.1 Litteraturgjennomgang 

Flere studier finner støtte for at velferdsbetraktninger virker inn på holdninger til 

innvandring. For eksempel Aleksynska (2007, s. 20), og Dustmann & Preston (2000, 

s. 21) (i henholdsvis ukrainsk og britisk kontekst) finner at holdninger til ytterligere 

innvandring delvis reflekterer velferdsbekymringer. I Norge frykter en av tre at

innvandrere misbruker sosiale velferdsordninger (Daugstad, 2007, ss. 20-21). Dette 

tyder på at velferdsbekymringer også i norsk kontekst er en viktig faktor i 

holdningsdanningen.

Videre finner Malchow-Møller m.fl. (2006, s. 22) ”(…) evidence of economic self-

interest playing a role for those who believe that immigration disproportionately hurts 

the poor, puts public expenditures under pressure, […] as those most likely to be 

harmed by these effects are relatively more opposed to immigration”. 

O’Rourke & Sinnott, (2006, s. 4) slår fast at ”[i]mmigrants into western societies [] 

often tend to be young but unskilled and can end up as the recipients of welfare 

payments, thus potentially exacerbating rather than remedying their hosts’ fiscal 

problems”. Asylsøkere har dessuten ikke lov til å jobbe ”and are thus a drain on the 

welfare system” (ibid, s. 6).

Imidlertid finner de (ibid) paradoksalt nok at “respondents are more favourably 

disposed towards ‘refugees’ than towards immigrants in general”. Dette tolkes som 

om at også andre faktorer er viktige i holdninger til innvandring (ibid). Dette støttes 
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indirekte av Mayda (2006, s. 521), som (med data ISSP, 1995) finner at den positive 

sammenhengen mellom ”skills” og holdninger til innvandring ikke er ”(…) driven by 

a welfare-state story.” Likt O’Rourke & Sinnott (2006), operasjonaliserer Mayda 

(2006) ”skills” både gjennom antall års utdanning og gjennom en 

yrkeskategorirangering.

I litteraturen framstår arbeidsmarkedsbekymringer som en annen sentral faktor i 

holdningsdanningen. Imidlertid er funnene heller ikke her entydige. Scheve and 

Slaughter 2001 (sitert i Malchow-Møller m.fl. 2006, s. 3) finner at utdanning 

korrelerer sterkt med en mer positiv holdning til innvandring. Dette tolker de som 

støtte til hypotesen om at slike holdninger delvis er et resultat av økonomisk 

egeninteresse, da lavere utdannende vil oppleve konkurranse fra innvandrere i 

arbeidsmarkedet.

Maydas (2006, s. 510) funn er også konsistente med arbeidsmarkedshypotesen. Hun 

finner støtte for den teoretiske forventningen om at ”(…) the correlation between pro-

immigration attitudes and individual skill should be related to the skill composition of 

natives relative to immigrants in the destination country. Skilled individuals should 

favour immigration in countries where natives are more skilled than immigrants and 

oppose it otherwise” (ibid). Hun konkluderer med at ”(…) labor-market variables 

continue to play a key and robust role in preference formation over immigration 

policy, after controlling for non-economic factors” (ibid, s. 526).

Malchow-Møller m.fl. (2006, s. 4) avviser hypotesen om at den positive 

sammenhengen mellom utdanning og holdninger til innvandring er et resultat av 

økonomisk egeninteresse i arbeidsmarkedet. Det samme gjør Hainmueller & Hiscox 

(2007) (i europeisk kontekst), som mener denne konklusjonen beror på feiltolkninger 

av data (ibid, s. 401). De peker for eksempel på at de fleste vestlige 

utdanningssystemer nettopp er designet for å øke den sosiale toleransen (Gang, 

Rivera-Batiz & Yun 2002 sitert i Hainmueller & Hiscox 2007, s. 405).

Hainmueller & Hiscox (2007, s. 400) skriver at “[s]ome of the most recent and 

prominent studies have concluded that realistic fears about the economic effects of 
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labor-market competition among low-skilled, bluecollar workers lie at the heart of 

much anti-immigration feeling[].” Selv trekker de sammenhengen mellom 

kvalifikasjonsnivå8 og innvandringspreferanser som uttrykk for 

arbeidsmarkedsbekymringer i tvil. De hevder at disse sammenhengene i svært liten 

grad gjenspeiler frykt for arbeidsmarkedskonkurranse. 

De argumenterer for øvrig for at hvis arbeidsmarkedshypotesen holder, skulle en

forvente at det individuelle kvalifikasjonsnivået var sterkt og positivt korrelert med 

støtte til innvandring fra fattige land, men mye svakere, og kanskje negativt korrelert 

med støtte til innvandring fra rikere land (ibid, s. 414). Hainmuellers & Hiscox’ 

(2007, s. 399) kritiske funn er imidlertid at ”(…) people with higher levels of 

education and occupational skills are more likely to favor immigration regardless of 

the skill attributes of the immigrants in question. Across Europe, higher education 

and higher skills mean more support for all types of immigrants”.

De konkluderer videre med at ”(…) a large component of the link between education 

and attitudes toward immigrants is driven by differences in cultural values and 

beliefs” (ibid). De hevder dessuten at funn fra flere studier av europeiske og 

amerikanske arbeidsmarkeder viser at ”(…) the effects of immigration flows on 

income, employment, and unemployment actually appear to be quite small” (ibid, s. 

400).

Dustmann & Preston 2004a (sitert i Malchow-Møller m.fl. 2006) finner også at 

sammenhengen mellom utdanning og holdninger til innvandring reflekterer andre 

forhold enn arbeidsmarkedskonkurranse: ”(…) [T]he greater hostility towards further 

immigration among lower educated workers is mainly a result of racial concerns 

(…)”.

8 Hos Hainmueller & Hiscox (2007) operasjonalisert gjennom både utdanningsnivå og yrkeskategori 
(ILO’s ISCO88 (International Standard Classification of Occupations)). 
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Aleksynska (2007, s. 20) tolker også at holdninger til innvandring påvirkes av andre 

faktorer enn arbeidsmarkedsbekymringer: ”Potentially perceived deprivation in terms 

of employment […] [does not] seem[] to affect the attitudes towards immigrants. Hun 

påpeker videre at ”[t]his result is surprising [] given the popular thinking that 

immigrants and natives may compete for the same jobs”. 

O’Rourke & Sinnott (2006, s. 18) finner heller ikke støtte for 

arbeidsmarkedshypotesen når det gjelder holdninger knyttet spesifikt til 

flyktninginnvandring:

(…) [A]ttitudes towards refugees are different in nature than attitudes towards immigrants 
more generally. Respondents are on average less hostile towards refugees than towards 
immigrants in general and, while skill levels9 matter a lot for attitudes towards immigration, 
they are irrelevant in determining attitudes towards refugees.

Undersøkelser i norsk kontekst viser for øvrig at innvandreres arbeidsinnsats 

verdsettes i stor grad, og at de aller fleste mener innvandrere i Norge bør ha samme 

mulighet til arbeid som nordmenn (se for eksempel Daugstad, 2007, ss. 20-21). Dette 

kan tyde på at arbeidsmarkedsbekymringer heller ikke her er sentrale i 

holdningsdanningen.

Videre påvises det ofte signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i holdninger 

til innvandring generelt, og holdninger til flyktninger spesielt. Citrin m.fl. 1997; 

Dustmann & Preston 2001; og Gang, Rivera-Batiz, og Yun 2002 (sitert i Hainmueller 

& Hiscox, 2007, s. 406) finner at kvinner synes å ha mer motstand enn menn mot 

innvandring generelt, mens O'Rourke & Sinnott (2006, s. 17) finner at når det gjelder 

flyktninginnvandring er ”[] women [] significantly less anti-refugee” than men (…)”. 

Hernes & Knudsen (1990, kap 5, s. 5) finner også at kvinner har signifikant mer 

tolerante holdninger til innvandring enn menn. Menn er dessuten forholdsvis mindre 

tolerante i yngre år. Hernes & Knudsen (ibid) skriver at dette kan reflektere menns 

opplevde deprivasjon i kjønnsmarkedet ved innvandring. De argumenterer imidlertid 

9 O'Rourke & Sinnott (2005, s. 7) benytter yrkeskategori (ILO’s ISCO88, International Standard 
Classification of Occupations) som mål på kompetansenivå (”skills”). 
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også for at denne kjønnsforskjellen kan reflektere større omsorgsforpliktelser og 

ansvar for hjelpetrengende, og kanskje derfor større innlevelsesevne i vanskeligstiltes 

situasjon, hos kvinner.

Hainmueller & Hiscox (2007, s. 416) hevder at hvis arbeidsmarkedsbekymringer var 

viktige determinanter i holdninger til innvandring, skulle ”women [] be more opposed 

to (low-skilled) immigrants from poorer countries than men, and more supportive 

than men of (high-skilled) immigrants from richer countries”. De finner imidlertid at 

det motsatte er tilfelle. Kvinner er signifikant mindre liberale enn menn til

innvandring fra rike land, mens de er klart mer liberale til innvandring fra fattige land 

(ibid).

Hainmueller & Hiscox (ibid) (likt Hernes & Knudsen (1990, kap 5, s. 5), resonnerer

at forskjellen mellom menn og kvinner i holdninger til innvandring fra henholdsvis 

rike og fattige land, kan reflektere medlidenhet for fattige innvandrere, som kanskje 

kvinner føler i større grad enn menn10: ”(…) the female preferance for immigration 

from poorer nations may be driven by feelings of compassion for poorer migrants that 

are felt more acutely by women than by men”. 

For øvrig finner studier støtte for at også kultursyn og sikkerhetsbekymringer er 

faktorer som virker inn på holdninger til innvandring (se for eksempel O’Rourke og 

Sinnott (2005), Mayda (2006) og Hainmueller & Hiscox (2007)).

2.2 Analysens  hovedbidrag 

a) Innvandring generelt versus flyktning- og asylsøkerinnvandring

De fleste bidragene referert i avsnitt 2.1, analyserer holdninger til innvandring 

generelt. Innvandring er imidlertid et upresist begrep som kan omfatte blant annet 

10 Samtidig spekulerer de i om denne forskjellen kan reflektere ”(…) greater demand among women 
for (low-skilled) household help”, men finner ingen støtte for dette (Hainmueller & Hiscox, 2007, s. 
416)”. 
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arbeidsinnvandring, flyktninginnvandring, innvandring gjennom såkalte 

henteekteskap og studentinnvandring. Å behandle innvandring som et 

”endimensjonalt fenomen”, er imidlertid en relativt vanlig framgangsmåte i den 

empiriske litteraturen. Som jeg argumenterer for i det følgende, er dette en 

problematisk tilnærming i holdningsstudier. 

Argumentet er at folks holdninger ikke nødvendigvis er konsistente på tvers av 

innvandringskategorier. Holdningene kan variere med type innvandring. Stathams 

(2003) funn underbygger denne påstanden. Statham (2003) finner i britisk kontekst at

“hvite” gruppers holdninger til asylsøkere, er mer negative sammenlignet med deres 

holdninger til andre etniske minoriteter:

Our [] finding was that the position of our ”white” groups on asylum seekers used 
significantly more motivated arguments, and was significantly more anti-migrant, than their 
stance on British ethnic minorities. Asylum seekers were depicted as “outsiders” to the 
British community, who saw ‘England’ as an easy country to come to, and became a burden 
on limited social resources (ibid, s. 172).   

O’Rourkes & Sinnotts (2006, s. 6) funn støtter påstanden enda klarere. I deres studie11

tenderte individene ”to be more strongly opposed to immigration in general than to 

refugees, suggesting that the interviewees were making a distinction between forced 

migration due to political repression and migration more generally”. De konkluderer 

videre med at “(…) the determinants of attitudes towards refugees are quite different 

from the determinants of attitudes towards immigration in general (…)” (ibid, s. 18).

Dette viser relevansen av begrepspresisjon i slike holdningsstudier. Denne analysen 

vil forsøke å ta hensyn til den empiriske variasjonen i innvandringsbegrepet. Den 

dreier seg spesifikt om folks innstilling til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere12. 

Dette representerer analysens første bidrag.

11 Studien er basert på data fra 1995 fra ISSP og inkluderer undersøkelser fra 24 forskjellige land, 
deriblant Norge.
12 Juridisk sett utgjør flyktninger og asylsøkere heller ingen ensartet gruppe. Dette er imidlertid 
mindre vesentlig, da det i denne sammenhengen er individenes persepsjoner om fenomenet som 
teller. At asylsøkere ”(…) are typically confused with ”refugees” in everyday discourse (…)” 
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b) Nasjonal versus lokal kontekst

Videre analyserer bidragene nevnt i 2.1, holdninger til innvandring i en nasjonal

kontekst, som synes å være en rådende tilnærming i litteraturen. Denne analysen vil 

studere holdninger til innvandring (flyktninger og asylsøkere) i en lokal (kommune-)

kontekst. I det følgende viser jeg at dette er en potensielt viktig distinksjon.

Blom (2007, s. 12) hevder at i et internasjonalt perspektiv er opinionen i Norge blant 

de mest liberale til innvandring. I en landsrepresentativ undersøkelse fra 2007, ble det 

spurt om hvorvidt man synes det burde bli lettere, vanskeligere eller som i dag, når 

det gjelder flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge (ibid). Ifølge 

undersøkelsen ønsket 50% status quo, 39% mente det burde bli vanskeligere, 8% 

mente det burde bli lettere, og 3% oppgav ”vet ikke” (ibid). 

Det synes derfor noe paradoksalt at kun 40% sier seg helt eller nokså enige i at deres 

egen bokommune bør ta imot flere flyktninger og asylsøkere 

(Lokaldemokratiundersøkelsen 2007). Dette illustrerer imidlertid poenget ovenfor: 

Holdninger til å ta imot lokalt, kan bestemmes av andre forhold enn dem som avgjør 

holdninger til å ta imot i en nasjonal kontekst. Oppgaven vil bidra til å belyse denne 

påstanden. Dette utgjør analysens andre bidrag.

c) Den lokale mottaksvilligheten i lys av tesen om relativ deprivasjon

Aleksynska (2007, s. 21) antar ”that a perceived feeling of relative deprivation is 

another important, and previously overlooked, factor that affects the formation of 

attitudes towards immigrants”. Hennes “main and robust finding is that the perception 

of relative deprivation of natives with regard to immigrants indeed plays a role in the 

formation of attitudes (ibid)”. Videre er Hernes’ og Knudsens (1990, kap 5, s. 17) 

hovedkonklusjon at resultatene deres ”(…) er i god tråd med tesen om at grupper som 

                                                                                                                                      
(O’Rourke & Sinnott, 2006, s. 6) gjør at det kan forsvares å betrakte flyktninger og asylsøkere som 
en gruppe.
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lider forholdstap (…) i større grad utvikler fordommer mot dem som truer deres 

stilling.”

Disse analysene som begge studerer holdninger til innvandring generelt, i en nasjonal 

kontekst, hevder altså at forholdstapsperspektivet synes nyttig når det gjelder å 

forklare disse holdningene. Denne analysen vil gi indikasjoner på om 

forholdstapsperspektivet også er anvendelig i studiet av villigheten til å ta imot flere 

flyktninger og asylsøkere i en lokal kontekst.  Dette er analysens tredje bidrag.

2.3 Relativ deprivasjon

Samuel Stouffer, som først artikulerte tesen om relativ deprivasjon, pekte på at 

”peoples’s reactions to objective circumstances depend on their subjective 

comparisons” (Stouffer 1949 sitert i Walker & Smith, 2002, ss. 1-2).

I sine studier av den amerikanske hær kom Stouffer (1949) til at soldatenes følelse av tap 
eller savn ikke avhang av noen absolutt plassering, men av deres posisjon sett i forhold til en 
referansegruppe – altså en gruppe soldatene sammenlignet seg med. Ble de forbikjørt eller 
akterutseilt, tilsidesatt eller utelatt, på en måte som gjorde at deres posisjon etter egen 
oppfatning ble relativt forverret, så førte den økende avstand mellom det de ventet og det de 
fikk, til frustrasjoner (Hernes & Knudsen, kap 4, s. 1).

Det var altså nok å få sin relative posisjon truet. Dette ga opphav til kritiske og 

negative reaksjoner overfor dem som truet posisjonen (ibid). Relativ deprivasjon 

(RD)13 kan kort defineres som “(…) the belief that you (or your group) are worse off 

compared to another person or group coupled with feelings of anger and resentment” 

(Smith & Ortiz, 2002, s. 94).

13 Utviklingen av relativ deprivasjon-teori har for øvrig vært omtalt som “(…) one of the most 
important advances of social science theory during the twentieth century (Tyler m.fl, 1997; Tyler & 
Smith, 1997 sitert i Tyler & Lind, 2002, s. 44).
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I det følgende skal jeg ut fra relativ deprivasjon-teori, og empiri, definere 

hovedpremissene14 som den empiriske analysen av kommuneinnbyggernes villighet 

til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere, vil bygge på:

(I) Individer er opptatt av egen velferd (Aleksynska, 2007, s. 8 ).

(II) Det er en menneskelig tilbøyelighet å sammenligne seg med andre. Både individer og 

grupper kan være referanseobjekter.

Sammenligning er et nøkkelord i relativ deprivasjon-teori. En kan tenke seg ulike 

former for ”social comparisions” (Smith & Ortiz, 2002, s. 93):   ”(1) [I]nterpersonal 

comparisions between oneself and an ingroup member (…) (2) comparisions between 

oneself and an outgroup member (…) (3) intergroup comparisions between one’s 

membership group and another group (ibid, s. 93-94).

Dette danner utgangspunktet for analysen. En kan i vårt tilfelle tenke seg følgende 

former for sammenligninger: (1) Kommuneinnbyggeren sammenligner seg med andre 

kommuneinnbyggere, altså andre medlemmer av inngruppen) (2) 

kommuneinnbyggeren sammenligner seg med medlemmer av utgruppen 

”flyktningene og asylsøkerne” (3) kommuneinnbyggeren sammenligner sin 

medlemskapsgruppe (inngruppen) med flyktningene og asylsøkerne (utgruppen). 

Sammenligningene kan altså foregå på individ- (1, 2) eller gruppenivå (3). De ulike 

gruppene som innbyggeren sammenligner seg med, kan kalles referansegrupper.

Et problem i relativ deprivasjon-forskning har imidlertid vært at tesen ikke kan 

forklare hva det er som danner utgangspunkt for utvelgelsen av referansegrupper; 

”the inability to specify a priori who compares with whom” (Walker & Smith, 2002, 

s. 4). Gartrell (2002, ss. 164-165) hevder at denne problemstillingen må besvares i lys 

av sosial kontekst. Hva betyr dette i vårt tilfelle?

14 Ulike forskere synes å legge noe forskjellige forutsetninger til grunn for anvendelse av RD-teori.
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I det følgende argumenterer jeg for at begrepstrenden i flyktning- og 

asylsøkerdebatten bidrar til å konstruere ”flyktninger og asylsøkere” til en 

referansegruppe for nordmenn. Sentralt i denne sammenhengen er at ”[m]ediene er 

blant samfunnets viktigste opprettholdere og fornyere av det vi kan kalle en kollektiv 

forståelsesramme, et kunnskapsregime” (Eide & Simonsen, 2005, s. 244). Jeg hevder 

at en klar tendens i den norske offentlige debatten omkring flyktninger og asylsøkere, 

er å koble denne gruppen til begrepet ”lykkejeger”, og at det finnes en sterk retorikk i 

dette (Alghasi, 2008). Jeg argumenterer videre for at dette har konsekvenser for 

hvilke forestillinger folk danner seg om flyktning- og asylsøkergruppen.

Nordby (2008) skriver at begrepet ”lykkejeger” stadig oftere brukes som premiss for 

den norske asyldebatten. Det er også dokumentert at det i det offentlige ordskiftet har 

vært en sterk økning i bruken av dette begrepet som betegnelse på asylsøkere og 

flyktninger som kommer til Norge. Bruken av dette ordet omtales blant annet som 

”en dominerende fortelling” om fremmede i dagens Norge (Alghasi, 2008):

”Breddemediene og visse aktører i det politiske landskapet har stått som fortellere av 

”lykkejeger-fortellingen”. Siden 2005 har det i de største avisene i Mediearkivet vært 

en firedobling i bruken av begrepet lykkejeger; et ord som på 1990-tallet knapt ble 

brukt i dagens betydning (Herbjørnsrud, 2008). ”Lykkejeger” er et ord som ifølge 

Herbjørnsrud (2008) nå benyttes om ”(…) kyniske utlendinger som tar seg den frihet, 

og har den frekkhet, å krysse grensen inn til Norge, i jakten på et bedre liv, på 

lykken”. Dette kan for øvrig settes i sammenheng med et annet hyppig brukt begrep 

de siste årene, nemlig ”grunnløse asylsøkere”15. Uttrykkets opphavsmann har uttrykt 

seg slik om det han definerer som ”asylhoppere”: ”De er grunnløse, de er lykkejegere 

som har sett rikdommen vi har og er kommet til vesten for å ta del i dette her […] 

(Kleppe sitert i Aftenposten 20.07.2003).

15 Se Bakke (2005) som har analysert denne begrepstrenden.
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Statham (2003, s. 163) argumenterer for at den politiske elitediskursen er sentral i 

opinionsdannelsen. Statham hevder (i britisk kontekst) at asylsøkerne er gjort til 

gjenstand for ”(…) ethnic competition arguments, advanced by political issue 

entrepreneurs, about scarce social welfare which the government currently legitimates 

against asylum seekers”. Det synes altså som om medier, men også enkelte politiske 

aktører gir et bilde av at flyktningenes og asylsøkernes (utgruppens) velferd, går på 

bekostning av majoritetens (inngruppens) velferd. 

(III) Hvis individer i referansegruppen kommer bedre ut i forhold til sin innsats, sitt behov, 

sin rang eller opptjeningstid føles dette urettferdig. Da kan individet oppleve 

forholdstap, som gir opphav til negative reaksjoner overfor referansegruppen (Hernes & 

Knudsen, 1990, kap 4, s. 2).

Denne tankegangen bygger på en form for ”type 2-sammenligning”, som i dette 

tilfellet innebærer at kommuneinnbyggeren sammenligner seg med medlemmer av 

referansegruppen flyktninger og asylsøkere, og opplever forholdstap. Dette kan for 

øvrig også ses i lys av ”type 3- sammenligningen” (gruppebasert), som her innebærer 

at kommuneinnbyggeren sammenligner sin medlemskapsgruppe (inngruppen), med 

flyktningene og asylsøkerne (utgruppen). Dette kan gi opphav til forholdstap på 

gruppenivå.

Et sentralt poeng er at ”lykkejegerfortellingen” (Alghasi 2008) impliserer at 

asylsøkere og flyktninger, ufortjent og på nordmenns bekostning, jakter på lykken. 

Asylsøkerne får det bedre, mens nordmenn blir verre stilt som en følge av dette: 

”[Lykkejegerfortellingen16] forteller om de andres ønsker om å lete etter lykken, men 

det stopper ikke der. De andre leter etter lykken, og deres forsøk kan koste oss noe, at 

16 Alghasi (2008) hevder dessuten at denne”fortellingen” kan settes i sammenheng med voldsrelaterte 
episoder mot ”nye landsmenn”: ”Og enda verre er at fortellingen mobiliserer, siden 
samfunnsmedlemmene aksepterer denne dominerende fortellingen, og tar loven og moralen i egne 
hender. Fortellingen er dermed en nøkkelfortelling i vårt politiske og kulturelle landskap, og burde 
utfordres hvis vi vil forstå vold, drap og mishandling av nye landsmenn vi i det siste har vært vitne 
til”.
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de eventuelt vil bli lykkelige ved å ta noe fra oss” (ibid). Dette kan bygge opp under 

følelsen av forholdstap.

(IV) ”De som er dårligst stilt i utgangspunktet, vil først bli relativt dårligere stilt dersom 

andre kommer inn i rekken (Hernes & Knudsen 1990, kap 4, s. 7)”.

Det er altså blant de utsatte gruppene en kan ”(…) vente at negative reaksjoner 

utløses eller forsterkes, når forandringer i tilvante forhold stiller dem forholdsvis 

dårligere i egne øyne (Hernes & Knudsen ibid, s. 7)” og ”hvis utviklingen av ens 

egen velferd faller under det forventede(…) (ibid)”.  

Dette premisset impliserer opplevd forholdstap som følge av en ”type 1-

sammenligning”, hvor kommuneinnbyggeren sammenligner seg internt, altså med 

medlemmer av sin egen gruppe (inngruppen). Det er altså de kommuneinnbyggerne 

som befinner seg i en ”utsatt posisjon” som vil oppleve det største forholdstapet ved 

flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen: Disse taper relativt til medlemmer 

i utgruppen (jfr. premiss (III)), men også relativt til de bedrestilte medlemmene i 

inngruppen. De utsatte gruppene vil dermed kunne oppleve ”dobbel deprivasjon”.

(V) Opplevelsen av forholdstap fører til en restriktiv innstilling til å ta imot flere flyktninger 

og asylsøkere lokalt. 

Runciman 1966 (sitert i Aleksynska, 2007, s. 11) hevder ”it does not matter whether 

the feeling of relative deprivation is real or perceived, what matters is the feeling 

(utility) that it invokes, and this utility will have direct impact on the corresponding 

attitudes”.

De som opplever størst forholdstap, vil trolig også være de som er mest negativt 

innstilt til flyktningene og asylsøkerne som antas å ”forårsake” denne følelsen av 

relativ deprivasjon. Det er derfor naturlig å anta at de som opplever størst relativ 

deprivasjon ved innvandring til kommunen, også vil være de som er mest restriktive

til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere til sin kommune. Dette hovedpremisset 

kan formaliseres i følgende figur: 
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Opplevd RDi         Mottaksvilligheteni   

Figur 2.1 Hovedpremisset for analysen

2.4 Implikasjoner og hypoteser

I det følgende skal jeg identifisere grupper av kommuneinnbyggere som i større grad 

enn andre antas å oppleve relativ deprivasjon ved flyktning- og asylsøkerinnvandring 

til kommunen. Gitt premissene over, er det disse innbyggerne som vil være mest 

tilbøyelige til å være restriktive17 til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere til sin 

kommune. Disse innbyggergruppene identifiseres ut fra henholdsvis et 

velferdsperspektiv, et arbeidsmarkedsperspektiv og et kjønnsmarkedsperspektiv. 

Ut fra argumentasjonen i avsnitt 2.3, kan for øvrig velferdsområdet betraktes ut fra en 

”most likely case – logikk (Gerring, 2004)”: Hvis implikasjonene av RD holder 

empirisk når det gjelder den lokale mottaksvilligheten, må de i hvert fall holde på 

dette området. Hvilke grupper kan så antas å oppleve relativ deprivasjon på 

velferdsområdet ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen?

Umiddelbart er det naturlig å tenke på de eldre innbyggerne, eller pensjonistene i 

kommunen, som en utsatt gruppe på dette området. Denne gruppen er generelt mer 

avhengig enn andre aldersgrupper av kommunale velferdstilbud. De eldre kan føle at 

velferdsgoder knyttet til alderdom må konkurrere med myndighetenes innsats for å 

17 I litteraturen omtales ofte holdninger til innvandring som positive eller negative. Dette er imidlertid 
sterkt normativt konnoterte begreper. Normative vurderinger av kommuneinnbyggernes villighet til å 
ta imot flere flyktninger og asylsøkere, er ikke denne oppgavens formål. Mottaksvilligheten omtales i 
det følgende derfor som henholdsvis restriktiv eller liberal. Det kan innvendes at også dette er 
normative begreper. De fungerer etter mitt skjønn likevel som en mer nøytral beskrivelse av 
mottaksvilligheten.  
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hjelpe asylsøkere og flyktninger (Hernes og Knudsen kap 5, s. 4)18. En kan forvente at 

slike forestillinger blir mer framtredende med økende alder, men samtidig være mest 

framtredende hos de eldste aldersgruppene. Implikasjonen av dette i lys av 

forholdstapstesen, er at de eldre skulle være mer restriktive enn de yngre til å ta imot 

flere flyktninger og asylsøkere til sin kommune.  

En innvending mot dette resonnementet er at eldre potensielt sett også kan tjene på 

innvandring til kommunen. Flyktninger og asylsøkere (som får innvilget opphold) er 

på sikt potensiell arbeidskraft, noe kommunen og indirekte også de eldre vil kunne 

tjene på. Det finnes dessuten eksempler på målrettet rekruttering av innvandrere inn i 

omsorgsyrker i kommunen (Høyre, 2007). I slike tilfeller vil eldre ha direkte fordel 

av økt innvandring til kommunen. 

Påstanden er imidlertid at slike argumenter sjelden blir vektlagt i den offentlige 

debatten omkring mottak av flyktninger og asylsøkere. Antakelsen er derfor at 

persipert konkurranse på velferdsbudsjetter, og dermed opplevd forholdstap, vil være 

mer framtredende i de eldres forestillinger knyttet til flyktning- og 

asylsøkerinnvandring til kommunen.

Eldre mennesker kan imidlertid ha andre kulturelle preferanser enn yngre. Dette kan 

også gjøre de eldre mer restriktive til mottak enn de yngre. Slike hensyn kan dessuten

”fortrenge” eventuelle forestillinger om økonomiske og velferdsmessige fordeler av

mottak av flyktninger og asylsøkere: ”If older people place a higher value on 

traditional norms then the young, this might lead them to be more anti-immigrant 

than the young, even if (…) they stand to gain financially from immigration” 

(O’Rourke & Sinnott, 2006, s. 4). Konklusjonen i diskusjonen ovenfor, kan dermed 

sammenfattes i en første hypotese:

18 Hernes og Knudsen (1990, kap 5, ss. 4-5) argumenterer for at både de yngste og de eldste 
aldersgruppene skulle være mer restriktive til innvandring og innvandrere, og oppnår noe empirisk 
støtte for dette..
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Ha: De eldre innbyggerne i kommunen har en større sannsynlighet for å være 

restriktive enn de yngre innbyggerne i kommunen, under ellers like vilkår.

Som diskusjonen viser, er det usikkert hvorvidt en eventuell alderseffekt kan relateres 

til de eldres opplevde forholdstap på velferdsområdet. Det må åpnes for at også 

kohorteffekter kan gjøre seg gjeldende her. For å utforske forholdstapstesen videre, 

bør det derfor identifiseres flere grupper som kan betraktes som utsatte på 

velferdsområdet.

En annen slik gruppe vil være de innbyggerne som fra før er misfornøyde med 

velferden i kommunen. Gitt premissene over, er det disse som vil oppleve størst 

forholdstap ved innvandring av flere flyktninger og asylsøkere til kommunen, og 

være mer restriktive til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere. Dette resonnementet 

fører til en andre hypotese:

Hb: Innbyggerne som er mindre fornøyde med det kommunale velferdstilbudet, 

har en større sannsynlighet for å være restriktive enn innbyggerne som er mer 

fornøyde med dette velferdstilbudet, under ellers like vilkår.

En annen innvending til antakelsen om forholdstap på velferdsområdet ved flyktning-

og asylsøkerinnvandring til kommunen bør imidlertid kommenteres. Det finnes 

forskjellige statlige finansieringsordninger som skal dekke kostnader ved mottak av 

flyktninger og asylsøkere til kommunen. Et eksempel er integreringstilskuddet19 som 

skal være et incentiv for kommunene til bosetting av flyktninger. 

19 For 2009 er integreringstilskuddet økt til 551 000 kroner for voksne utbetalt over fem år. 
Tilskuddsatsen for År-1 er økt for å støtte opp under rask bosetting i 2009. Tilskuddsatsen for År-2 
og År-3 er økt på grunn av det toårige introduksjonsprogrammet (Bakken, 2008). 
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”Integreringstilskuddet skal dekke gjennomsnittsutgifter til integreringstiltak og 

administrasjon av disse i kommunene i bosettingsåret og de fire påfølgende år”

(Friberg & Lund, 2006, s. 23). Statens økonomiske rammebetingelser omfatter i 

tillegg til integreringstilskuddet også tilskudd til opplæring i norsk med 

samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne, og Husbankens ordninger for 

bostøtte og boligtilskudd (ibid, s. 27). Statlige støtteordninger følger også med mottak 

av asylsøkere (UDI, 2006). Er det da plausibelt å anta at kommuneinnbyggerne 

opplever forholdstap på velferdsområdet ved flyktning- og asylsøkerinnvandring? 

Hvorvidt disse ordningene faktisk dekker kommunenes utgifter ved mottak av

flyktninger og asylsøkere, er ikke noe som skal tas stilling til her. Argumentet i denne 

sammenhengen er imidlertid at de økonomiske rammebetingelsene for mottak og 

bosetting, er noe som i liten grad kommuniseres i den offentlige debatten. Det er 

derfor tvilsomt om disse finansieringsordningene er noe folk flest har kunnskap om. 

Det er derfor fortsatt plausibelt å anta at kommuneinnbyggernes forestillinger om 

mottak og bosetting, heller knytter seg til de potensielt negative økonomiske 

konsekvensene av flyktning- og asylsøkerinnvandring. 

Videre kan det identifiseres en tredje gruppe velferdsmessig utsatte 

kommuneinnbyggere. Det er til dels store økonomiske forskjeller mellom 

kommunene i landet. Gitt premissene over, skulle innbyggerne i kommuner med 

relativt dårlig råd oppleve forholdstap20 ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til 

kommunen, og være mer restriktive til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere til sin 

kommune21. Dette gir grunnlag for en tredje hypotese:

20 Et implisitt premiss er her at økonomisk bedre stilte kommuner faktisk også leverer bedre 
velferdstjenester.
21 Økonomiske argumenter har på myndighetsnivå i kommunen vært brukt som argument for 
beslutningen om ikke å bosette flyktninger. Ordfører Arve Bones i Kongsvinger kommune har for 
eksempel uttalt at kommunen sier nei til bosetting på grunn av økonomien (Bones sitert i siste.no, 
2008). Det er rimelig å anta at slike standpunkter også blir kommunisert i den lokale politiske 
diskursen, i kommuner med dårligere kommuneøkonomi. I så fall vil dette antakeligvis ha 
konsekvenser for innbyggernes forestillinger om kommuneøkonomien, og dermed også for 
innbyggernes mottaksvillighet.



27

Hc: Innbyggerne i kommuner med dårligere økonomi, har en større 

sannsynlighet for å være restriktive enn innbyggerne i kommuner med bedre 

økonomi, under ellers like vilkår.

Det andre området forholdstapstesen relateres til i oppgaven, er arbeidsmarkedet. 

Hvem kan identifiseres som utsatte grupper her? Som jeg begrunner i det følgende, 

antar jeg at kommuneinnbyggerne med de laveste kompetansenivåene kan betraktes 

som en utsatt gruppe i denne sammenhengen. Disse skulle derfor oppleve større 

forholdstap ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen, enn innbyggerne 

med høyere nivåer av kompetanse. 

Dette hviler imidlertid på premisset om at folk oppfatter at flyktninger og asylsøkere

generelt har et lavere kompetansenivå enn nordmenn. Dette virker intuitivt som en 

rimelig antakelse. Hainmueller & Hiscox (2007, s. 408) har imidlertid også empirisk 

belegg for at dette faktisk er tilfelle. Persepsjonene på dette området stemmer 

dessuten overens med den objektive virkeligheten: ”Immigrants from richer nations 

do have higher skills, on average, than immigrants from poorer nations (ibid)”. 

Språkbarrierer kan dessuten gjøre at flyktninger med høy kompetanse, blir nødt til å 

konkurrere om jobber de i utgangspunktet er overkvalifiserte for.

Når det gjelder situasjonen i Norge, har Statistisk sentralbyrå ingen informasjon om  

kompetansenivået til flyktninger relativt til nordmenn (Holseter, 2009 [epost]). Jeg 

går imidlertid ut i fra at mønsteret i Norge er konsistent med Hainmuellers & Hiscox’

(2007, s. 408) funn som viser at respondenter assosierer flyktninger med ”lower-

skilled individuals” (ibid). 

Hvis antakelsen om opplevd forholdstap i arbeidsmarkedet ved innvandring holder, 

skulle dette være særlig tydelig i en lokal kontekst: Å ta imot flere flyktninger og 

asylsøkere til sin kommune, skulle arbeidsmarkedsmessig oppleves mer truende, enn 
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mottak i en nasjonal kontekst, som impliserer spredt bosetting. Diskusjonen ovenfor 

gir grunnlag for en fjerde hypotese:  

Hd: Kommuneinnbyggerne med lavere kompetansenivåer har en større 

sannsynlighet for å være restriktive enn kommuneinnbyggerne med høyere 

kompetansenivåer, under ellers like vilkår. 

Det tredje området forholdstapstesen relateres til i oppgaven, er kjønnsmarkedet. Ut 

fra forholdstapstesen kan det forventes at menn vil være mer restriktive enn kvinner 

til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere til kommunen. Argumentet er at menn i 

denne sammenhengen kan betraktes som en ”utsatt gruppe”, fordi de kan oppleve at 

deres stilling i kjønnsmarkedet forverres som følge av innvandring (Hernes og 

Knudsen 1990, kap 5, s. 5) til kommunen:

Kvinner fra den tredje verden styres i sin private livsførsel ofte etter andre normer enn norske 
kvinner, mens mennene kan opptre friere og mer som nordmenn. Men da kan en del norske 
menn se på innvandring som et permanent flåtebesøk: Det kommer en mengde lett synlige 
menn som øker konkurransen om jentene. Og da kommer disse norske menn i egen 
oppfatning i en mer ugunstig stilling på kjønnsmarkedet – altså lider de et forholdstap (ibid). 

I avsnitt 2.1 nevnes en annen og mer vanlig kausaltolkning av den (ofte påviste) 

positive korrelasjonen mellom kvinner og liberale holdninger til innvandring: 

Sammenhengen har blitt knyttet til ideen om kvinners større innlevelsesevne i 

vanskeligstiltes situasjon, og sterkere medlidenhet med fattige innvandrere (Se for 

eksempel henholdsvis Hernes & Knudsen (ibid) og Hainmueller & Hiscox (2007, s. 

416).

Denne tolkningen kan imidlertid diskuteres. Den mer liberale innstillingen hos 

kvinner, kan også knyttes til kjønnsmarkedsperspektivet omtalt ovenfor: Av samme 

grunn som en skulle forvente at menn ble depriverte ved innvandring, kan det 

forventes at kvinner skulle oppleve å bli bedre stilt på kjønnsmarkedet som følge av 

innvandring. Altså kan det tenkes at kvinner ikke er mer liberale til innvandring i 
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kraft av egenskapen ”medlidenhet for fattige innvandrere” som ofte blir tillagt 

kvinner, men rett og slett fordi deres stilling på kjønnsmarkedet bedres som følge av 

økt innvandring til kommunen. 

Av alle asylsøkerne som kom til Norge i 2008, var det en klar overvekt av menn på 

hele 73 prosent (UDI, 2009). Det er vanskelig å gjøre antakelser om kvinners (og 

menns) eventuelle forestillinger om fordelingen av kvinner og menn når det gjelder 

flyktningene og asylsøkerne som kommer til landet. Hvis de reelle tallene 

korresponderer nogenlunde med kvinners og menns persepsjoner om denne 

innvandringen, er det imidlertid ikke bare menn som skulle ”ha grunn til” å føle 

forholdstap. Kvinnene skulle ut fra logikken ovenfor oppleve å bli relativt bedre stilt 

ved innvandring til kommunen, og derfor  være mer liberale til innvandring.  

Det vil altså være konkurrerende forklaringer som ligger til grunn for en eventuell 

positiv korrelasjon mellom kvinner og villigheten til å ta imot flere flyktninger og 

asylsøkere lokalt. Uansett hva denne potensielle korrelasjonen måtte reflektere, skulle 

imidlertid denne analysen kunne betraktes som en kritisk test av den standard 

kausaltolkningen om ”kvinners større medlidenhet for fattige innvandrere”, som årsak 

til denne korrelasjonen. Hvis dette er en god forklaring, må det i hvert fall kunne 

påvises en signifikant og positiv korrelasjon mellom kvinner og villigheten til å ta 

imot flere flyktninger og asylsøkere lokalt.

Ut fra tesen om forholdstap kan det imidlertid også tenkes at kvinner skulle være mer 

restriktive enn menn til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere til kommunen. Slik 

innvandring kan gjøre at kvinner, som generelt er i dårligere betalte og mer utsatte 

yrker enn menn, blir mer utsatt for konkurranse på arbeidsmarkedet ved innvandring.

Fordi kvinner dermed kan antas å lide et forholdstap, skulle en altså vente at kvinner 

er mindre liberale enn menn til å ta imot flere [flyktninger og asylsøkere] (Hernes & 

Knudsen, 1990, kap 5, s. 5).

Diskusjonen leder fram til to konkurrerende hypoteser. Den femte og den sjette 

hypotesen er som følger:
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He1: Menn i kommunen har en større sannsynlighet for å være restriktive enn 

kvinner i kommunen, under ellers like vilkår.

Og

He2: Kvinner i kommunen har en større sannsynlighet for å være restriktive 

enn menn i kommunen, under ellers like vilkår.
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3. Data og forskningsdesign

I det følgende gjør jeg rede for oppgavens data, og diskuterer valget av statistisk 

modell, da det ikke er gitt hvilken modell som passer best. Jeg drøfter hvilke 

implikasjoner sentrale antakelser har for dette valget, og argumenterer for at det i 

dette tilfellet er hensiktsmessig å prøve både en rangert- og en multinomisk 

logitmodell. Jeg viser videre at en samlet vurdering taler for den rangerte

logitmodellen. 

3.1 Data

Den empiriske analysen22 bygger på data fra Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. 

Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning av Statistisk 

sentralbyrå (SSB), med finansielle midler fra Kommunal- og regionaldepartementet. 

Utvalget i undersøkelsen bestod av 4005 personer i alderen 18-83 år innen utgangen 

av valgåret (31.12.2007), som er bosatt og har stemmerett i Norge. Undersøkelsen er 

gjennomført ved intervju over telefon og ved selvadministrerte skjema sendt per post. 

I alt ble det gjennomført 2639 telefonintervju, og av disse returnerte 1884 det 

selvadministrerte postalskjemaet (SSB, 2009). 

Analysen i oppgaven bygger i tillegg på opplysninger om netto driftsresultat per 

innbygger i 2007 (NSD, 2008) og erfaring med asylmottak (UDI, 2008) i 

respondentenes bokommuner. Reliabiliteten og representativiteten23 i 

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007, tas i det følgende for gitt. 

Avhengig variabel

22 De statistiske analysene er gjennomført ved hjelp av SPSS 14.0.
23 For å korrigere for skjevheter knyttet til strata, kjønn og aldersgrupper er det opprettet vekter som 
må brukes i analyser av undersøkelsen. SamleVekt1 brukes i analyser som er basert på variabler 
hentet fra telefonintervjuet. For analyser som inkluderer variabler fra det selvadministrerte 
postalskjemaet, vil det som regel være mest aktuelt å bruke SamlePoVekt1 (SSB, 2009).
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Den avhengige variabelen i analysen er kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot 

flere flyktninger og asylsøkere24. Variabelen er basert på følgende spørsmål fra

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007: 

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså 

enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? Kommunen jeg bor i bør ta imot flere 

flyktninger og asylsøkere.

Variabelen er i datasettet kodet 1 for helt enig (10,5%), 2 for nokså enig (29,6%), 3 

for nokså uenig (26,1%), 4 for helt uenig (29,6%), 8 for vil ikke svare (0,5%) og 9 for 

vet ikke (3,7% ). Vet ikke-andelen25 er lav, og i analysen er respondentene med 

verdiene 8 og 9 utelatt. Variabelen er i analysen kodet 1 for helt uenig, 2 for nokså 

uenig, 3 for nokså enig og 4 for helt enig. 

Figur 3.1 Spredning (%) på avhengig variabel i analysen

24 Vil også bli referert til som mottaksvilligheten, og villigheten til å ta imot flere flyktninger og 
asylsøkere lokalt.
25 En strategi for å unngå informasjonstap, er å plassere ”vet ikke- respondenter” i en 
”mellomkategori”. I dette tilfellet finnes det imidlertid ingen slik egnet kategori.
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Innledningsvis nevnte jeg en begrepsmessig svakhet ved variabelen. Jeg argumenterte 

imidlertid for at forskjellen mellom flyktninger og asylsøkere for de fleste trolig ikke 

oppleves som relevant. Siden det i denne analysen er persepsjonene som teller, 

vurderes begrepsvaliditeten derfor likevel som tilfredsstillende. En annen potensiell 

svakhet ved spørsmålet som er stilt, er dog at det ikke skilles mellom vestlige og 

ikke-vestlige flyktninger og asylsøkere. Dette skillet kan imidlertid oppleves som 

relevant, og validitetsmessig er dette et potensielt problem.  

Uavhengige variabler26

For å besvare problemstillingen vil det være hensiktsmessig å inkludere 

interaksjonsledd i analysen. Bruken av interaksjonsledd i regresjonsanalyse er 

imidlertid omdiskutert. Hovedinnvendingene er at teknikken genererer resultater som 

er vanskelige å tolke og upålitelige på grunn av multikolinearitet (Friedrich, 1982, s. 

797). 

Premisset for denne analysen er imidlertid at modeller med interaksjonsledd har klare 

tolkninger, og at slike modeller vil gi en mer detaljert beskrivelse av forholdet 

mellom avhengig variabel og de uavhengige variablene (Friedrich 1982, s. 803). Hvis 

det faktisk eksisterer samspill i et datasett, vil dessuten en modell med samspillsledd 

forklare mer av variasjonen i avhengig variabel. Å inkludere slike ledd kan betraktes 

som en ”relatively low-risk strategy”: Hvis samspillsleddet hører hjemme, realiseres 

de nevnte fordelene. Hvis det derimot ikke kan påvises noen effekt av 

interaksjonsleddet, kan det ganske enkelt utelates fra modellen (ibid, s. 827).     

Variabelen ALDER brukes for å teste Ha, som på bakgrunn av forholdstapstesen 

predikerer en negativ effekt av variabelen på mottaksvilligheten. Variabelen er i 

datasettet en kontinuerlig variabel med verdier fra 18-83. Jeg antar ut fra teorien en 

26 Spørsmålene som de uavhengige variablene er basert på, samt deskriptiv statistikk for variablene 
finnes i henholdsvis appendiks A og appendiks B. Det samme gjelder kontrollvariablene.
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lineær sammenheng27 mellom ALDER og villigheten til å ta imot flere flyktninger og 

asylsøkere lokalt.

Som mål på hvor fornøyd respondenten er med velferdstilbudet i sin kommune, skal 

jeg bruke et sett dummyvariabler basert på spørsmålet om hvor tilfreds respondenten 

er med det samlede tjenestetilbudet i kommunen. Effekten av henholdsvis IKKE 

TILFREDS, LITE TILFREDS og TILFREDS ses relativt til referansekategorien MEGET 

TILFREDS. Hb predikerer på bakgrunn av forholdstapstesen en negativ effekt av disse 

variablene.

Variabelen KOMMUNEØKONOMI er ment å fange opp en eventuell effekt av den 

økonomiske situasjonen i individets bokommune. Potensielle mål på dette er 

kommunens økonomiske soliditet, eller likviditet. Jeg antar imidlertid at netto 

driftsresultat er en bedre egnet indikator både objektivt sett, og ut fra de forestillinger 

folk måtte ha om kommuneøkonomien. Jeg skal derfor bruke netto driftsresultat per 

innbygger i 2007 i respondentens bokommune, som indikator. Dette er en 

kontinuerlig variabel som går fra -84103 – 43292. Hc predikerer på bakgrunn av 

forholdstapstesen en positiv effekt av variabelen.

For å unngå at respondentkommuner som eventuelt avviker sterkt fra de andre i netto 

driftsresultat per innbygger, for eksempel rike kraftkommuner med få innbyggere, 

skal drive resultatet, skal jeg for å avdekke variabelens betydning også 

eksperimentere med en logaritmisk transformasjon av variabelen.

Som proxy for kompetansenivå har jeg brukt respondentens (selvoppgitte) 

utdanning28. Teorien, gitt antakelsen om at flyktninger assosieres med lavere 

kompetansenivå relativt til nordmenn, impliserer at jo høyere kompetanse, desto 

27 Hernes & Knudsen (1990, kap 5, ss. 4-5) finner noe støtte for at både de yngste og de eldste
aldersgruppene er mer restriktive til innvandring enn andre. For å ta høyde for en potensiell 
kurvelineær sammenheng også mellom ALDER og lokal mottaksvillighet, skal jeg også teste 
andregradsleddet ALDER2 i modellen.
28 Som diskusjonen i kapittel to viser, er dette en vanlig operasjonalisering i empirisk forskning på 
området.
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mindre utsatt vil en være for forholdstap i arbeidsmarkedet ved innvandring til 

kommunen. Jeg antar derfor først og fremst en lineær sammenheng29 mellom 

UTDANNING og villigheten til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere lokalt. Likt 

Malchow-Møller m.fl. (2006 s. 10) antar jeg at primær-, sekundær- og 

tertiærutdanning - som jeg definerer som henholdsvis  ingen utdanning/grunnskole

(1), videregående skole (2) og universitet/høgskole (3) - er relevante skillelinjer. Hd

predikerer på bakgrunn av forholdstapstesen (implisitt) en positiv effekt av 

UTDANNING. Andelen enheter med manglende opplysninger om utdanning er på 

0,7%. Disse enhetene utelates fra analysen.

Ulike tolkninger av utdanningseffekten referert i kapittel to, viser at det ikke er 

uproblematisk å bruke utdanning for å teste implikasjoner av relativ deprivasjon-

teori. Dette dreier seg om spuriøsitet. En eventuell utdanningseffekt kan reflektere 

andre forhold enn opplevd forholdstap i arbeidsmarkedet. For å undersøke hvorvidt 

den potensielle effekten av utdanning kan tolkes i lys av relativ deprivasjon i 

arbeidsmarkedet, har jeg derfor også konstruert samspillsleddet 

UTDANNING*ARBEIDSSTYRKEN. Dette vil vise om effekten av utdanning på 

villigheten til å ta imot, varierer mellom henholdsvis dem i og dem utenfor 

arbeidsstyrken, som befinner seg på samme utdanningsnivå. Dette er noe vi forventer 

ut fra teorien. 

Variabelen ARBEIDSSTYRKEN er opprettet ut fra spørsmålet om hva respondentene 

”hovedsakelig betrakter seg som”. De som oppgir å være yrkesaktive og ledige

defineres som i arbeidsstyrken og har verdien 1. De som oppgir å være 

førtidspensjonister, alderspensjonister, skoleelever og studenter, uføretrygdede og 

hjemmearbeidende, defineres som utenfor arbeidsstyrken og er gitt verdien 0. 

Kategoriene vernepliktig og annet er behandlet som manglende verdier. Sammen med 

vil ikke svare- og vet ikke-andelen, gir dette en total andel manglende verdier på 

1,3%.

29 I analysen tester jeg om dette er en rimelig antakelse.
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Variabelen KVINNER, kvinne = 1 og mann = 0, skal fange en eventuell effekt av 

kjønn. He1 predikerer en positiv effekt av variabelen på mottaksvilligheten. Hypotesen 

bygger på antakelsen om menns forholdstap i kjønnsmarkedet, ved flyktning- og 

asylsøkerinnvandring til kommunen. Ut fra dette blir det dessuten forventet at menn

vil være mer restriktive enn kvinner i yngre år, mens det vil være mindre forskjeller 

mellom kvinner og menn blant de eldre. For å få en indikasjon på hvorvidt dette er 

tilfelle, har jeg konstruert interaksjonsleddet KVINNER*ALDER. 

Den konkurrerende hypotesen He2, predikerer en negativ effekt av KVINNER. 

Hypotesen bygger på antakelsen om at kvinner vil oppleve forholdstap i 

arbeidsmarkedet ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen. Dette 

impliserer at kvinner i arbeidsmarkedet skulle være mer restriktive enn kvinner 

utenfor arbeidsmarkedet. For å få en indikasjon på hvorvidt dette er tilfelle, har jeg 

konstruert interaksjonsleddet KVINNER *ARBEIDSSTYRKEN.  

Kontrollvariabler

Enkelte variabler fra standardmodellen korrelerer ventelig med andre individuelle 

karakteristika som kan ha en effekt på kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot 

flere flyktninger og asylsøkere. Hvis en unngår å inkludere slike variabler, kan en få 

skjeve estimater. For (delvis) å unngå dette problemet, skal jeg også spesifisere en 

modell hvor sentrale kontrollvariabler er inkludert30. 

Jeg skal blant annet inkludere variabelen POLITISK ORIENTERING, som er målt på en 

skala fra 0 (venstre) til 10 (høyre). Forskning viser at et høyreorientert eller 

konservativt politisk ståsted, er positivt korrelert med en restriktiv holdning til 

innvandring (Chandler & Tsai referert i Hainmueller & Hiscox, 2007, s. 406), og at 

denne sammenhengen er sterkere og mer robust når det gjelder innvandring fra fattige 

land versus rikere land (Hainmueller & Hiscox, 2007, s. 416).

30 Her bygger jeg delvis på Maydas (2006) begrunnelse for inkludering av kontrollvariabler.
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Jeg inkluderer også variabelen RELIGIØST ENGASJEMENT, som er en kategorisk 

indikator som måler hvorvidt respondenten er medlem av en religiøs organisasjon (1) 

eller ikke (0). Variabelen kan korrelere positivt eller negativt med mottaksvilligheten. 

Kirken har for eksempel betont medmenneskelighet og omsorg, og ”båret fram en 

åpen og støttende innstilling” i debatten om flyktnigner og asylsøkere (Hernes & 

Knudsen 1990, kap 5, s. 9). Innvandrere bringer imidlertid også med seg sine særegne 

trosformer som kan stå i motsetning til de tradisjonelle i Norge (ibid). 

Utdanning korrelerer med inntekt. Inntekt kan dessuten være korrelert med forhold 

som i seg selv kan ha en effekt på holdninger til innvandring, og villigheten til å ta 

imot flere flyktninger og asylsøkere lokalt: ”Income may reflect [a] certain lifestyle, 

which in its turn may be correlated with the way immigrants are perceived” 

(Aleksynska, 2007, s. 17). Dette kan gjelde for eksempel bomiljørelaterte faktorer 

som representasjon av minoriteter i nærområdet31. Empirisk forskning antyder at 

kontakt med innvandrere har en selvstendig effekt på holdninger til innvandrere og 

innvandring (Forbes 2007). Den såkalte kontakthypotesen sier at 

(…) more contact between individuals belonging to antagonistic social groups (defined by 
customs, language, beliefs, nationality, or identity) tends to undermine negative stereotypes 
and reduce prejudice, thus improving intergroup relations by making people more willing to 
deal with each other as equals” (Forbes, 1997, s. ix). 

For å ta høyde for en eventuell ”nabolagseffekt”, skal jeg derfor inkludere variabelen 

MINORITETSOMRÅDE, som er en dummyvariabel som viser hvorvidt respondenten 

har innvandrere i nabolaget (1) eller ikke (0)32. Å bo i et område med minoriteter 

impliserer imidlertid ikke nødvendigvis kontakt mellom innvandrere og innfødte. 

31 Relevansen av dette kan vises med et eksempel på bydelsnivå i Oslo. Bydel Søndre Nordstrand er 
den bydelen med flest innvandrere (41,3%) mens bydel Nordstrand har den laveste andelen 
innvandrere (10,7%) (Rogstad, 2007, s. 33). Samtidig viser tall at bydel Nordstrand er en av bydelene 
med høyest gjennomsnittsinntekt per person, mens Bydel Søndre Nordstrand er en av bydelene med 
lavest gjennomsnittsinntekt per person (Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten, 2009)
32 Variabelen måler altså kun om det er minoriteter representert i nabolaget eller ikke; den sier 
ingenting om hvor stor andelen måtte være. I telefonintervjuet ble intervjuer bedt om å presisere at 
det var snakk om ikke-vestlige innvandrere, hvis respondenten brakte skillet vestlige- versus ikke-
vestlige innvandrere på bane.
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Dette gir kun anledning til kontakt. Det er imidlertid uklart hvilken effekt nærhet til 

innvandrere har på holdninger til innvandrere og innvandring: ”Simple proximity [] 

apart from personal interaction, does not seem to have clear effects on attitudes, and 

the mixing of ethnic groups appears to produce conflict and hostility (Forbes 2007)”. 

Jeg skal videre kontrollere for dummyvariabelen ASYLMOTTAK, som indikerer 

hvorvidt bokommunen til respondenten har asylmottak (1) eller ikke (0) (per 1. juni 

2008). Også her trekker jeg på kontaktteoretiske argumenter. 

Som diskusjonen over viser, burde det ideelt sett også kontrolleres for inntekt i 

modellen. Husholdningsinntekt, sammenlignet med egen inntekt, gir et riktigere bilde 

av respondentens økonomiske levekår. Imidlertid er det ofte knyttet stor usikkerhet til 

egenoppgitte opplysninger om inntekt, spesielt husholdningsinntekt (SSB, 2002). I 

tillegg mangler det opplysninger om inntekt for nesten 1/3 av respondentene. Ved et 

eventuelt systematisk frafall, risikerer en å få skjeve estimater. Ved å inkludere 

variabelen mister man her dessuten mange enheter. Jeg skal derfor estimere modellen 

både med og uten å kontrollere for (husholdnings)inntekt. 

Inntektsvariabelen er i utgangspunktet en kontinuerlig variabel. Variabelen bygger på 

spørsmålet om respondenthusholdningens brutto inntekt i 2006.  I modellen skal jeg 

imidlertid bruke variabelen som logaritmisk transformert, altså ln av

HUSHOLDNINGSINNTEKT (den naturlige logaritmen av respondenthusholdningens

inntekt 2006). Logaritmisk transformasjon gjør at skjevfordelte variabler blir mer 

normalfordelte, og åpner for ikke-lineære sammenhenger mellom variabelen og 

responsvariabelen (Clausen 2007, s. 245). Videre har en økning i x på lavere 

inntektsnivåer, i praksis større nytteverdi for individet, sammenlignet med samme 

økning på høyere inntektsnivåer. I slike tilfeller er logaritmisk transformasjon av 

variabelen egnet.
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3.2 Flernivåproblematikk

I analysen bruker jeg to variabler som varierer kun på kommunenivå. I analyser med 

flernivådata er imidlertid forutsetningen om statistisk uavhengighet mellom 

observasjonene brutt:

If individual-level factors, for example attitudes, are influenced by contextual factors, then 
individuals sampled from the same context j, share common influences. Hence, the 
observations in context j are not truly independent; they are clustered and duplicate one 
another to some extent (Steenbergen & Jones, 2002, ss. 219-220).

Ifølge Steenbergen & Jones (ibid, s. 219) kan det få uheldige konsekvenser at det ikke

tas hensyn til at data er hierarkisk strukturert: ”[] [I]gnoring the multilevel character 

of data carries significant statistical costs in the form of possibly incorrect standard 

errors and inflated Type 1 error rates.”

Faren består i at standardfeilene underestimeres, slik at det blir ”lettere” å påvise 

signifikante sammenhenger. Dermed øker sjansen for å begå Type 1-feil, som 

innebærer å trekke slutninger om at variablene har en effekt, når de i virkeligheten 

ikke har det. I analyser av flernivådata kan imidlertid bruk av flernivåmodeller bidra 

til mer korrekte slutninger. Flernivådata per se tilsier imidlertid ikke bruk av slike 

modeller. Flernivåmodeller stiller nemlig store krav til teori og data. En viktig 

vurdering er dessuten om ”data clustering is merely a statistical nuisance or if it is of 

substantive interest. If clustering is just a nuisance, our first choice would not be 

multilevel modeling (ibid, ss. 234-235)”. 

I denne analysen er nivå 2-variablene i seg selv av substansiell interesse. Imidlertid er 

det spesielt når antall enheter per kontekstuell enhet er stort, at faren for Type 1-feil 

øker (Barcikowski (1981) sitert i Steenbergen & Jones, 2002, s. 220).  Jeg antar 

dermed at det i dette tilfellet ikke er et stort problem å inkorporere nivå 2-variablene i 

en ettnivåmodell, da det gjennomsnittlige antallet enheter (individer) per kontekstuell 

enhet (bokommuner) er omtrent seks. Noe variasjon vil det imidlertid være. 
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Eventuelle signifikante effekter i modellen, bør derfor vurderes i lys av denne 

flernivåproblematikken33. 

3.3 Den statistiske modellen

Problemstillingen taler for et statistisk forskningsdesign, da dette er godt egnet for 

hypotesetesting (Grønmo 1998, s. 93). Ved valg av statistiske modeller gjør en alltid 

noen antakelser som ikke kan testes. Desto viktigere er det derfor å undersøke de 

antakelsene som faktisk kan prøves. I det følgende argumenterer jeg for at det er 

viktig å vurdere om data faktisk har den strukturen som modellen antar34.

Lineær regresjonsanalyse med OLS (Ordinary Least Squares) som 

estimeringsmetode, er mye brukt innen statistisk analyse (Liao, 1994, s. 1). Fordelen 

med en slik modell er dens intuitive tolkning. Brukt på rangerte variabler, kan 

imidlertid metoden generere feilaktige resultater (Long, 1997, s. 146). OLS hviler 

nemlig på forutsetningen om at avstanden mellom kategoriene på responsvariabelen, 

er identiske. Imidlertid er dette ofte en lite rimelig antakelse for rangerte variabler. 

Med en responsvariabel som i denne analysen har rangeringen helt uenig, nokså 

uenig, nokså enig og helt enig, kan man altså ikke uten videre anta at avstanden 

mellom helt uenig og nokså uenig, tilsvarer avstanden mellom for eksempel nokså 

uenig og nokså enig.

Den estimerte rangerte modellen (tabell 4.1) indikerer at avstandene mellom 

kategoriene på responsvariabelen ikke er identiske. Terskelverdiene (t1, t2 og t3) i 

modellen kan betraktes som punkter på den latente variabelen (ibid, ss. 116-126) 

villigheten til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere lokalt. OLS-regresjon antar 

implisitt at intervallene for disse terskelverdiene er like store. I dette tilfellet ser vi 

imidlertid at avstanden mellom helt uenig og nokså uenig ikke er lik avstanden 

33 Alternativt kan det estimeres robuste standardfeil. SPSS 14.0 åpner imidlertid ikke for dette.
34 Jeg vektlegger her en diskusjon om de mer spesifikke forutsetningene som har betydning for valg 
av statistisk modell i oppgaven. De generelle forutsetningene for logistisk regresjon vil ikke bli 
drøftet, men er nevnt i neste kapittel.
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mellom for eksempel nokså uenig og nokså enig. Dette indikerer at OLS-regresjon er 

mindre egnet her.

Rangert eller multinomisk logistisk regresjonsanalyse?

Hvis linearitetsforutsetningen er brutt, bør en heller vurdere maximum-likelihood-

modeller (Borooah, 2002, s. iv). Slike probabilitetsmodeller (Liao, 1994, s. 2) bygger 

på sannsynlighetsmaksimering. De estimerer hvilke regresjonskoeffisienter som med 

størst sannsynlighet har ”ført til” de observerte resultatene (Tufte, 2007, s. 150). 

Felles for disse modellene er altså at de modellerer sannsynligheten for at et forhold 

skal inntreffe. Videre er modellene lineære i logaritmen til oddsen. Hvilken 

probabilitetsmodell passer så i dette tilfellet? 

Som nevnt ovenfor antas det at responsvariabelen i analysen kan rangeres. At 

rangering er en rimelig antakelse, ser vi av regresjonskoeffisientene i den estimerte 

multinomiske modellen (se appendiks C). Koeffisientene viser at trenden i 

rangeringen er riktig for nesten alle de uavhengige variablene. Dette impliserer bruk 

av en rangert logitmodell, som er en av de mest vanlige modellene for rangerte 

responsvariabler (Borooah, 2002, ss. 5-6). En kritisk forutsetning for bruk av denne 

modellen er imidlertid parallellitetsforutsetningen (”the parallel slopes assumption”) 

(ibid, s. 14); også kalt antakelsen om proporsjonale odds (Tufte, 2007, s. 169). 

Hvis parallellitetsforutsetningen er oppfylt, er helningskoeffisienten 


 den samme på 

tvers av utfallene på avhengig variabel. Det er kun konstantleddet som varierer i 

likningene for de ulike utfallene. Dette betyr at med en gitt uavhengig variabel, vil 

regresjonslinjene for disse utfallene være parallelle. Det er i denne betydningen at 

oddsene er proporsjonale. Her innebærer dette at det må være rimelig å anta at 

effekten av en uavhengig variabel er den samme for overgangen fra helt uenig til 

nokså uenig, som fra nokså uenig til nokså enig, som fra nokså enig til helt enig. 

”Parallelle linjer-testen” som SPSS rapporterer for den estimerte rangerte modellen, 

viser imidlertid at parallellitetsforutsetningen i dette tilfellet er brutt for minst én av
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de uavhengige variablene35. Den multinomiske modellen (appendiks C) viser videre at 

dette strengt tatt gjelder for de fleste av de uavhengige variablene. 

En uformell bekreftelse på dette får en ved å studere konfidensintervallene til exp(


 ) 

i den multinomiske modellen. At disse intervallene ikke er like store, indikerer at data 

bryter med parallellitetsforutsetningen. (En enhets økning på en gitt uavhengig 

variabel, har altså en annen effekt på sannsynligheten for å oppgi helt uenig framfor 

helt enig, sammenlignet med effekten på sannsynligheten for å oppgi for eksempel 

nokså enig framfor helt enig.) Imidlertid avviker intervallene relativt lite i størrelse. 

Dette kan tyde på at antakelsen om parallelle regresjonslinjer i dette tilfellet er 

”rimelig nok” til at rangert regresjon kan forsvares.

Hvis forutsetningen ikke er oppfylt, anbefales det imidlertid også å vurdere modeller 

som ikke forutsetter at oddsene er proporsjonale (se for eksempel Long 1997), selv 

om variabelen er på ordinalnivå. Alternativet er en multinomisk logitmodell, som i 

utgangspunktet er utviklet for analyse av avhengige variabler med ikke-rangerte 

utfall: “[] [I]f one does have reason for believing that the parallell slope assumption is 

not valid then the model ought to be estimated using the method of multinominal 

logit, notwithstanding the fact that the dependent variable is clearly ordinal” 

(Borooah, 2002, s. 15)”.

Den multinomiske modellen tillater altså at effekten av de uavhengige variablene 

varierer fra et utfall til et annet (Long, 1997). Modellen genererer separate estimater

for de uavhengige variablene for de ulike utfallene, relativt til utfallet som er definert 

som referansekategori. Multinomisk regresjon åpner dermed for at både konstantledd 

og helningskoeffisienten kan variere i likningene for de forskjellige utfallene.

Fordi de ulike estimatene i den multinomiske modellen beregnes på grunnlag av et 

redusert antall observasjonsenheter36, sammenlignet med den rangerte logitmodellen , 

35 Testen sier ingenting om forutsetningen er brutt for alle de uavhengige variablene, eller bare for 
noen (Long, 1997, s. 143).
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er dette imidlertid en mindre effektiv estimator. I dette tilfelle, med helt enig (he) satt 

til referansekategori, vil for eksempel logiten for helt uenig (hu), være basert på 

observasjonsenhetene (N) Nhu + Nhe, mens logiten for nokså uenig (nu) vil være 

basert på Nnu + Nhe osv.

Den multinomiske modellen antar videre at forholdet mellom oddsene for to verdier 

på responsvariabelen, ikke er avhengig av andre verdier på denne variabelen ( ”the 

independence of irrelevant alternatives” (IIR) Long, 1997, s. 182). Forutsetningen 

betyr i dette tilfellet at valget mellom å oppgi for eksempel helt enig framfor helt 

uenig, må være uavhengig av valget mellom å oppgi nokså enig framfor helt uenig, 

eller å oppgi nokså uenig framfor helt uenig. Fordi variabelen er rangert, er dette 

imidlertid strengt tatt ikke en rimelig antakelse (Tufte, 2007).   

Som diskusjonen viser er det ikke gitt hvilken modell som passer. For å styrke 

konklusjonsvaliditeten i oppgaven, har jeg som diskusjonen impliserer fulgt rådet om 

å forsøke både rangert- og multinomisk regresjon: ”In practice, it is often useful to 

analyze ordinal outcomes both with models for ordinal data and with models for 

nominal data […]” (Long, 1997, s. 147). Som vist ovenfor, kan en ved å 

sammenligne resultatene i de to modellene, vurdere nærmere i hvilken grad rangering 

og parallelle regresjonslinjer er rimelige antakelser. 

I dette tilfellet er dessuten de substansielle resultatene i de to modellene i all 

hovedsak like37. Dette impliserer at de rangerte logitene her i svært liten grad er 

sensitive for brudd på parallellitetsforutsetningen. Da den rangerte modellen er mer 

effektiv enn den multinomiske, taler dette for å anvende den rangerte logitmodellen.

                                                                                                                                      
36 ”[T]he multinominal logit modell [] can be thought of as simultaneously estimating binary logits 
for all possible comparisions among the outcome categories” (Long, 1997, s. 149).
37 Modellene avviker imidlertid noe når det gjelder signifikanssannsynligheter. Den rangerte 
modellen påviser signifikante estimater for flere av variablene enn den multinomiske modellen. Dette 
kan imidlertid skyldes at antallet enheter som faller innenfor hver kategori på responsvariabelen er 
relativt lite. Da vil den multinomiske modellen ikke nødvendigvis gi signifikante effekter, selv om 
effekten er reell.
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4. Analyse

Den empiriske analysen bygger på argumentene fra kapittel to. Her formidler og 

diskuterer jeg de viktigste resultatene fra denne analysen. Funnene ses i lys av 

problemstillingen, og tolkes substansielt med tanke på oppgavens hovedmotivasjon. 

Konsistent med konklusjonen i kapittel tre, er mottaksvilligheten modellert med den 

rangerte logitmodellen38. Denne modellen gir kun ett estimat for hver uavhengig 

variabel, mens konstantleddet varierer. 



 ’ene (logitene) uttrykker her logaritmen av oddsen for å ha en bestemt verdi eller 

lavere på avhengig variabel framfor å ha høyere verdi (Tufte, 2007, s. 164). I 

tolkningen benytter jeg imidlertid predikerte sannsynligheter. Da logiten vanskelig 

kan tolkes substansielt, er dette mer informativt (Long, 1997, s. 135).

38 De generelle forutsetningene for logistisk regresjon er fravær av multikolinearitet, 
diskrimineringsproblemer og innflytelsesrike enheter, samt ikke-linearitet i parameterne (Clausen & 
Eikemo, 2007, ss. 113-141). Forutsetningene er vurdert og det anses som forsvarlig å gjennomføre 
regresjonsanalysen. Se appendiks C for multinomisk regresjon av standardmodellen.
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4.1 Standardmodellen

Tabell 4.1 Estimater av logit-koeffisientene fra rangert logistisk regresjon av kommuneinnbyggernes 
villighet til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere1

Variabler utledet fra   


Teoretiske

relativ deprivasjon Forventninger [S.f.]

ALDER [-] -0,03***
[0,00]

ARBEIDSSTYRKEN2 -1,85***
[0,36]

ALDER*ARBEIDSSTYRKEN 0,03***
[0,00]

IKKE TILFREDS [-] -0,78***
[0,25]

LITE TILFREDS [-] -0,33**
[0,14]

TILFREDS [-] -0,07
[0,11]

KOMMUNEØKONOMI [+] 0,00
[0,00]

UTDANNING [+] 0,43***
[0,09]

UTDANNING*ARBEIDSSTYRKEN 0,21*
[0,12]

KVINNER [betinget] 0,08
[0,07]

t1 -1,32***
[0,29]

t2 -0,08
[0,29]

t3 1,77***

[0,29]

N 2457
Endring -2LL 237,16

* p≤ 0.10; ** p≤ 0.05; *** p≤ 0.01 (Wald)
1Enhetene er vektet med SamleVekt1.
2 Variabelen brukes for å teste implikasjoner av teorien. I arbeidsstyrken: Yrkesaktive og ledige (1), og 
utenfor arbeidsstyrken: Alders- og førtidspensjonister, skoleelever og studenter, uføretrygdede og 
hjemmearbeidende (0).
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Hva som er hensiktsmessige tolkninger av resultater fra rangert logistisk regresjon, 

avhenger av om det er interessant å betrakte de fire svarkategoriene som en latent 

variabel, eller om interessen knyttes til bestemte svarkategorier (Long, 1997, s. 130). 

Formålet med denne oppgaven er først og fremst å se om implikasjonene utledet fra 

teorien holder. Interessen knyttes altså i første rekke til signifikans og retningen på 

effektene. I så måte er det svarkategoriene som en underliggende variabel som er av 

interesse. I lys av motivasjonen for oppgaven er det imidlertid også relevant å vurdere 

substansielle forskjeller i kommuneinnbyggernes mottaksvillighet. En forutsetning 

for dette er imidlertid at variasjonen i sannsynlighetene for de ulike utfallene innen 

utvalget er tilstrekkelig (ibid, s. 131). 

Beregninger viser at variasjonen i sannsynligheten for henholdsvis nokså uenig og 

helt enig er forholdsvis liten, og noe større for nokså enig. For det ”mest restriktive” 

svaret helt uenig, er variasjonen relativt stor og tilstrekkelig til at det er interessant 

med videre analyse. Et eksempel følger: 

En kvinne på 25 år, som har utdanning på universitet eller høgskolenivå, som står 

utenfor arbeidsstyrken, som er meget tilfreds med tjenestetilbudet i sin kommune og 

er bosatt i en kommune med svært god kommuneøkonomi, har en predikert 

sannsynlighet for det mest restriktive svaret på 5,5%. Til sammenligning har en mann 

på 80 år (utenfor arbeidsstyrken), med ingen utdanning/grunnskole, som ikke er 

tilfreds med tjenestetilbudet i sin kommune, og er bosatt i en kommune med svært 

dårlig kommuneøkonomi, en predikert sannsynlighet for det mest restriktive svaret på 

94%. 

Ifølge modellen (tabell 4.1) kan vi med (minst) 95% konfidens si at det er en 

sammenheng mellom henholdsvis ALDER, ARBEIDSSTYRKEN39, UTDANNING, IKKE

TILFREDS og LITE TILFREDS og kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot flere 

39 Resultatene er så godt som identiske om ARBEIDSSTYRKEN erstattes med LØNNET ARBEIDSSTYRKE, 
det vil si om modellen reestimeres med ledige kodet som 0.
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flyktninger og asylsøkere. Effektene av ALDER og UTDANNING er imidlertid betinget

av verdier på ARBEIDSSTYRKEN og omvendt. I det følgende betegnes effekter som er 

signifikante på 10%-nivået som svakt signifikante, mens effekter signifikante på 5%-

nivået omtales som signifikante, og effekter signifikante på 1%-nivået betegnes som 

sterkt signifikante.  

Relativ deprivasjon og velferdsområdet

I kapittel to diskuterte jeg forholdstapstesen i et velferdsperspektiv. Den teoretiske 

forventningen var at de velferdsmessig utsatte kommuneinnbyggerne ville oppleve 

størst forholdstap ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen. De skulle 

derfor ha en større sannsynlighet for å være restriktive enn de mindre utsatte, til å ta 

imot flere flyktninger og asylsøkere til sin kommune. 

I kapittel to ble de eldre betraktet som en slik utsatt gruppe40, og Ha predikerte derfor 

en negativ effekt av alder på mottaksvilligheten. Effekten av ALDER, kontrollert for 

de andre variablene i modellen, er negativ og sterkt signifikant. Videre er 

interaksjonsleddet ALDER*ARBEIDSSTYRKEN testet for å få en indikasjon på hvorvidt 

det er pensjonistene som driver effekten av alder41. Dette er noe vi forventer ut fra 

teorien. Effekten av ARBEIDSSTYRKEN er, kontrollert for de andre variablene i 

modellen, også negativ og sterkt signifikant. Variabelen ALDER*ARBEIDSSTYRKEN er 

positiv og sterkt signifikant.  Et betinget sannsynlighetsplott bedrer den substansielle 

forståelsen av disse effektene. I figur 4.1 er logitlikningen for det mest restriktive 

svaret transformert til en sannsynlighetsfunksjon. Kurvene i plottet viser altså den 

predikerte sannsynligheten for helt uenig for henholdsvis dem i og dem utenfor 

arbeidsstyrken, som en funksjon av alder, kontrollert for de andre variablene i 

modellen. 

40 For å ta høyde for en eventuell kurvelineær sammenheng mellom ALDER og mottaksvilligheten 
lokalt (slik Hernes’ & Knudsens (1990) funn impliserer) har jeg også eksperimentert med 
andregradsleddet ALDER2 i modellen. Effekten er imidlertid ikke signifikant og variabelen er utelatt.
41 En idé som bygger på O'Rourkes & Sinnotts (2006, ss. 12-14) test av hvorvidt det er pensjonist-
respondentene i samplet som driver effekten av alder på ”anti-immigrant”-holdninger.
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Figur 4.1 Betinget sannsynlighetsplott som viser samspillet mellom ALDER og ARBEIDSSTYRKEN på 

sannsynligheten for å svare helt uenig, for ulike verdier av ALDER, med de andre variablene i 

modellen (tabell 4.1) holdt konstant på gjennomsnittet.

Hovedsignalet i figur 4.1 er at for dem i arbeidsstyrken har alder tilnærmet ingen 

effekt, mens alder for dem utenfor arbeidsstyrken har en klar negativ effekt på 

villigheten til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere lokalt. Resultatene støtter altså 

Ha, og er konsistent med tesen om forholdstap. Resultatet er imidlertid også i samsvar 

med forklaringen om at eldre mennesker vektlegger tradisjonelle normer i større grad 

enn yngre (O’Rourke & Sinnott 2006, s. 4). 
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Grafene uttrykker dessuten at kommuneinnbyggerne under ca 50 år som er i

arbeidsstyrken, generelt har en større sannsynlighet for det mest restriktive svaret, 

sammenlignet med tilsvarende gruppe utenfor arbeidstyrken. Det motsatte er tilfelle 

for de over 50. Hva kan forklare dette? 

På den ene siden er dette mønsteret konsistent med ideen om forholdstap i

arbeidsmarkedet ved innvandring til kommunen. Basert på figur 4.1 er dette 

imidlertid ingen solid tolkning. Foreløpig er en annen forklaring mer nærliggende. 

Hernes & Knudsen (1990, kap 5. s. 7) finner at studenter er mest positive til 

innvandrere og asylsøkere. Fordi vi har forutsatt en lineær sammenheng mellom alder 

og mottaksvilligheten, er det derfor grunn til å tro at den blå kurvens tilpasning i 

hovedsak skyldes forholdsvis liberale studenter sammen med forholdsvis restriktive 

pensjonister i utvalget. Vi antar dermed at forskjellen i sannsynligheten for det mest 

restriktive svaret hos ”de midtre aldersgruppene” henholdsvis i og utenfor 

arbeidsstyrken, ikke er reell. Som jeg kommer tilbake til synes dette som en rimelig 

forklaring. 

Effekten av ALDER bør altså vurderes i lys av antakelsen over. En bedre 

forståelse av alderseffekten, oppnås dessuten ved å studere plottede 

sannsynlighetskurver for de ulike svarkategoriene (basert på gruppen 

utenfor arbeidsstyrken) som en funksjon av alder:   
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Figur 4.2 Predikerte sannsynligheter for de ulike utfallene (helt uenig, nokså uenig, nokså enig og 

helt enig) på responsvariabelen, for ulike verdier av ALDER for dem utenfor arbeidsstyrken, med de 

andre variablene i modellen (tabell 4.1) holdt konstant på gjennomsnittet.

Som ventet er den største variasjonen i sannsynlighet knyttet til det mest restriktive 

svaret. Går en fra minimums- til maksimumsalderen i utvalget, er den absolutte 

endringen i den predikerte sannsynligheten for helt uenig på 0,41 med andre variabler 

i modellen holdt konstant på gjennomsnittet. Med andre ord vil en person på 18 år ha 

en sannsynlighet på ca 27% for det mest restriktive svaret, mens en person på 83 år, 

alt annet likt, vil ha en sannsynlighet på 67% for dette svaret. Dette representerer 

ytterpunktene. Til sammenligning vil en person på 50 år, under ellers like vilkår, ha 

en sannsynlighet på ca 46% for det mest restriktive svaret.

Gitt variasjonen i sannsynligheten for det mest restriktive svaret innen utvalget, 

framstår effekten av ALDER som relativt sterk. 
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Innbyggerne som fra før er lite fornøyde med kommunens velferdstilbud, ble i 

kapittel to definert som en annen utsatt gruppe på velferdsområdet. Disse ble derfor 

forventet å lide større forholdstap enn de mer fornøyde innbyggerne ved flyktning- og 

asylsøkerinnvandring til kommunen. Hb predikerte derfor at de som er mindre 

fornøyde med velferdstilbudet i sin kommune, har en større sannsynlighet for å være 

restriktive enn dem som er mer fornøyde med dette tilbudet. Variabelen IKKE 

TILFREDS, kontrollert for de andre variablene i modellen, har en negativ og sterkt 

signifikant effekt på mottaksvilligheten, mens LITE TILFREDS har en negativ og 

signifikant effekt på villigheten til å ta imot, kontrollert for de andre variablene i 

modellen. Innbyggerne som er henholdsvis ikke tilfredse og lite tilfredse med 

tjenestetilbudet i kommunen, er ifølge modellen altså mer restriktive til å ta imot flere 

flyktninger og asylsøkere lokalt, sammenlignet med innbyggerne som er meget 

tilfredse med dette tjenestetilbudet. Retningen på effekten til TILFREDS er for øvrig 

også i samsvar med de teoretiske forventningene. Modellen påviser imidlertid ingen 

signifikant forskjell mellom de tilfredse og de meget tilfredse når det gjelder 

mottaksvilligheten42.  

Resultatene støtter altså Hb, og er konsistent med forholdstapstesen. For øvrig styrker 

dette indirekte tolkningen om at de eldres restriktivitet i hvert fall delvis reflekterer 

opplevd forholdstap på velferdsområdet. 

Gitt variasjonen i den predikerte sannsynligheten for helt uenig innen utvalget sett 

under ett, er forskjellene i restriktiviteten mellom de minst og de mest tilfredse 

substansiell og policyrelevant. Med de andre variablene holdt på gjennomsnittet, har 

en person som ikke er tilfreds med tjenestetilbudet i sin kommune, en predikert 

sannsynlighet på ca 61% for å være helt uenig i at kommunen han bor i bør ta imot 

42 Den multinomiske modellen (se appendiks C) påviser signifikans for variabelen TILFREDS når det 
gjelder effekten på sannsynligheten for å være nokså uenig versus helt enig, og effekten på 
sannsynligheten for å være nokså enig framfor helt enig. De estimerte forskjellene mellom de 
tilfredse og de meget tilfredse, er i tråd med de teoretiske forventningene. Forskjellen mellom de 
tilfredse og de meget tilfredse når det gjelder mottaksvilligheten, er imidlertid både statistisk og 
substansielt marginale.
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flere flyktninger og asylsøkere. Alt annet likt, har en person som er lite tilfreds med 

tjenestetilbudet en predikert sannsynlighet på 50% for å være helt uenig i at 

kommunen han bor i bør ta imot flere flyktninger og asylsøkere. Under ellers like 

vilkår, har en person som er meget tilfreds med tjenestetilbudet i kommunen en 

predikert sannsynlighet på 42% for å være helt uenig i at kommunen han bor i bør ta 

imot flere flyktninger og asylsøkere. 

En tredje implikasjon av forholdstapstesen ble utledet på velferdsområdet. 

Forventningen var at innbyggerne i kommuner med dårlig økonomi, ville oppleve 

større forholdstap enn innbyggerne bosatt i kommuner med bedre økonomi, ved 

innvandring av flyktninger og asylsøkere til kommunen. Hc predikerte derfor en 

positiv sammenheng mellom KOMMUNEØKONOMI og mottaksvilligheten. Effekten av 

denne variabelen har i modellen forventet fortegn, men effekten er ikke statistisk 

signifikant. For å styrke konklusjonsvaliditeten, har jeg også reestimert modellen med 

variabelen erstattet av ln av KOMMUNEØKONOMI (variabelen som logaritmisk 

transformert). Denne variabelen er heller ikke signifikant i modellen. 

Dette kan imidlertid skyldes begrensninger i metoden som er brukt, da den estimerte 

multinomiske modellen (se appendiks C) påviser signifikans43 for 

KOMMUNEØKONOMI. Dette gjelder for øvrig også om variabelen erstattes med ln av

KOMMUNEØKONOMI44. At variabelen ikke blir signifikant i den rangerte modellen, 

kan skyldes at variabelen ikke oppfyller modellens rangeringsforutsetning45. 

Imidlertid er den substansielle effekten uansett svært liten i begge modellene. 

Videre varierer variabelen kun på kommunenivå. Derfor er usikkerheten knyttet til 

variabelens effekt sannsynligvis noe større enn det modellene kalkulerer. Det bør 

dessuten påpekes at antakelsene som gjøres når kommuneøkonomien 

43 Fortegnet her er negativt, men dette er likevel i tråd med forventningene, da svarkategoriene her ses 
relativt til det mest liberale svaret helt enig.
44 Dette gjelder også den kontrollerte effekten (se avsnitt 4.3 for de aktuelle kontrollvariablene) til 
variablene.
45 Dette går ikke fram av estimatene gjengitt i appendiks C, men en vurdering av estimatene før 
avrunding viser at variabelen ikke oppfyller forutsetningen.
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operasjonaliseres i form av netto driftsresultat per innbygger i 2007, er noe 

”ambisiøse”. Faktorer som inngår i netto driftsresultat, for eksempel aksjeutbytte, vil 

kunne variere betydelig fra år til år. Størrelsen på driftsresultatet i et gitt år, vil 

dermed bli noe tilfeldig. 

Netto driftsresultat per innbygger i et gitt år, representerer dessuten et begrenset 

aspekt ved økonomien til kommunen. Det kan derfor argumenteres for at et 

gjennomsnittlig netto driftsresultat per innbygger over for eksempel en tiårsperiode, 

ville vært et bedre mål på økonomien til kommunen. Igjen er det imidlertid 

kommuneinnbyggernes forestillinger om kommuneøkonomien som teller. Det er 

imidlertid plausibelt å anta at også inntrykket innbyggerne har dannet seg av den 

økonomiske situasjonen i sin kommune, er et resultat av en vurdering over lengre tid.

Svakheter ved begrepsvaliditeten, i tillegg til den statistiske usikkerheten, gjør altså 

at effekten av variabelen i lys av forholdstapstesen bør tolkes med forsiktighet. Dette 

forandrer likevel ikke på de foreløpige tolkningene knyttet til forholdstap på 

velferdsområdet. Resultatene er samlet sett fortsatt konsistente med den teoretiske 

forventningen. Dette har viktige policyimplikasjoner som jeg kommer tilbake til 

avslutningsvis. 

Relativ deprivasjon og arbeidsmarkedet

I kapittel to diskuterte jeg implikasjonene av forholdstapstesen også i et 

arbeidsmarkedsperspektiv. Antakelsen var at de med lavere kompetanse skulle være 

mer utsatt for forholdstap i arbeidsmarkedet ved innvandring til kommunen, enn dem 

med høyere kompetanse. Hd predikerte i tråd med dette at kommuneinnbyggerne med 

lavere kompetansenivåer, har en større sannsynlighet for å være restriktive til å ta 

imot flere flyktninger og asylsøkere, enn kommuneinnbyggerne med høyere 

kompetansenivåer. 

Utdanningsnivå ble brukt som indikator på kompetansenivå. Ut fra teorien er det i 

modellen antatt en lineær sammenheng mellom UTDANNING og 

kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere. For å 
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teste hvorvidt sammenhengen faktisk antar denne enkle formen, har jeg også estimert 

en modell hvor den opprinnelige (kontinuerlige) utdanningsvariabelen er erstattet av 

dummyvariabler for de ulike utdanningsnivåene46. Resultatene viser imidlertid ingen 

substansiell ikke-linearitet i sammenhengen mellom UTDANNING og 

mottaksvilligheten. 

Modellen (tabell 4.1) viser som ventet at UTDANNING, kontrollert for de andre 

variablene, har en positiv, sterkt signifikant, og i størrelse substansiell interessant 

effekt på mottaksvilligheten. Å ha det høyeste utdanningsnivået i forhold til det 

laveste utdanningsnivået, reduserer den forventede sannsynligheten for det mest 

restriktive svaret med 21 prosentpoeng, med de andre variablene i modellen holdt 

konstant på gjennomsnittet. Resultatet er altså konsistent med Hd.

Jeg har videre forsøkt å teste om korrelasjonen mellom UTDANNING og 

mottaksvilligheten støtter den teoretiske forklaringen om forholdstap i 

arbeidsmarkedet, eller om sammenhengen synes å være rent spuriøs. Jeg har derfor 

testet hvorvidt effekten av utdanning på mottaksvilligheten blant respondentene i

arbeidsstyrken, skiller seg signifikant fra effekten av denne variabelen blant dem som 

på det nåværende tidspunkt befinner seg utenfor arbeidsstyrken47. Dette er gjort ved å 

inkludere interaksjonsleddet UTDANNING*ARBEIDSSTYRKEN i modellen. Leddet er 

svakt signifikant. Et effektplott er også her informativt for å studere 

interaksjonseffekten:

46 Jeg bygger her på Hainmueller & Hiscox (2007, s. 427) som med denne testen prøver 
implikasjonene av ”the labor competition model” i forbindelse med analyse av holdninger til 
innvandring i Europa.
47 Dette er en vanlig test i empirisk forskning på området. Se for eksempel Mayda (2006), O’Rourke 
& Sinnott (2006) og Hainmueller & Hiscox (2007).
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Figur 4.3 Betinget sannsynlighetsplott som viser samspillet mellom UTDANNING og 

ARBEIDSSTYRKEN på sannsynligheten for å svare helt uenig for ulike nivåer av utdanning, med de 

andre variablene i modellen (tabell 4.1) holdt konstant på gjennomsnittet.

Figuren viser et mønster konsistent med forholdstapstesen. De gruppene som ved 

innvandring til kommunen antas å oppleve størst forholdstap, er også de med den 

største sannsynligheten for det mest restriktive svaret. Mer presist, på alle tre nivåer 

av utdanning har de som befinner seg i arbeidsstyrken en større sannsynlighet for å 

være restriktive enn dem som befinner seg utenfor arbeidsstyrken. Forskjellen er 
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imidlertid klart størst blant dem med henholdsvis lav og middels utdanning48, noe vi 

også forventer ut fra forholdstapstesen. 

Går vi fra de lavest utdannende utenfor arbeidsstyrken, til de lavest utdannede i 

arbeidsstyrken, med de andre variablene i modellen holdt konstant på gjennomsnittet, 

øker den predikerte sannsynligheten for det mest restriktive svaret med ca 15 

prosentpoeng (se figur 4.3). 

Forskjellen i restriktiviteten mellom dem i og dem utenfor arbeidsstyrken, i hvert fall 

på det laveste utdanningsnivået, er substansiell. Resultatet er dessuten i samsvar med 

antakelsen om at hvis utsatte grupper opplever forholdstap i arbeidsmarkedet ved 

innvandring, skulle dette være tydelig i en lokal kontekst (jfr avsnitt 2.4) Er denne 

tolkningen holdbar?

Mayda (2006, s. 522) påpeker at antall års skolegang for skoleelever og studenter,

ikke reflekterer det forventede framtidige kompetansenivået til disse gruppene. For å 

teste om resultatene og tolkningen ovenfor er robust, har jeg derfor reestimert 

standardmodellen med skoleelev- og studentrespondentene ekskludert fra analysen

(tabell 4.2 nedenfor).

48 Resultatene samsvarer altså også med empirien som viser at folk tenderer til å assosiere flyktninger 
og asylsøkere med lavere framfor høyere kompetansenivåer.
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Tabell 4.2 Estimater av logit-koeffisientene fra rangert logistisk regresjon av kommuneinnbyggernes 
villighet til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere, med skoleelever og studenter ekskludert fra 
analysen.1

Variabler utledet fra Teoretiske   



relativ deprivasjon forventninger [S.f.]

ALDER [-] -0,02**
[0,00]

ARBEIDSSTYRKEN2 -1,12**
[0,36]

ALDER*ARBEIDSSTYRKEN 0,02**
[0,00]

IKKE TILFREDS [-] -0,76***
[0,25]

LITE TILFREDS [-] -0,32**
[0,14]

TILFREDS [-] -0,08
[0,11]

KOMMUNEØKONOMI [+] 0,00
[0,00]

UTDANNING [+] 0,40***
[0,09]

UTDANNING*ARBEIDSSTYRKEN 0,25**
[0,12]

KVINNER [betinget] 0,02
[0,07]

t1 -0,59
[0,50]

t2 0,64
[0,50]

t3 2,53***

[0,51]

N 2240
Endring -2LL 193,64

* p≤ 0.10; ** p≤ 0.05; *** p≤ 0.01 (Wald)
1Enhetene er vektet med SamleVekt1.
2 Variabelen brukes for å teste implikasjoner av teorien. I arbeidsstyrken: Yrkesaktive og ledige (1), og 
utenfor arbeidsstyrken: Alders- og førtidspensjonister, uføretrygdede  og hjemmearbeidende (0).

Av tabell 4.2 ser vi at effekten av UTDANNING*ARBEIDSSTYRKEN kontrollert for de 

andre variablene, er signifikant (på 0,03-nivået) i den alternative 
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modellspesifikasjonen. Effekten har dessuten økt noe. Et effektplott er igjen 

informativt for å studere interaksjonseffekten: 

Figur 4.4 Betinget sannsynlighetsplott som viser samspillet mellom UTDANNING og 

ARBEIDSSTYRKEN på sannsynligheten for å svare helt uenig for ulike nivåer av utdanning med de 

andre variablene i modellen (tabell 4.2) holdt konstant på gjennomsnittet.

Figur 4.4 viser at tolkningene ovenfor må justeres. Forskjellene mellom figur 4.3 og 

figur 4.4 impliserer at skoleelevene og studentene i utvalget er forholdsvis liberale til 

å ta imot flere flyktninger og asylsøkere lokalt. Det synes i hovedsak å være disse 

gruppene som driver forskjellen i restriktiviteten mellom dem i og dem utenfor 

arbeidsstyrken på de ulike utdanningsnivåene, som figur 4.3 viser. For de to øverste 

utdanningsnivåene er nå forskjellen i restriktiviteten mellom dem i og dem utenfor 

arbeidsstyrken relativt sterkt redusert, og viser motsatt tendens sammenlignet med 
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figur 4.3. På disse utdanningsnivåene framstår nå de som er utenfor arbeidsstyrken 

som mer restriktive enn dem i arbeidsstyrken. 

Figur 4.4 viser imidlertid at tendensen for det laveste utdanningsnivået er lik 

tendensen for dette nivået som figur 4.3 viser. De med det laveste utdanningsnivået 

som befinner seg i arbeidsstyrken, er mer restriktive relativt til dem på samme 

utdanningsnivå som befinner seg utenfor arbeidsstyrken. Resultatet er altså fortsatt

konsistent med forholdstapstesen. Resultatet i den alternative modellspesifikasjonen 

er for øvrig tydeligere i tråd med empirien som viser at flyktninger og asylsøkere 

assosieres med lavere, heller enn høyere kvalifikasjonsnivåer.

Imidlertid har forskjellen i restriktiviteten mellom de lavest utdannede utenfor

arbeidsstyrken og de lavest utdannede i arbeidsstyrken, avtatt vesentlig i den nye 

modellen. Målt i predikert sannsynlighet for det mest restriktive svaret, er den 

absolutte forskjellen redusert til omtrent 1/3 i den nye modellen. Sannsynligheten for 

det mest restriktive svaret når vi går fra de lavest utdannende i arbeidsstyrken, til de 

lavest utdannede utenfor arbeidsstyrken, reduseres (som figur 4.4 viser) nå kun med 

ca 3 prosentpoeng. Dette resultatet har dermed også andre policyimplikasjoner enn 

resultatene fra standardmodellen (tabell 4.1). 

For å teste He2 som predikerer at kvinner vil oppleve forholdstap i arbeidsmarkedet 

ved innvandring til kommunen, har jeg dessuten testet interaksjonsleddet 

KVINNER*ARBEIDSSTYRKEN i modellen. Variabelen er imidlertid ikke signifikant, og 

He2 får ingen støtte her.  

Figur 4.4 indikerer for øvrig at variasjonen i sannsynligheten for det mest restriktive 

svaret, avhenger mye mer av utdanningsnivå, enn av om en befinner seg i eller 

utenfor arbeidsstyrken. Dette kan tolkes som at utdanningseffekten i hovedsak 

reflekterer andre forhold enn i hvilken grad en er utsatt for forholdstap i 

arbeidsmarkedet ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen. 

Dette er dessuten i samsvar med funnene til Hainmueller & Hiscox (2007, s. 399), 

som når det gjelder holdninger til innvandring generelt, finner at ”(…) the connection 
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between the education […] and views about immigration appears to have very little, 

if anything, to do with fears about labor-market competition”. De hevder videre at 

sammenhengen mellom utdanningsnivå og holdning til innvandring er identiske for 

individer i og individer utenfor arbeidsstyrken (ibid, s. 426). Substansielt sett er dette 

beskrivende også for villigheten til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere lokalt.

Hva utdanningseffekten ellers måtte reflektere, er ikke noe denne analysen forsøker å 

besvare. En vanlig tolkning er imidlertid at en utdannelse av lengre varighet, fremmer 

verdier som betinger positive holdninger til innvandrere (Togeby & Gaasholt, 1994).

Det er videre hevdet at vestlige utdanningssystemer er spesielt designet for å fremme 

toleranse (Gang, Rivera-Batiz & Yun 2002, sitert i Hainmueller & Hiscox 2007, s. 

405), og at utdanning gir opphav til kulturell robusthet49 (Hernes & Knudsen 1990, 

kap 5, s. 2). Hainmueller & Hiscox (2007, s. 438) stiller imidlertid spørsmål ved 

denne standard kausaltolkningen. De antyder at utdanningseffekten i slike studier 

heller er uttrykk for ”a cultural divide” mellom de minst og de mest utdannede50. 

Oppsummert er effekten av UTDANNING*ARBEIDSSTYRKEN i modellen ovenfor 

svært liten. Resultatene så langt stemmer for øvrig godt overens med inntrykket fra 

undersøkelsen referert i kapittel to, som viser at de fleste mener innvandrere i Norge 

bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, men at relativt mange frykter at

innvandrere misbruker sosiale velferdsordninger (Daugstad, 2007, ss. 20-21).

49 Fra et kontaktteoretisk perspektiv er det dessuten relevant å spørre om effekten av utdanning dels 
plukker opp en eventuell effekt av kontakt med innvandrere, på mottaksvilligheten. (De yngre 
årskullene har i større grad enn de eldre gått sammen med innvandrere på skolen.) For å få en 
indikasjon på hvorvidt dette er tilfelle, har jeg derfor (ved å estimere en modell med 
interaksjonsleddet UTDANNING*ALDER inkludert) testet om utdanningseffekten er betinget av alder. 
Modellen indikerer imidlertid ikke at dette er tilfelle.
50 ”Immigration brings to the fore very different conceptions of national identity – involving different 
views about the importance of ethnicity, religion, and language – which may be, to degrees still 
unknown, immutable, and irreconcilable. The educational differences we can observe between those 
individuals holding more pro- and anti-outsider views of the world may be more of a symptom of the 
cultural divide between the two groups than they are a cause” (Hainmueller & Hiscox 2007, s. 438).
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Resultatene er dessuten i tråd med Aleksynska (2007, s. 20) og Dustmann & Preston

2006 (sitert i Aleksynska, 2007, s. 20) som i forbindelse med holdninger til 

innvandring generelt, finner at ”natives may be more concerned with the overall 

public burden and efficiency considerations rather than narrowly specified labour 

market competition[]”.

O’Rourke og Sinnott (2006, s. 18) som analyserer holdninger til flyktninger, finner 

som nevnt i kapittel to at individets ”skills” er irrelevant for disse holdningene. 

O’Rourke & Sinnott (2006) operasjonaliserer imidlertid ”skills” som ”occupational 

skills”. Selv om effekten av ”skills”, målt gjennom utdanningsnivå, i denne analysen 

har en signifikant og substansiell samvariasjon med villigheten til å ta imot 

flyktninger og asylsøkere lokalt, er den substansielle konklusjonen i samsvar med 

O’Rourkes & Sinnotts (2006) hovedkonklusjon på dette området.

Restriktive holdninger til flyktninginnvandring både i nasjonal og lokal kontekst,

synes altså i liten grad å kunne relateres til opplevd forholdstap i arbeidsmarkedet ved 

slik innvandring. Taler denne konklusjonen for at en videre utforsking av opplevd 

forholdstap i arbeidsmarkedet, er uinteressant i analyse av den lokale 

mottaksvilligheten?

Ikke nødvendigvis. Premissene for slutningene ovenfor er noe uklare. Potensielle 

problemer ved responsvariabelen er berørt tidligere i oppgaven. Det siktes her til at 

det ikke er skilt mellom flyktninger på den ene siden, og asylsøkere på den andre 

siden, i spørsmålet om villigheten til å ta imot disse gruppene lokalt. Fordi asylsøkere 

per definisjon ikke har lov til å jobbe, mens flyktninger (og potensielt sett også 

asylsøkere) på sikt kan betraktes som potensielle konkurrenter (i første rekke for 

lavere kvalifisert arbeidskraft) i arbeidsmarkedet i kommunen, er dette problematisk.

Det kan videre tenkes at folk har varierende kunnskaper om juridiske bestemmelser 

knyttet til arbeidstillatelse. Det er derfor vanskelig å gjøre antakelser om folks 

forestillinger på dette området. Som O’Rourke & Sinnott (2006, ss. 24-25) påpeker: 

(…) [O]nce asylum seekers have been granted refugee status, they are typically allowed to 
work; however, the common linguistic confusion between the two groups, coupled with the 
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fact that asylum seekers are typically not allowed to work, could lead survey respondents to 
regard “refugees” as not participating in local labour markets.    

Poenget er altså at ”(…) if respondents believed that refugees were not allowed to 

work, then it would be logical for them not to expect refugees to have labour market 

impact. [] [A]fter all, if refugees are not perceived as working, then they can hardly 

be blamed for taking away jobs from locals[]” (ibid, s. 17).

Analysen kan altså ha gitt et upresist bilde av effektene på arbeidsmarkedsområdet. 

Resultatet kan imidlertid også tolkes i et tidsperspektiv. De forholdsvis gode 

konjunkturene med liten arbeidsledighet på det tidspunktet undersøkelsen ble utført, 

kan ha bidratt til mindre frykt for arbeidsmarkedskonkurranse. I nedgangstider kunne 

en slik undersøkelse ha gitt et annet resultat. 

Det kan heller ikke utelukkes at en annen operasjonalisering av kompetansenivå, ville 

påvirket de konklusjoner som er trukket her. For eksempel hadde det (likt blant andre 

O’Rourke & Sinnott (2006), og Mayda (2006)) vært interessant å måle 

kompetansenivå også ut fra en yrkeskategorirangering. Med det tilgjengelige 

datamaterialet har det imidlertid ikke vært mulig å gjøre dette på en adekvat måte her. 

Videre analyser med større begrepspresisjon og validitet, kan forhåpentligvis bidra til 

mer solide tolkninger om den lokale mottaksvilligheten ut fra forholdstap i et 

arbeidsmarkedsperspekiv.

For øvrig er effektene av ALDER, ARBEIDSSTYRKEN*ALDER, og ARBEIDSSTYRKEN i 

den alternative modellspesifikasjonen (tabell 4.2) noe redusert, men fortsatt 

signifikante. Gitt antakelsen om de forholdsvis liberale studentene, nevnt i 

sammenheng med alderseffekten, er dette ikke overraskende. Samtidig viser 

resultatene at det heller ikke er de antatt liberale studentene alene, som driver effekten 

av ALDER. Variabelen har fortsatt en signifikant og negativ effekt på 

mottaksvilligheten for dem utenfor arbeidsstyrken. Dette styrker tolkningen om at de 

eldre innbyggerne i kommunen er forholdsvis restriktive til å ta imot flere flyktninger 

og asylsøkere.

Relativ deprivasjon og kjønnsmarkedet
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Tesen om relativ deprivasjon ble også diskutert i et kjønnsmarkedsperspektiv. 

Interaksjonsleddet KVINNER*ALDER er testet i modellen (tabell 4.1) på premisset om 

at (spesielt yngre) menn tenderer til å oppleve forholdstap i kjønnsmarkedet som 

følge av innvandring til kommunen. Variabelen er imidlertid ikke signifikant i 

modellen og derfor utelatt. Heller ikke variabelen KVINNER51 er signifikant. He1 får 

altså ingen støtte her. Umiddelbart synes dette å svekke tesen om forholdstap. 

Det kan imidlertid argumenteres for at en potensiell forholdstapsmekanisme på dette 

området kan slå begge veier. Om mindretallet av flyktningene som kommer til Norge 

er kvinner, er dette irrelevant om kvinner i kommunene opplever at det kommer 

forholdsvis mange kvinner, noe som i deres øyne vil kunne forverre deres stilling i 

kjønnsmarkedet. At kvinner også kan være tilbøyelige til å oppleve forholdstap i 

kjønnsmarkedet ved innvandring til kommunen, kan altså svare for den manglende 

effekten av variabelen. Fra dette perspektivet gir resultatene lite grunnlag for solide 

tolkninger i lys av forholdstapstesen.

Som nevnt i kapittel to, finner flere studier at kvinner er signifikant mer liberale enn 

menn til innvandring fra fattige land og til flyktninginnvandring (se for eksempel 

Hernes & Knudsen (1990), Hainmueller & Hiscox (2007) og O’Rourke & Sinnott 

(2006)). I samme kapittel refererte jeg en standard tolkning av dette funnet, som 

gjerne relateres til ideen om kvinners større medfølelse for fattige innvandrere og 

innlevelsesevne i vanskeligstiltes situasjon (nevnt for eksempel hos Hainmueller og 

Hiscox (2007), og Hernes og Knudsen (1990)). 

I kapittel to problematiserte jeg denne forklaringen, og argumenterte for at denne 

analysen kunne betraktes som en kritisk test på denne kausaltolkningen. Jeg hevdet at 

dersom dette var en god og viktig forklaring, skulle en i denne analysen av villigheten 

51 Det hefter en potensiell metodologisk svakhet ved tolkningene knyttet til variabelen KVINNER, da 
variabelen synes å bryte med rangeringsforutsetningen (studer den estimerte multinomiske modellen 
i appendiks C). På den annen side estimerer den multinomiske modellen heller ingen substansiell 
eller signifikant effekt av variabelen. Brudd på rangeringsforutsetningen synes altså likevel ikke å ha 
substansielle konsekvenser i dette tilfellet.
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til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere lokalt, forvente en klar positiv effekt av 

variabelen KVINNER. Variabelen framstår paradoksalt nok som irrelevant i analysen. 

Resultatene stiller dermed spørsmål ved den tradisjonelle oppfatningen om ”kvinners 

større medlidenhet og sympati med fattige innvandrere og flyktninger”.

4.2 Robusthetstest

Analysen har hittil fokusert på variablene utledet fra tesen om relativ deprivasjon. For 

å teste hvorvidt resultatene ovenfor er robuste, har jeg estimert en ny modell hvor 

sentrale tilleggsfaktorer er tatt i betraktning. I det følgende kommenterer jeg de 

viktigste endringene som følge av dette.
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Som vi ser av tabell 4.3, har ingen av de opprinnelige effektene endret fortegn etter 

introduksjonen av kontrollvariablene i modellen. Noen effekter har imidlertid endret 

størrelse. 

Effekten av ARBEIDSSTYRKEN er nå noe redusert. Dette betyr at den grønne kurven i 

figur 4.1 ligger på et noe lavere nivå, sammenlignet med det standardmodellen viser.

Effektene av henholdsvis ALDER og ALDER*ARBEIDSSTYRKEN er imidlertid så godt 

som uforandret. Helningen på den grønne kurven er derfor også uendret. I praksis 

betyr dette at sannsynligheten for å ha valgt det mest restriktive svaret for dem i

arbeidsstyrken, nå generelt framstår som noe lavere. Dette forandrer imidlertid ikke 

på de substansielle tolkningene knyttet til disse variablene. 

Videre er effekten av UTDANNING*ARBEIDSSTYRKEN redusert og ikke lenger 

signifikant. Dette forandrer heller ikke mye på den foreløpige konklusjonen om at 

dette er en svært liten og substansielt ubetydelig effekt. 

Det kan for øvrig nevnes at den kontrollerte effekten av LITE TILFREDS, ikke er 

signifikant. Dette er imidlertid ikke overraskende, da antall enheter i modellen er 

redusert med nesten 40% fra standardmodellen. Endringen i selve effekten til 

variabelen er dessuten ikke substansiell. Mer vesentlig er endringen i effekten til 

IKKE TILFREDS. Den kontrollerte effekten er nesten dobbelt så stor. Det vil si at 

avstanden mellom henholdsvis de minst tilfredse og de mest tilfredse i 

sannsynligheten for det mest restriktive svaret, har økt betydelig. Den absolutte 

forskjellen i den predikerte sannsynligheten for helt uenig mellom de minst og de 

mest tilfredse, er nå på 0,35, sammenlignet med den opprinnelige modellen som 

estimerer denne forskjellen til 0,19. 

Med de andre variablene i modellen (tabell 4.3) holdt konstant på gjennomsnittet, har 

en person som er av de minst tilfredse med tjenestetilbudet i kommunen nå en 

sannsynlighet på 73% for det mest restriktive svaret, sammenlignet med en person 

som er av de mest tilfredse, som under ellers like vilkår har en sannsynlighet på 38% 

for dette svaret. Hc har altså fått økt støtte som følge av innføringen av 

kontrollvariablene. Policyrelevansen av funnet synes dermed også større: Den 
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absolutte forskjellen, målt i predikert sannsynlighet for det mest restriktive svaret, 

mellom de minst og de mest tilfredse, er som vi har sett nå dobbelt så stor som det 

standardmodellen estimerer.

Resultatene er for øvrig så godt som uforandret når vi kontrollerer for variabelen ln 

av HUSHOLDNINGSINNTEKT52 i modellen over. Variabelen har heller ingen 

selvstendig signifikant effekt på mottaksvilligheten. Av grunner diskutert i kapittel 

tre, er variabelen derfor utelatt fra modellen. I tillegg ser vi at POLITISK

ORIENTERING, RELIGIØST ENGASJEMENT og ASYLMOTTAK ifølge modellen har 

selvstendige (delvis sterkt) signifikante effekter på mottaksvilligheten. 

Som forventet er høyreorientering negativt korrelert-, og religiøst engasjement 

positivt korrelert med villigheten til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere lokalt. 

Begge effektene er sterkt signifikante. Å bo i en kommune med asylmottak, er i 

modellen positivt korrelert med mottaksvilligheten. Variabelen er signifikant på 0,03-

nivået. Da variabelen varierer kun på kommunenivå, må vi imidlertid regne med at 

usikkerheten til estimatet er større enn det modellen viser. For øvrig har 

MINORITETSOMRÅDE ingen signifikant effekt på mottaksvilligheten. Hovedbildet er 

dermed at den nye modellspesifikasjonen endrer lite på de substansielle tolkningene 

fra 4.1.

4.3 Kritikk

Noen metodologiske svakheter er drøftet underveis i kapittelet. I det følgende skal jeg 

diskutere en annen sentral innvending mot tolkningene hittil. Innvendingen dreier seg 

om utelatte variabler. Om potensielt relevante variabler utelates fra analysen, kan 

dette gi skjeve estimater og drive resultatene. 

52 Dette gjelder også om vi erstatter variabelen med ln av EGEN INNTEKT. I tillegg ønsket jeg å teste 
”hushjelp-hypotesen” (Hainmueller & Hiscox (2007, s. 408) nevnt i kapittel to, ved å teste 
interaksjonsleddet KVINNER*ln av HUSHOLDNINGSINNTEKT i modellen. Interaksjonseffekten er 
imidlertid ikke signifikant, og hypotesen får heller ingen støtte her.
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Ut fra blant annet kontaktteori og empiri, har jeg argumentert for å ha inkludert 

potensielt konfunderende variabler i modellen. At det finnes andre relevante variabler 

kan imidlertid ikke utelukkes. En slik variabel som det ikke er kontrollert for i 

analysen, er kulturpreferanser. Som den tidligere diskusjonen antyder, kan dette være 

korrelert med blant annet alder og utdanning. 

Variabelen i det tilgjengelige datamaterialet som kommer nærmest i å representere 

dette aspektet, er basert på respondentenes vurdering av påstanden innvandring utgjør 

en alvorlig trussel for den nasjonale egenarten. Jeg har imidlertid vurdert variabelen 

(i det følgende ”kulturvariabelen”) som en mindre egnet indikator i denne 

sammenhengen. 

Argumentet er at det er forholdsvis vanskelig å vite hva svarene på denne påstanden 

reflekterer. Motstand mot globalisering, eller rasistiske holdninger er eksempler på to 

vidt forskjellige aspekter som kan fanges opp av denne variabelen. Revers kausalitet 

er et annet potensielt problem. Kan holdningen til påstanden nettopp være influert av 

innbyggernes erfaringer med flyktninger og asylsøkere i kommunen? En annen 

mulighet er at variabelen helt eller delvis representerer samme underliggende 

dimensjon som responsvariabelen. En reestimering av modellen ovenfor med 

kulturvariabelen53 som avhengig variabel, gir ikke et klart svar på hvorvidt dette er 

tilfelle. En fjerde mulighet, med direkte relevans for problemstillingen, er at 

sammenhengen mellom kulturvariabelen og mottaksvilligheten i seg selv, eller delvis, 

er en funksjon av arbeidsmarkedsbekymringer: 

Perhaps fear of competition for jobs with foreigners and minorities makes less-educated 
individuals generally more racist and less tolerant, and thus more opposed to immigration, 
without regard for how likely it is that particular types of immigrants will actually compete 
for the same jobs as them (Hainmueller & Hiscox, 2007, s. 434).

Likt Hainmueller & Hiscox (ibid) har jeg forsøkt å teste denne implisitte hypotesen. 

Dette er gjort ved å undersøke om effekten av utdanning på kulturvariabelen, er 

53 Variabelen har samme svarkategorier som analysens opprinnelige avhengige variabel.
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signifikant forskjellig for respondenter som er henholdsvis i og utenfor 

arbeidsstyrken. Det er imidlertid ikke tilfelle, og resultatene gir dermed ingen støtte 

til denne hypotesen54. 

Spørsmålet om endogenitet kan sies å være relevant også for andre variabler i 

modellen ovenfor. Mens det ikke er plausibelt å anta at UTDANNING er en funksjon 

av mottaksvilligheten, kan det i prinsippet tenkes at POLITISK ORIENTERING er det.

Det tilgjengelige datamaterialet åpner imidlertid ikke for å undersøke dette på en 

adekvat måte. Analysen har dessuten ikke tatt sikte på en streng kartlegging av 

kausalrekkefølge. Det ville uansett kreve et annet forskningsdesign. 

Oppsummert er det altså usikkert hvilken ny informasjon som oppnås ved å 

kontrollere for kulturvariabelen. Fra dette perspektivet framstår det substansielt sett 

som lite interessant å inkludere variabelen i modellen. I videre forskning vil det være 

et poeng å lage bedre indikatorer på ulike aspekter av kulturdimensjonen.

4.4 Analysens hovedbidrag oppsummert

Holder implikasjonene utledet fra tesen om relativ deprivasjon empirisk, når det 

gjelder kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere? 

Analysen viser at flere av de empiriske implikasjonene holder. Det er imidlertid ikke 

alle hypotesene som får støtte i analysen. Dette gjør det problematisk å svare 

bekreftende eller avkreftende på problemstillingen som sådan.

Ifølge resultatene gjør tesen en relativt god jobb når det gjelder å predikere 

mottaksvilligheten ut fra det som i kapittel to ble ansett som et ”most likely case”, 

nemlig velferdsperspektivet, men i liten grad ut fra et arbeidsmarkedsperspektiv, og 

ikke ut fra et kjønnsmarkedsperspektiv. I den grad argumentasjonsrekken i kapittel to 

54 Dette er for øvrig konsistent med Hainmueller & Hiscox (2007, s. 434).
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har gyldighet, peker altså analysen heller mot et avgrenset gyldighetsområde for tesen 

når det gjelder den lokale mottaksvilligheten55.

I kapittel to argumenterte jeg for viktigheten av å skille mellom ulike typer 

innvandring i ulike kontekster, i holdningsstudier. Analyser av holdninger til 

innvandring generelt, i nasjonal kontekst, har som litteraturgjennomgangen i kapittel 

to viser, noe motstridende tolkninger når det gjelder relevansen av velferds- og 

arbeidsmarkedsbekymringer for disse holdningene. Når det gjelder villigheten til å ta 

imot flere flyktninger og asylsøkere, i en lokal kontekst, synes altså 

velferdsbekymringer relevante, mens arbeidsmarkedsbekymringer synes lite 

framtredende.

En interessant forskjell mellom enkelte av studiene som er referert til i oppgaven, og 

denne analysen, er dessuten at sistnevnte ikke finner noen effekt av kjønn. Som jeg 

argumenterte for i 4.1, stiller dette spørsmål ved den konvensjonelle og ”stereotype” 

kausaltolkningen om ”kvinners større sympati for fattige innvandrere”, som årsak til 

den (ofte påviste) mer liberale innstillingen som kvinner har til å ta imot flere 

flyktninger, og innvandrere fra fattige land.

Endelig har analysen antydet et videre mulig utgangspunkt for framtidig forskning på 

den lokale mottaksvilligheten: At innbyggerne i kommuner med asylmottak, tenderer 

til å være mindre restriktive til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere enn 

innbyggerne i kommuner uten asylmottak, kan tolkes ut fra et kontaktteoretisk 

perspektiv.

55 Datamaterialet i oppgaven befinner seg på et rent deskriptivt empirisk nivå, og forteller lite om 
verdiene som svarene i undersøkelsen baserer seg på. I denne tverrsnittsstudien kan det derfor ikke 
testes eksplisitt hvorvidt relativ deprivasjon er en kausalvariabel. Korrelasjon impliserer altså ikke 
nødvendigvis kausalitet. Det finnes riktignok ulike syn på hva kausalitet er, men en 
vitenskapsfilosofisk diskusjon av dette begrepet ligger utenfor denne empiriske oppgavens tema. 
Som problemstillingen og drøftingen viser, har det i denne analysen dreid seg om hvorvidt 
resultatene er konsistente med de teoretiske forventningene. Oppgaven åpner altså for at de 
signifikante samvariasjonene diskutert i lys av forholdstapstesen, kan skyldes andre mekanismer enn 
reaksjoner på relativ deprivasjon.
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5. Konklusjon og policyimplikasjoner

Kommuneinnbyggernes villighet til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere er av 

integreringspolitisk betydning. I denne rammen blir det viktig å forstå restriktiviteten 

knyttet til mottak lokalt. Oppgavens hovedmotivasjon har vært å belyse dette. 

Resultatene kan i lys av dette og problemstillingen oppsummeres i følgende 

hovedkonklusjoner:

De eldre innbyggerne i kommunen er gjennomsnittlig mer restriktive enn de yngre 

innbyggerne i kommunen til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere. Funnet er 

konsistent med ideen om pensjonistenes opplevde forholdstap på velferdsområdet, 

ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen. Resultatet kan imidlertid også 

reflektere forskjeller i kultursyn. Forskjellen i restriktiviteten mellom yngre og eldre 

er substansiell.

Innbyggerne som er mindre tilfredse med tjenestetilbudet i sin kommune, tenderer til 

å være mer restriktive til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere, sammenlignet med 

innbyggerne som er mer tilfredse med dette tilbudet. Dette er i samsvar med ideen om 

den førstnevnte gruppens forholdstap på velferdsområdet, ved flyktning- og 

asylsøkerinnvandring til kommunen. Forskjellen i restriktiviteten mellom de minst 

tilfredse og de mest tilfredse er substansiell.

Kommuneinnbyggerne med lavere utdanning som er i arbeidsstyrken, tenderer til å 

være mer restriktive til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere enn 

kommuneinnbyggerne med lavere utdanning som er utenfor arbeidsstyrken. På 

høyere utdanningsnivåer er det motsatte tilfelle. Dette er konsistent med ideen om 

forholdstap i arbeidsmarkedet som følge av flyktning- og asylsøkerinnvandring til 

kommunen. Substansielt sett er imidlertid tendensen svært svak. Funnet er heller ikke 

robust.

Det er ingen signifikant forskjell i mottaksvilligheten til kvinner og menn i 

kommunen. Det er imidlertid noe usikkert hvordan dette bør tolkes i lys av 
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forholdstapstesen. Resultatet stiller for øvrig spørsmål ved den tradisjonelle 

oppfatningen om kvinners større medlidenhet for fattige innvandrere og flyktninger.   

En grundig vurdering av hvilke tiltak offentlige myndigheter bør implementere som 

følge av disse resultatene, er ikke et hovedformål med denne analysen. I lys av 

oppgavens hovedmotivasjon, har forholdstapstolkningen av resultatene imidlertid 

noen viktige policyimplikasjoner som bør nevnes. Først og fremst indikerer analysen 

et behov for tiltak som kan redusere innbyggernes persiperte konkurranse på 

velferdsområdet, ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til kommunen. For det 

andre indikerer den at tiltak relatert til arbeidsmarkedssikkerhet har lite for seg for å 

øke mottaksvilligheten.

Integreringstilskuddet har vist seg å ha en positiv effekt på bosettingsviljen på politisk 

nivå lokalt (Steen, 2008, 58-59). Det finnes dessuten eksempler på kommuner som 

har oppnådd stort økonomisk overskudd på bosetting av flyktninger. Ordfører i Vadsø 

kommune i 2002, Anne Strifeldt Ballo, har hevdet at ”-[f]or oss er innvandrere både 

god politikk og god butikk(…)” (Dagbladet, 2002).

Dette viser at kommunens bosetting av flyktninger kan være direkte lønnsom for 

innbyggernes velferd. Om forholdstapstolkningen av resultatene holder, skulle det 

øke mottaksvilligheten om dette ble tydelig kommunisert i den sentrale og den lokale 

politiske diskursen knyttet til mottak av flyktninger og asylsøkere. Potensielle 

positive økonomiske ringvirkninger for det lokale næringsliv, og dermed også for 

kommunen, er i den forbindelse en annen faktor som kan framheves. I lys av de 

eldres restriktivitet, kan det dessuten påpekes at et eventuelt behov for arbeidskraft til 

omsorgsyrker i kommunen, kan bli fylt som følge av økt innvandring.

I lys av forholdstapstesen skulle disse strategiene redusere innbyggernes opplevelse 

av relativ deprivasjon på velferdsområdet ved flyktning- og asylsøkerinnvandring til 

kommunen. Tesen impliserer at dette vil kunne øke kommuneinnbyggernes 

mottaksvillighet. 
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Spørsmål i Lokaldemokratiundersøkelsen 2007.

Fra telefonintervju:

1) Vi har registrert at du er… (en kvinne/en mann) i alderen …(år). Stemmer dette?

45) Vi vil nå høre i hvilken grad du er tilfreds med det samlede tjenestetilbudet i din 
kommune. Er du meget tilfreds, tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds?

1 Meget tilfreds

2 Tilfreds

3 Lite tilfreds

4 Ikke tilfreds

Vet ikke (9)- andelen er i analysen behandlet som manglende data. Total andel 
manglende data: 2,1% 

47, f) Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, 
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? Kommunen jeg bor i bør ta i mot 
flere flyktninger og asylsøkere.

1 Helt enig

2 Nokså enig

3 Nokså uenig

4 Helt uenig

Vet ikke- (9) andelen er i analysen behandlet som manglende data. Total andel 
manglende data: 4,2%. 

49) Bor det innvandrere i ditt nabolag? [Om det stilles spørsmål skal det presiseres 
at med innvandrere mener vi i denne sammenheng ikke-vestlige innvandrere]
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0 Nei

1 Ja

Vet ikke- (9) andelen er i analysen behandlet som manglende data. Total andel 
manglende data:1,6%.

53_1) Hva er din høyeste fullførte utdanning?

0 Ingen utdanning/grunnskole

1Videregående skole

2 Universitet/høgskole

Andel manglende data: 0,7%.

54) Betrakter du deg hovedsakelig som

1 Yrkesaktiv

2 Student eller skoleelev

3 Alderspensjonist

4 Førtidspensjonist

5 Uføretrygdet

6 Hjemmearbeidende

7 Arbeidsledig eller

8 Vernepliktig

9 Annet (ikke les opp)

Vernepliktig (8), annet (9) og vet ikke (99) er i analysen behandlet som manglende 
data. Total andel manglende data: 1,3%.
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64) Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2006?

Andel manglende data: 31%.

Fra postenquete:

36) I politikk snakker man ofte om ”venstresiden” og ”høyresiden”. Nedenfor er en 
skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de 
som står helt til høyre politisk. Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?

Venstre                                                             Høyre      Vet ikke

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

Vet ikke- (9) andelen er i analysen behandlet som manglende data. Total andel 
manglende data: 7,4%. 

41) Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er 
medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv du er?

E. Religiøs organisasjon:    
Ikke medlem   Passivt medlem   Aktivt medlem uten tillitsverv  Aktivt medlem med 
tillitsverv
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Tabell B.1 Deskriptiv statistikk.

Variabel Definisjon Gj.snitt St.avvik

MOTTAKSVILLIGHET 
(responsvariabel)

1 = helt uenig 2 = nokså uenig 3 = nokså 
enig 4 = helt enig 2,782 1,004

KVINNER 1 = kvinne, 0 = mann 0,498 0,500

ALDER 18-83 46,283 17,123

ARBEIDSSTYRKEN 1 =  i, 0 = utenfor 0,672 0,470

UTDANNING
1 = ingen utd./gr.skole, 2 = vgs, 3 = 
uni/høg 2,223 0,705

IKKE TILFREDS 1 = ikke tilfreds, 0 = meget tilfreds 0,029 0,167

LITE TILFREDS 1 = lite tilfreds, 0 = meget tilfreds 0,159 0,365

TILFREDS 1 = tilfreds, 0 = meget tilfreds 0,688 0,463

KOMMUNEØKONOMI                      -84 103 – 43 292 1185,162 4773,907

ln av KOMMUNEØKONOMI 0,57 - 11,8 11,351 0,164

RELIGIØST ENGASJEMENT
1 = medlem av religiøs organisasjon, 0 = 
ikke medlem 0,138 0,345

POLITISK ORIENTERING 0 = venstre  - 10 = høyre 5,611 2,477

MINORITETSOMRÅDE Innvandrere i nabolaget, 1 = ja, 0 = nei 0,630 0,483

ASYLMOTTAK 1= ja, 0 = nei 0,271 0,445

HUSHOLDNINGSINNTEKT 0 – 3 400 000 636528,063 334245,866

ln av HUSHOLDNINGSINNTEKT 0 - 15 13,188 0,977
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