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Abstract 

During the refugee crises in Sweden 2015, it became clear that there are several disadvantages 

with the Swedish reception system. It is well known that refugees and other immigrants are not 

distributed equally among the country's municipalities. An even distribution is important for a 

successful reception and integration according to the Swedish Authorities and Regions. The 

purpose of this paper is to analyze what factors could be the reason for an uneven distribution of 

refugees in Sweden. 

To analyze the question, secondary data is used from 2006 to 2015 in order to make pooled 

regressions and Least Squares Dummy Variable (LSDV) models. Different data is collected that 

may be related to the dependent variable of new arrivals per capita based on previous studies and 

theories. In addition, we are aware that there are more aspects that can affect the municipal 

reception but cannot be measured in this study. 

The study found that the following investigated variables are associated with the number of 

arrivals received in a municipality. It was shown that the percentage of former foreign-born in the 

municipality had a positive correlation with the proportion of new arrivals and it also suggested 

that these new arrivals settle in areas with others from similar backgrounds. An unexpected result 

was the percentage of seniors in a community that affects the dependent variable positively. 

Additionally, the average income in a municipality shows a negative correlation, whereby this 

result could be explained from people with similar incomes living in similar areas. The study also 

analyzed the education level of people which shows a negative relationship that can be justified 

in a similar way. It was also found that unemployment affects new arrivals positively but the 

results are not clear.   

It was found that housing deficits have a negative relationship with the dependent variable, whilst 

housing surplus has a positive correlation which was expected. Countryside municipalities show 

a positive result that is statistically significant and the metropolitan municipality has a negative 

impact, however this result is not statistically significant.  

As for political power, this does not show any connection with the dependent variable on new 

arrivals. It can be explained by using the median voter theorem which explains how the parties 

attract the greatest number of voters. 

 

Keywords: Refugee policy, Refugee, Municipality, Regression analysis. 
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Sammanfattning 

Under flyktingkrisen i Sverige 2015 blev det påtagligt att det finns brister i det svenska 

mottagningssystemet, det uppmärksammades att nyanlända inte fördelas jämnt mellan landets 

kommuner. En jämn fördelning är enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) viktig för ett 

lyckat mottagande och integration. Uppsatsens syfte är att undersöka frågan: ”Vad kan den 

ojämna fördelningen av nyanlända mellan landets kommuner bero på?”  

För att analysera frågeställningen används i uppsatsen sekundärdata mellan 2006–2015, 

metoden som används är poolade regressioner och minsta kvadratdummyvariabel (LSDV) 

modellen. Data samlas över sådana variabler som bör ha ett samband med den beroende variabeln 

nyanlända/capita utifrån tidigare studier samt teorier. Utöver valda variabler är vi medvetna om 

att det finns fler saker som kan påverka kommuners mottagande men som inte mäts i denna 

studie. 

Studien finner att ett antal av de undersökta variablerna har ett samband med antalet nyanlända 

som mottages i en kommun.  Andel tidigare utlandsfödda i kommunen har ett positivt samband 

med andel nyanlända vilket kan bero på att många nyanlända bosätter sig i områden där det finns 

personer med liknande bakgrund.  

Medelinkomsten i en kommun visar sig ha ett negativt samband till den beroende variabeln vilket 

möjligen beror på att personer med liknande inkomst bosätter sig i liknande områden. 

Utbildningsnivå är också negativt relaterat till andel nyanlända som mottages i en och kan 

motiveras på liknande sätt som medelinkomst.  

Andel pensionärer i en kommun har ett positivt samband med den beroende variabeln vilket är 

ett oväntat resultat. Arbetslöshet har också ett positivt samband med andelen nyanlända men 

resultaten är otydliga. Bostadsunderskott har ett negativt samband med den beroende variabeln 

medan bostadsöverskott har ett positivt samband vilket var väntat. Landsbygdskommuner visar 

ett positivt samband som är statistiskt säkerställt, storstadskommun har ett negativt samband 

men resultatet är inte signifikant.  

Politiskt styre visar inte något samband till den beroende variabeln nyanlända per capita vilket 

kan förklaras med hjälp av medianväljarteoremet.  

 

Nyckelord: Flyktingmottagande, nyanlända, kommuner, regressionsanalys. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Under 2015 har flyktingkrisen varit mycket uppmärksammad i svenska medier. I tidningar har 

det skrivits om flyktingar som kan tvingas sova i provisoriska tält i Sverige (Carlsson et. al. 2015) 

och att landet är fullt (Delling och Nygårds 2015). När bilden på den döde 3-åringen Aylan Kurdi 

spreds över världen var det ingen som kunde förneka den kris världen, Europa och Sverige befann 

sig i (Malteson och Ronge 2015). Krisen bestod på hemmaplan av närmare bestämt drygt 160 000 

asylsökande år 2015, vilket är den högsta siffran för Sverige genom tiderna. Siffran kan jämföras 

med drygt 30 000 sökande fem år tidigare eller knappt 85 000 år 1992, den senaste flyktingkrisen 

under balkankrigets största år. Antalet asylsökande till Sverige beräknades av migrationsverket 

under hösten 2016 att minska. Tidningar skriver nu om hur överflödiga asylboenden avvecklas 

(Stigfur 2016; Migrationsverket 2016a).  

Trots att antalet asylsökande förväntas minska i Sverige är inte krisen över i resten av världen. 

Kriget pågår fortfarande i Syrien och det förändrade läget i Mosul förväntas skapa en ny 

flyktingvåg (Sundberg 2016; Helsingborgs dagblad 2016). Miljöförändringar, sjukdomar och 

inbördeskrig är problem i många afrikanska länder samtidigt som situationen är ansträngd i 

Afghanistan. Migrationsverkets prognos visar en igen något högre siffra under 2017 

(Migrationsverket 2016a). Det minskade antalet asylansökningar är inte en följd av ett förbättrat 

läge i världen. När Sverigedemokraterna fick nära 13 procent av rösterna i valet 2014 tog de 

övriga partierna stort avstånd från deras flyktingpolitik (Valmyndigheten 2014; Brynolfsson et. 

al. 2014). Statsminister Stefan Löfven sa i början av krisen att vi inte ska bygga murar för att skilja 

på människor (Carlsson et. al 2015). Politiken har dock förändrats under krisens gång och Sverige 

för nu en flyktingpolitik som endast når upp till EU:s miniminivå med bland annat gränskontroller 

vid Öresundsbron och tillfälliga uppehållstillstånd (Migrationsverket 2016b; Svensson 2015). 

Gränskontrollerna är dock tillfälliga och Stefan Löfven meddelade i oktober 2016 att Sverige 

måste vara beredda på en ny flyktingström (Seemann 2016).  

Mottagningssystemets brister blev tydliga under krisen. Något som blev påtagligt var att inte alla 

kommuner tar lika stort ansvar för landets flyktingmottagande. Den ojämna ansvarsfördelningen 

bidrog till en lagförändring som syftar till att kommuners tidigare frivilliga ansvar blev tvingande 

(Migrationsverket 2016b). Vi vet än inte vilka effekter lagförändringen kommer att ge. För att 

skapa ett framgångsrikt mottagande uppger Sveriges kommuner och landsting att fördelningen 

bland landets kommuner måste bli mer jämn. Kommuner som bär ett för stort ansvar i 

flyktingmottagandet riskerar att inte klara av att upprätthålla sin välfärd. Om fördelningen 
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fortsätter att vara ojämn mellan kommuner är det sannolikt att frustration skapas hos 

kommuninvånarna. Frustrationen kan ge vind i seglen för främlingsfientliga partier (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2013). En trend som vi ser på flera ställen i Europa med ökat stöd för 

högerpopulistiska partier (Migrationsinfo 2016b). Eftersom fördelning av ansvar mellan 

kommuner är grundläggande för ett i framtiden väl fungerande mottagande kommer vi att 

undersöka vad som är relaterat till det kommunala mottagandet av nyanlända.  

1.2 Problemformulering  
Stat och kommun har båda ett stort ansvar för att Sverige ska ha ett väl fungerande mottagande 

av nyanlända (Sveriges Kommuner och Landsting 2013). Kommunerna är de som bär det 

konkreta ansvaret för att i praktiken få mottagandet och integrationen att fungera (Kadhim 2000). 

Ett bra mottagande behövs för att ta tillvara på invandring som en resurs som i framtiden kan 

bidra till att främja landets tillväxt genom att bland annat täcka ett arbetskraftsbehov som kan 

bidra till välfärden (Sveriges Kommuner och Landsting 2013). Ett potentiellt problem för ett 

lyckat mottagande är den ojämna ansvarsfördelningen mellan kommuner. De faktorer som är 

viktiga för ett högt eller lågt mottagande är därför av intresse att undersöka.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för det kommunala 

mottagandet av nyanlända flyktingar samt anhöriga som invandrat till Sverige. För att uppnå vårt 

syfte kommer vi att utgå från ett antal faktorer som möjligen har en inverkan på kommuners 

mottagande av nyanlända. Studien kommer att analysera frågan: Vad kan den ojämna 

fördelningen av nyanlända mellan landets kommuner bero på?  

1.4 Metod 
För att studera frågeställningarna har sekundärdata samlats in från olika svenska databaser i form 

av paneldata från 2006–2015. Rådata har sedan strukturerats i Excel. Paneldata kan analyseras 

på olika sätt, i denna studie används poolade regressioner och minsta kvadratdummyvariabel 

(LSDV) modellen. Flera modeller presenteras i studien där olika oberoende variabler exkluderas 

och inkluderas. För att bedöma om tidsdummy och kommundummyvariabler ska inkluderas i 

modellerna görs två f-test. Även ett Durbin-Watson test utförs för att se om det finns 

autokorrelation i modellen. Regressionerna har utförts i dataprogrammet SPSS. 

Tidsdummyvariabler konstrueras för att kontrollera och studera eventuella förändringar över tid 

och kommundummyvariabler för att hantera tidskonstanta och observerade skillnader mellan 

kommunerna.  
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1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att studera vad som är relaterat till det kommunala mottagandet av nyanlända mellan 

åren 2006 och 2015. Variablerna är valda utifrån tidigare teori och tidigare studier. Utöver valda 

variabler är vi medvetna om att det finns fler saker som kan påverka kommuners mottagande men 

som inte mäts i denna studie. Många nyanlända bosätter sig själva i en kommun och det är inte 

enbart kommunen som bestämmer hur många nyanlända de ska ta emot. Datamaterialet som vi 

utgår från skiljer inte de nyanlända som bosätter sig på egen hand från de nyanlända som blivit 

placerade i en kommun vilket begränsar förmågan att analysera viljan från kommunen och viljan 

från de som bosätter sig separat. Vi försöker dock att ta hänsyn till variabler som både kan påverka 

kommuners och de nyanländas val.  

1.6 Disposition 
I kapitel 2 ges en bakgrund till det svenska mottagningssystemet för nyanlända. Kapitlet inleds 

med att beskriva de begrepp som är viktiga för att förstå uppsatsens ämne. Den lagstiftning som 

Sverige förhåller sig till i frågan klargörs därefter. Kapitel 2 fortsätter med en översiktlig historisk 

bakgrund till det svenska immigrationsmönstret från 1930. En kort historisk beskrivning av 

ansvarsfördelningen mellan stat och kommun ges innan det nuvarande systemet för mottagande 

av nyanlända beskrivs. Kapitlet avslutas med en beskrivning av partiernas invandringspolitik och 

ett teoriavsnitt som behandlar bosättningsmönster, medianväljarteoremet och 

arbetsmarknadsläget. I kapitel 3 presenteras bland annat datamaterialet, variablerna och 

hypoteserna. Följande del innehåller den empiriska strategin, där beskrivs paneldata, 

korrelationsmatris och olika regressionsmodeller. Kapitel 3 avslutas med att redogöra för 

metoden som används i uppsatsen och att illustrera de olika modellerna som används. I kapitel 4 

redovisas och beskrivs alla resultat. Slutligen följer analys och diskussion som avslutas med 

uppsatsens slutsatser som presenteras i kapitel 5.        

2. Bakgrund 
 

2.1 Begrepp och regelverk 
”Som nyanländ kommunmottagen räknas de utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd 

i Sverige som flyktingar skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som 

anhöriga.”  (Migrationsverket 2015b, 1) 

Sverige undertecknade FN:s flyktingkonvention 1954 som också kallas för Genèvekonventionen, 

det tilläggsprotokoll som tillkom 1967 är också undertecknat. Genom konventionen slogs det fast 

att flyktingar har rätt att söka asyl i landet. Från början var konventionen endast tänkt att omfatta 

europeiska flyktingar till följd av andra världskriget. Tilläggsprotokollet utvidgade konventionen 
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till att också ge skydd åt utomeuropeiska flyktingar (Lundh och Ohlsson 1999). De ursprungliga 

konventionsskälen för att söka asyl bestod av personlig förföljelse på grund av vart du kommer 

från, vilken samhällsgrupp du tillhör samt religiös eller politisk uppfattning. Senare genom 1980 

års lagstiftning utökades skälen till att också omfatta personer med flyktingliknande grunder eller 

krigsvägrare (Lundh 2005). Idag definierar Genèvekonventionen en flykting som en person som 

flyr från sitt land med en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet 

till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning och som därför inte kan eller vill återvända till 

sitt hemland (UNHCR 2001). Rådande utlänningslag (2005:716) reglerar att flyktingar, alternativt 

skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har rätt till 

uppehållstillstånd i de flesta fall. En flykting definieras enligt den svenska lagen på samma sätt 

som i flyktingkonventionen. Alternativt skyddsbehövande är en person som inte kan återvända 

till sitt hemland på grund av att den riskerar att utsättas för döds- eller kroppsstraff eller riskerar 

att skadas på grund av en konflikt. Med övrigt skyddsbehövande anses en person som behöver 

skydd på grund av en konflikt eller som på grund av andra motsättningar riskerar att utsättas för 

allvarliga övergrepp i sitt hemland.  

En asylsökande är en person som kommer till Sverige för att söka skydd från förföljelse och vars 

ansökan fortfarande behandlas (Bevelander et. al. 2008). Sverige har sedan 1950 också tagit emot 

kvotflyktingar. Cirka 1700–1900 kvotflyktingar tar Sverige varje år emot i samarbete med FN:s 

flyktingorgan UNHCR (Migrationsverket 2015a). UNHCR har då i förväg bedömt att personerna 

inte kan återvända till sitt hemland eller leva i säkerhet i det land de flytt från. Migrationsverket 

prövar därefter ansökningarna för kvotflyktingarna som de gör med en vanlig asylansökan 

(Migrationsverket 2016c). Beviljas asylansökan och personen får permanent uppehållstillstånd 

har den rätt att bo och arbeta i Sverige under obestämd tid (Bevelander et. al. 2008).  

Anhöriginvandring innebär att en person vill flytta till Sverige på grund av att personen har en 

anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Som anhörig räknas en 

persons maka, make, sambo samt barn och adoptivbarn under 18 år. Anhöriginvandring är det 

vanligaste skälet för att flytta till Sverige. Av drygt 100 000 beviljade uppehållstillstånd år 2015 

fick mer än 40 000 personer uppehållstillstånd som anhörig. Anhöriginvandringen följer till viss 

del från asylinvandringen eftersom de flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige ofta vill 

förenas med någon (Migrationsinfo 2016a).  

2.2 Svensk immigration i historien 
Sverige övergick under 1930-talet från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. 

Påståendet stämmer enligt svensk statistik men den största delen invandrare bestod då i 

realiteten av svenskar som återvände från Amerika. Först efter andra världskrigets slut ökade 

file:///C:/Users/Downloads/Bakgrund/UNHCR%202001)%20http:/www.unhcr.org/3b4c06578.html%23_ga=1.236285569.1840253195.1479290587%20Hämtad%2024/11
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invandringen på riktigt. Eftersom Sverige klarat sig bra från kriget till skillnad från sina 

grannländer började flyktingar från närområdet tas emot (Widgren 1982). Efter kriget behövde 

Europa likväl som Sverige byggas upp och industrin började därför ta fart i landet. Den snabba 

utvecklingen i industrin ledde till ett ökat arbetskraftsbehov som inte fanns att hämta inom landet. 

Arbetskraftinvandringen ökade därför under efterkrigstiden och arbetare rekryterades från flera 

länder i Europa (Gardeström 1988). Under 1960-talet mer än fördubblades Sveriges 

nettoinvandring jämfört med hur stor den varit under 1950-talet. Trots den höga invandringen 

hade Sverige på den tiden inte någon invandringspolitik. I och med den ökande invandringen 

krävdes att en reglering skulle införas från bland annat fackföreningsrörelsens sida. 1967 införde 

Sverige en mer restriktiv invandringspolitik med argumenten att arbetskraften inom landet 

konkurreras ut och att alla inom landet måste kunna ges en likvärdig standardnivå. Den 

kontrollerade invandringen ligger fast sedan dess (Widgren 1982). Flyktinginvandringen hade 

före 1970 en relativt liten betydelse och de restriktivare reglerna berörde främst 

arbetskraftinvandring. På 1970-talet ökade istället flyktinginvandringen till Sverige från cirka 

1000 personer varje år till cirka 10 000 personer varje år. En stor del av de flyktingar som har fått 

uppehållstillstånd i Sverige har gjort det efter 1990 (Lundh 2005). Invandringspolitiken har i 

perioder med låg tillväxt ofta varit restriktiv i landet medan den har varit mer öppen i perioder 

med hög tillväxt (Lundh och Ohlsson 1999). 

Arbetsmarknadsmyndigheterna var de som mellan 1947 och 1984 ansvarade för 

omhändertagandet av flyktingar (Lundh och Ohlsson 1999). 1985 reformerades systemet och 

statens invandrarverk blev då istället ansvariga över flyktingmottagandet. Anledningen till varför 

det gamla systemet ändrades var att endast ett fåtal kommuner, cirka 25–40 stycken, i början på 

1980-talet tog emot flyktingar. Mottagandet var koncentrerat till storstadsregioner och cirka 60 

procent av alla flyktingar bosatte sig i och runt Stockholm. Eftersom inte alla kommuner tog emot 

flyktingar blev tillgången på lägenheter sämre i de kommuner som gjorde det. Mottagandet 

skapade också höga kostnader för mottagandekommunerna viket gjorde att de började framföra 

krav på att fler kommuner skulle ta sitt ansvar.  Det nya systemet ”Hela Sverige strategin” som 

infördes i och med att statens invandrarverk blev huvudansvariga över mottagandet innebar att 

stat och kommun skapade gemensamma överenskommelser för flyktingmottagandet 

(Gardeström 1988). Ansvaret fördelades så att invandrarverket slöt avtal med kommuner om att 

ta emot ett antal flyktingar mot att de fick statlig ersättning som skulle täcka de extra kostnaderna 

(Lundh och Ohlsson 1999). Under tiden som en flykting eller asylsökande väntade på 

uppehållstillstånd ordnade invandrarverket boende på olika förläggningar. När en flykting blivit 

beviljad uppehållstillstånd mottogs den i en kommun för att bosätta sig (Gardeström 1988). 

Eftersom staten nu samarbetade med kommunerna ute i landet blev de statliga 
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flyktingförläggningarna avlastade. Förändringarna bidrog också till att 137 kommuner tog emot 

flyktingar samma år som reformen trädde i kraft och år 1992 hade antalet ökat till 271 kommuner 

(Lundh och Ohlsson 1999). Reformen som genomförts 1985 varade till 1994 då den så kallade 

”hela Sverige strategin” övergavs. Strategin övergavs när en utredning visat att de flyktingar som 

spridits över landet i hög utsträckning flyttade vidare till större städer i en sekulär migration 

vilket gjorde att koncentrationen som skulle motverkas bestod (Eriksson och Klintefelt 2005).  

Staten har fortfarande det övergripande samt det ekonomiska ansvaret över 

flyktingmottagningen i landet. Statliga myndigheter, landsting och kommuner har i sin tur olika 

uppgifter i mottagandet (Sveriges kommuner och landsting 2015). Migrationsverket är den 

myndighet som på uppdrag av riksdag och regering prövar ansökningar om asyl från personer 

som vill bosätta sig i Sverige. Under tiden en person väntar på att få besked om uppehållstillstånd 

och är asylsökande erbjuds den boende och pengar till mat av migrationsverket (Migrationsverket 

2016d). En person som ansöker om asyl kan antingen välja att bo i ett boende som ordnas av 

migrationsverket som kallas för anläggningsboende (ABO) eller välja att ordna ett eget boende 

(EBO). När en person beviljas uppehållstillstånd och får rätt att stanna i landet har den rätt att 

bosätta sig i en kommun. I de flesta fall bosätter sig personen i en kommun på egen hand hos 

tillexempel en släkting. I andra fall anvisar migrationsverket eller arbetsförmedlingen personen 

till en kommun som ordnar ett boende åt personen (Sveriges kommuner och landsting 2016). 

Nära 56 procent av de kommunmottagna flyktingarna hade under 2014 bott i eget boende under 

asyltiden eller ordnade själv boende efter beviljat uppehållstillstånd. Direkt från 

migrationsverkets anläggningsboende till en kommun kom 14,5 procent under 2014. 

Motsvarande siffror för 2013 var ungefär 42 procent respektive 17,5 procent (Migrationsverket 

2015c). Övriga mottagna var antingen direktinresta till kommunerna som kvotflyktingar eller 

anhöriga till någon som tidigare blivit mottagen i en kommun (Migrationsverket 2015c). 

Kvotflyktingar har till skillnad från en asylsökande redan innan de kommer till Sverige fått 

uppehållstillstånd i landet och ska därför direkt bosätta sig i en kommun som bär ansvaret 

tillsammans med arbetsförmedlingen (Timrå kommun 2016). Migrationsverket betalar ut statlig 

ersättning till de landsting och kommuner som tar emot personer som beviljats uppehållstillstånd 

(Migrationsverket 2016d). Staten har det ekonomiska ansvaret för flyktingmottagandet gentemot 

kommuner och landsting tre och ett halvt år efter en person har bosatt sig i en kommun (Sveriges 

kommuner och landsting 2015). Den ersättning som betalas ut till kommunerna täcker delvis de 

kostnader som uppstår vid mottagandet (Migrationsverket 2016e). Kommunerna får bland annat 

en schablonersättning som ska täcka kostnader som hjälp i samband med bosättning, särskilda 

insatser i skolan eller förskolan, språkundervisning, samhällsorientering samt andra insatser för 

att underlätta etablering i samhället (Länsstyrelsen Kronoberg 2016). Schablonersättningen 
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höjdes år 2016 från 83 100 till 125 000 för nyanlända upp till 65 år. Schablonersättningen för 

personer över 65 år höjdes samma år från 52 000 till 78 200. En prestationsbaserad ersättning 

som tidigare betalats ut tas samtidigt bort för att det ska vara enklare för kommuner att på 

förhand se vilken ersättning de kommer att få (Regeringen 2015). 

2.3 Partiernas invandringspolitik 
Sverige styrs på olika nivåer, den statliga, landsting/region samt kommunal nivå. Kommuner har 

enligt grundlag självstyre för att motverka att saten får för stor makt. Kommunen leds av 

kommunfullmäktige som är folkvald (Länsstyrelsen västra Götaland 2016). Staten har det 

ekonomiska ansvaret över migrationen genom migrationsverket (Sveriges kommuner och 

landsting 2015). Kommunerna är de som bär det konkreta ansvaret över flyktingmottagandet 

(Kadhim 2000). Eftersom staten och kommuner är de som gemensamt skapar och implementerar 

invandringspolitiken följer en beskrivning av vad Sveriges partier, de som styr staten och 

kommunerna, vill driva för invandringspolitik. 

2.3.1 De rödgröna  
Socialdemokraterna säger sig värna en reglerad invandring och rätten till asyl. 

Socialdemokraterna vill ta emot människor som söker skydd men anser att ett bra mottagande 

har sina gränser. På grund av den anledningen har partiet vidtagit vad de anser vara nödvändiga 

åtgärder för att minska invandringen i dagsläget. Partiet önskar inte skicka tillbaka asylsökande 

till krigsområden utan vill istället att andra länder i EU ska ta ett större ansvar i frågan. Partiet 

tycker inte att Sverige i dagsläget kan ha mer generösa regler än övriga EU-länder. De ser 

migration som något positivt i grunden men ser också att det medför vissa negativa saker 

(Socialdemokraterna 2016). 

Miljöpartiet uppger att Sverige ska vara en fristad från förföljelse, krig och tortyr. De har en vision 

om en värld utan gränser där människor kan flytta vart de vill. Miljöpartiet ser flera positiva 

effekter av migration för individer, samhället och ekonomin. De vill att stater ska göra 

migrationsprocesser lättare. Personer som kommer till Sverige ska snabbt få möjlighet till arbete, 

vård och skola. Både stat och kommun har ansvar för att mottagandet ska fungera väl. 

Flyktingmottagandet ska vara jämnt fördelat mellan landets kommuner. Partiet uppger själv att 

de är det mest öppna partiet vad gäller flyktingmottagning (Miljöpartiet 2013). 

Vänsterpartiet vill att Sverige och Europa ska föra en generös flyktingpolitik. De vill att alla 

människor ska ha möjlighet att söka skydd på ett rättssäkert sätt. Partiet anser att de asylsökande 

själv ska kunna välja vilket land de vill söka asyl i. För att personer själva ska ha möjlighet att välja 

vill partiet bland annat avskaffa Dublinförordningen. De uppger att ingen sökande ska avvisas till 

ett land där det råder väpnad konflikt. Staten ska ha det övergripande ansvaret över 
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flyktingmottagandet och bidra med tillräcklig finansiering. Partiet vill se en jämn fördelning av 

ansvaret mellan kommuner och står bakom en lagstiftning som medför att ansvaret delas lika 

inom landet (Vänsterpartiet 2016). 

2.3.2 Alliansen 
Nya moderaterna anser att dagens situation, med ett högre antal flyktingar som söker asyl i 

Sverige än någonsin, är ohållbar. De uppger sig själva stå för ett tredje alternativ mellan 

Miljöpartiets önskan om öppna gränser och Sverigedemokraternas stängda gränser. Partiet vill 

värna asylrätten men tycker inte att Sverige kan ta ett lika stort ansvar som i dagsläget. De tycker 

att de särskilda insatser som har vidtagits för att minska invandringen är nödvändiga men inte 

tillräckliga. Sverige behöver enligt Moderaterna en tillfällig paus i sitt mottagande (Moderaterna 

2015). 

Liberalerna (f.d. Folkpartiet) står bakom en human flyktingpolitik som välkomnar nya människor. 

De ser skydd för flyktingar som en mänsklig rättighet och uppger att Sverige ska vara ett öppet 

land som präglas av mångfald. De menar att migration och öppenhet mot omvärlden ger Sverige 

ett högre välstånd. På mycket lång sikt ser de en värld där människor kan röra sig fritt utan 

gränser (Liberalerna 2013; Liberalerna 2016). 

Centerpartiet anser att Sverige har en plikt att ge människor på flykt skydd. De hänvisar till FN:s 

flyktingkonvention som innebär att alla som förföljs på grund av ras, nationalitet, religion, 

etnicitet, sexuell läggning eller politisk åsikt ska få asyl (Centerpartiet 2016a). Partiet tycker att 

migration till Sverige bidrar på ett positivt sätt till landet. De vill att alla i landet ska ha en chans 

att få ett jobb, bostad utbildning eller kunna starta eget företag. För att flyktingmottagandet 

jämnare ska fördelas mellan kommuner ska ekonomisk kompensation finnas. Kommuner ska ges 

större makt över etablering och mottagande (Centerpartiet 2016b). 

Kristdemokraterna uppger att de värnar öppenhet och respekt för asylrätten. De menar att 

Sverige ska ge skydd till människor som flyr men att asylmottagningen måste vara reglerad och 

kontrollerad. Kristdemokraterna föreslår bland annat tillfälliga uppehållstillstånd i dagsläget 

(Kristdemokraterna 2016). 

2.3.3 Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna anser inte att det är rimligt att Sverige tar emot flest asylsökande av 

länderna i västvärlden. Partiet är motståndare till att finansiera massinvandring till Sverige på 

grund av höga kostnader. De vill hjälpa flyktingar genom att bistå med pengar i närheten av 

flyktingländerna och begränsa invandring till Sverige (Sverigedemokraterna 2016). 
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2.4 Teori 
I följande avsnitt kommer olika teorier som är viktiga för studien att beskrivas. Först beskrivs 

några generella teorier om bosättningsmönster, sedan beskrivs medianväljarteoremet som 

förklarar varför partier ofta för en liknande politik och slutligen beskrivs varför det lokala 

arbetsmarknadsläget kan vara viktigt för var flyktingar och immigranter bosätter sig. I 

efterföljande avsnitt ges en översikt av den tidigare forskning som har gjorts inom området. 

Teorierna samt den tidigare forskningen är viktiga utgångspunkter för studiens kommande 

analys.  

2.4.1 Bosättningsmönster 
Enligt Tieboutmodellen flyttar människor till den kommun eller land som erbjuder det offentliga 

utbud en person önskar. Personer kommer att flytta till det ställe där den politik som förs 

maximerar individens nytta.  Verkligheten ser dock annorlunda ut och på grund av att det finns 

både ekonomiska och psykiska kostnader till följd av en flytt är det få som lämnar sin hemort 

enbart på grund av den politik som förs. Det är i ett sådant fall mer effektivt att stanna på sin 

hemort och istället försöka påverka den politik som förs där. Modellen gör ett antal antaganden 

om att bland annat människor är helt rörliga, att det finns tillräcklig variation mellan kommuner 

och att alla personer har perfekt information om vilket utbud en kommun erbjuder.  De 

antaganden som görs är inte helt realistiska i en verklig värld där människor istället inte alltid är 

helt rörliga och variationen bland kommunerna inte alltid så stor att den kan erbjuda varje familj 

vad de önskar. Trots brister i modellen förflyttar sig personer i stor utsträckning mellan samhällen 

och det finns en stor variation mellan orter (Rosen och Gayer 2010). 

Alfred Marshall lade tidigt grunden för dagens urbanforskning i boken ”Principles of Economics” 

från 1890. Begreppet ”industriella distrikt” introducerades och belyser de urbana 

agglomerationsfördelar som uppkommer i städer. Det innebär att skaleffekter uppstår och 

underlättar kunskapsöverföring, ökar specialiseringsgraden inom industrier, minskar 

transaktionskostnader och förbättrar matchningen mellan arbete och arbetare på 

arbetsmarknaden. Staden har därför ansetts ha och har stor betydelse för tillväxt (Johansson 

2006). Urbanisering avser ofta en befolknings rörelse från landsbygd till städer. Urbanisering 

bidrar därför till en avfolkning av landsbygden och en befolkningstillväxt i städer (Svanström 

2015). I Sverige har befolkningen växt enbart i storstads- och storstadsnära kommuner mellan 

åren 1996 och 2002. Glesbygden är den som istället förlorar delar av sin befolkning till andra 

kommuner. Det sker därmed en nettoinvandring till storstadskommuner från övriga kommuner. 

Personer i familjebildande åldrar är den grupp som i störst utsträckning lämnar 

glesbygdskommuner för att flytta till storstadskommuner. Utflyttning från glesbygdskommuner 

är också hög i åldrarna 16–19 år vilket visar en rörlighet till följd av studier. För 
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landsbygdskommuners framtid är det därför rimligt att anta att de vill attrahera invandrare som 

en lösning på en fortsatt minskande och åldrande befolkning. Den utlandsfödda vuxna 

befolkningen har i nästan alla kommuner en yngre ålderssammansättning (Andersson 2005).  

Människor väljer att flytta och bosätta sig på olika orter på grund av olika anledningar. 

Utbildningssträvanden och arbetsmarknadsförankring är båda en förklaring till varför några 

personer bosätter sig där de gör (Andersson 2005). Många nyanlända väljer själv vart de bosätter 

sig vilket är en stor orsak till ett högt mottagande i stora kommuner (Regeringskansliet 2014). En 

låg sysselsättningsfrekvens ses som ett av glesbygdens problem samtidigt som 

arbetsmarknadsförankring är en viktig dragkraft för bosättning (Andersson 2005). De nyanlända 

som bosätter sig själva flyttar ofta till kommuner med ett redan högt mottagande (Regeringen 

2016). Det är rimligt att detta följer av att personer uppskattar att umgås med andra som har en 

liknande bakgrund. Det kan tillexempel bero på att personerna känner samhörighet med varandra 

på grund av språk, traditioner och kultur. Att bosätta sig bland personer med liknande bakgrund 

kan också ge möjliga effektivitetsvinster. Utbudet bland varor och tjänster som riktar sig till den 

aktuella gruppen kan öka. Undervisning i skola och resurser kan också eventuellt anpassas på ett 

bättre sätt samtidigt som umgänge med släkt och vänner gynnas. Segregation förknippas på grund 

av denna anledning med högre nytta för den enskilde individen (Nordström et. al. 2009). Den 

högre nyttan borde också enligt Tieboutmodellen leda till att många utrikesfödda i en kommun 

bidrar till en fortsatt hög inflyttning av nyanlända.  

Personer med olika inkomst bor i olika kommuner och områden som en följd av att 

bostadspriserna är olika höga eller låga (Nordström et. al. 2009). Många storstadskommuner som 

tar emot få nyanlända anger att bostadsbrist är det största hindret för ett mer generöst 

mottagande. De menar också att sekundärinflyttning från grannkommuner inte syns i statistiken 

vilket gör att de i realiteten bär ett större ansvar. I en slutrapport från regeringen bedöms ett antal 

kommuners låga mottagande inte bero på hinder utan på avsaknad av aktiva insatser. Nyanlända 

söker sig inte till kommuner utan insatser på grund av bostadsbrist, för få hyresrätter eller för 

höga boendekostnader (Regeringskansliet 2014).   

2.4.2 Medianväljarteoremet 
Attityden till invandring kan variera mellan kommuner och kan vara viktig i frågan om i vilken 

utsträckning en kommun tar emot nyanlända. För att försöka fånga kommuninvånarnas attityd 

gentemot mottagandet av nyanlända kan ett sätt vara att studera antalet röstandelar för olika 

partier. Problemet med att försöka fånga attityderna genom antalet röstandelar kan vara att 

partierna anpassar sig efter väljarna. Denna anpassning kan förklaras genom 

medianväljarteoremet som beskrivs ytterligare i nästa stycke. Teoremet kan också vara en 

förklaring till varför negativa attityder till invandring i en kommun kommer leda till att partier 
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bedriver en mer restriktiv invandringspolitik. Negativa attityder kan därför försvåra bosättningen 

för nyanlända i en kommun medan positiva attityder istället förenklar. Generellt har 

extremhögern åsikter om att minska invandring medan liberala och vänstern brukar ha en 

motsatt inställning (Lidén och Nyhlén 2013).  

I valet röstar människor rimligtvis utifrån sina åsikter och på det parti som förespråkar den 

politiken. Den politik som förs av ett visst parti på lokal nivå kan variera beroende på vilken 

kommun partiet verkar i. Medianväljarteoremet är en väljarmodell som beskrivs genom att det 

finns två stora kandidater eller partier varav ett kommer att ges befogenheten att föra den 

offentliga politiken under en mandatperiod. Röstar väljarna för det parti som ligger närmast deras 

egna politiska preferenser tyder det på att det parti som ligger närmast medianväljaren i 

kommunen vinner valet. Detta beror på att det parti som ligger nära medianväljaren också är 

närmast den idealiska punkten med mer än hälften av väljarna. Om partier fritt kan välja politiska 

positioner för att maximera sin andel röster kommer båda partier att försöka anta den politiska 

plattform som ligger närmast den politik som medianväljaren förespråkar. Därför kommer båda 

partierna dras till samma plattform, den som ligger relativt nära medianväljarens politiska 

preferenser. Vilket politiskt parti som vinner valet kommer inte att spela någon roll för den politik 

som kommer att drivas eftersom i detta fall, båda partierna för en liknande politik. Medianväljaren 

får exakt vad den önskar i den utsträckning som det valda partiet levererar sina vallöften 

(Congleton 2004).  

Teoremet förklarar därför vad som händer i ett majoritetröstningssystem där partier tycks föra 

en liknande politik. För att vinna majoriteten måste politikerna skräddarsy sin politik till 

medianväljaren (Downs 1957). Det innebär att exempelvis moderaterna kan välja att föra en mer 

restriktiv invandringspolitik i en kommun där befolkningen är mer negativ till nyanlända. På 

grund av den anpassning de politiska partierna gör till väljarna i kommunen försvåras möjligheten 

att fånga kommuninvånarnas attityd genom att mäta antalet röstandelar. 

2.4.3 Arbetsmarknadsläget 
Idag ser arbetsmarknadsläget lovande ut i Sverige. Under finanskrisen ökade arbetslösheten men 

idag är den nere på den lägsta nivån sedan krisen. Enligt SCB ligger sysselsättningen idag på drygt 

5 miljoner personer vilket är den högsta någonsin. Sysselsättning har en viktig betydelse för den 

ekonomiska utvecklingen i landet. Genom att fler arbetar kan produktionen öka och hushållens 

inkomster växa (Mankiw 2013).   

Hög tillväxt leder till högre BNP per capita. Sverige har idag en hög tillväxt och den främsta 

anledningen är en befolkningsökning som beror på asylinvadring. Kommuners vilja att ta emot 

nyanlända kan variera på grund av arbetsmarknadsläget i kommunen. Kommuner med ett 
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arbetskraftsöverskott hävdar att ett ökat mottagande ger en större konkurrens på 

arbetsmarknaden vilket i sin tur kan leda till en försämrad välfärd. Däremot kan kommuner med 

ett arbetsunderskott vara villiga att ta emot fler nyanlända när det råder brist på arbetskraft 

(Lidén & Nyhlén 2015).  

Nationalekonomiska teorier beskriver hur arbetsmarknaden påverkas på ett annat sätt jämfört 

med hur kommunerna ser på mottagandet av nyanlända. En avgörande faktor för förklaringen är 

hur högt eller lågt kvalificerad invandraren är. För att förstå mottagandets påverkan på 

arbetsmarknaden från ett nationalekonomiskt perspektiv kan en ekonomi där endast två varor 

produceras studeras. En vara som kräver lågutbildad arbetskraft och en vara som kräver 

högutbildad arbetskraft. Är den invandrade befolkningen lågt kvalificerad kommer löner att 

sjunka i arbeten som kräver en lägre utbildning och löner som kräver en högre utbildning att stiga. 

Vinsten kommer öka i företag som använder sig av lågutbildad arbetskraft vilket gör att företaget 

vill expandera. Expansionen kommer kräva en större efterfrågan på lågutbildad arbetskraft och 

löner kommer stiga. På sikt kommer kapitalstocken justeras och lönerna går tillbaka till samma 

nivå som innan invandringen. Stämmer den invandrade befolkningens kompetens överens med 

den befintliga kommer invandringen inte ha någon negativ effekt på ekonomin (Dustmann et al. 

2005). 

Även fast teorin visar att invandring inte försämrar arbetsmarknaden kan det i praktiken se 

annorlunda ut. Arbetskraften måste ändå matcha de krav som ställs på arbetsmarknaden. Vid 

invandring till ett land försämras ofta en persons humankapital, som till exempel beror på en 

förlorad lokalkännedom, gällande lagar, språk och kultur. Humankapital är en persons utbildning, 

erfarenheter och hälsa. Personer som flytt undan krig kan drabbas av både psykiska och fysiska 

påfrestningar som också gör att humankapitalet sjunker. En del yrken är lättare att anpassa till ett 

nytt land än andra. Ett lägre humankapital leder till sämre förutsättningar på arbetsmarknaden 

(Eriksson 2011).  

2.4.4 Utbildningsnivå 
Studier visar att beroende på utbildningsnivå har människor också olika syn på mottagandet av 

nyanlända. Högre utbildade har en mer positiv inställning än lägre. Det är därför viktigt att studera 

om utbildningsnivån i en kommun har någon påverkan på antalet nyanlända i kommunen. 

Inkomstnivå har också visat sig ha en stor betydelse för attityden till mottagande av nyanlända. 

Människor med en högre inkomst har en mer positiv inställning av mottagandet än de med lägre 

(Demker 2006). Statistik visar att längre utbildning generellt ger högre lön (SCB 2015).  
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2.5 Tidigare forskning  
Det finns ett antal tidigare studier som fokuserar på flyktingmottagandet i Sverige på kommunal 

nivå. Studierna undersöker kommunernas syn på flyktingmottagandet och hur de argumenterar 

för ett högt eller lågt flyktingmottagande. Dessa studier analyserar endast en kommun eller jämför 

ett fåtal kommuner. Det tillvägagångssätt som används för att analysera kommuners beslut att ta 

emot flyktingar är intervjuer med beslutsfattare i kommunerna samt dokumentation (Lidén och 

Nyhlén 2015; Qvist 2008). Andra studier fokuserar främst på kommuners möjlighet att begränsa 

flyktingmottagandet eller på integrationsprocessen (Soininen 1992; Kadhim 2000). Lidén och 

Nyhlén 2015 använder sig av en jämförande fallstudie för att analysera fyra kommuners 

flyktingmottagande med hjälp av intervjuer och dokumentation. Lidén och Nyhlén 2015 finner att 

Dorotea, som är en glest befolkad kommun där befolkningen åldras samtidigt som den minskar, 

ser flyktingmottagande som ett sätt att motverka den demografiska utvecklingen och upprätthålla 

tillförsel av arbetskraft till arbetsmarknaden. Trots att kommunen inte anser att de statliga 

bidragen för mottagandet är tillräckligt och att mottagandet blir en påfrestning på en redan 

begränsad ekonomi finns behovet av arbetskraft inom framförallt den offentliga välfärdssektorn. 

Kommunen ser invandring som en tillgång på arbetskraft men ser också en risk med att ta emot 

för många flyktingar eftersom det kan leda till ett sämre mottagande och integration. Ånge, som 

är en liten kommun, argumenterar istället för att deras arbetsmarknad är för liten och att 

arbetslösheten är en anledning till att inte ta emot fler flyktingar. En annan kommun, Rättvik, 

uppger bostadsbrist som den största orsaken till ett restriktivt flyktingmottagande. På grund av 

kostnaden för att bygga nya bostäder ser kommunen inte nybyggnation som en lösning på 

problemet (Lidén och Nyhlén 2015).  

Qvist 2008 undersöker kommuners syn på förhandlingssystemet för flyktingar mellan stat och 

kommun genom att intervjua två kommuner, Växjö och Västerås. Kommunerna har båda ett 

tidigare högt mottagande och upplever att de inte själva är de som styr över hur många som 

bosätter sig i kommunen trots förhandlingar. Kommunerna menar att deras flyktingmottagande 

främst består av egenbosatta flyktingar (EBO) till följd av ett tidigare högt mottagande. På grund 

av att det endast är ett fåtal kommuner som studeras i respektive fallstudie kan inte ett helt 

uttömmande svar om vad som påverkar andelen nyanlända i kommuner ges även om dess resultat 

är viktiga.  

Det finns ett antal studier som istället för att endast jämföra några få kommuner använder sig av 

statistisk analys för att se vad som möjligen påverkar det kommunala flyktingmottagandet genom 

att använda statistik från alla eller många kommuner i Sverige (Lidén och Nyhlén 2013; Bolin och 

Lidén 2015). Lidén och Nylén (2013) använder sig av data från alla Sveriges kommuner mellan 

åren 2006–2010. Den beroende variabeln är antal flyktingar per capita, för att undvika 
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autokorrelation i sin OLS regression använder de sig av en tidsförskjuten beroende variabel (t-1). 

Andra metoder utöver OLS regression testades men de resultat som presenteras i studien 

beräknas med hjälp av OLS. De resultat som är statistiskt signifikanta på minst 95 procentig nivå 

visar att arbetslöshet, medellön, population och andel röster på sverigedemokraterna har ett 

negativt samband med den beroende variabeln flyktingar per capita. Ginikoefficienten har en 

positiv påverkan på antal flyktingar per capita i en kommun.  

Bolin och Lidén (2015) använder sig också av statistisk analys för att undersöka vad som skiljer 

kommuner som inte tar emot flyktingar mot de kommuner som tar emot flyktingar. Studiens 

resultat bygger på data från perioden 2006–2011 och mer än 1400 observationer. Den beroende 

variabeln mäter förekomsten av total invandringskontroll. Eftersom antalet invandrare till en 

kommun delvis ligger utanför en kommuns kontroll så läggs inte tonvikten på antal invandrare i 

den beroende variabeln. Tonvikten läggs istället på de överenskommelser om mottagande mellan 

stat och kommun som följer av den politik som de lokala politikerna för. Studien använder sig av 

logistisk regression för att se om det finns ett samband mellan de oberoende och den beroende 

variabeln. Resultaten i studien visar att medelinkomst, medelålder, attityden bland lokala 

politiker i frågan exkluderat sverigedemokrater samt södra och mellersta Sverige påverkar den 

beroende variabeln positivt, resultaten är statistiskt signifikanta. Studien lyfter att varken antalet 

sverigedemokratiska säten i kommunen eller den sverigedemokratiske vågmästarrollen som 

mäts i studien når upp till en signifikant nivå enligt resultaten. Författarna uppger att studien inte 

är heltäckande utan att det också finns andra viktiga variabler som kan påverka 

flyktingmottagandet, de ser en anledning till att exempelvis också studera övrigt politiskt styre. 

I vår studie är den beroende variabeln nyanlända per capita, inte flyktingar per capita, vilket 

innebär att anhöriginvandring inkluderas. Anhöriginvandring är till stor del en följd av 

flyktinginvandring och bör därför inkluderas i variabeln nyanlända. Några av de förklarande 

variablerna som undersöks i vår studie analyseras i tidigare nämnda studier men vi analyserar 

data över en längre tid, 10 år fram till 2015. Det gör att vår studie ger information om hur det sett 

ut under en längre tidsperiod. Studien presenterar resultat från LSDV-metoden till skillnad från 

tidigare forskning. Genom att använda LSDV-metoden framkommer eventuella skillnader inom 

kommunerna vilket är viktiga resultat.  Ovanstående studiers resultat visar i viss utsträckning 

motsättande resultat, bland annat angående Sverigedemokraternas vikt för mottagandet. På 

grund av skillnaderna i studiernas resultat kan vår studie utgöra en kontroll för de variabler som 

inte påverkade i samma riktning.  
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3. Data och beskrivande statistik 
 

3.1 Data  
Datamaterialet som används i uppsatsen är sekundärdata och kommer från Statistiska 

centralbyrån, Migrationsverket, Kolada, Bolagsverket och Tillväxtanalys. Källorna är från kända 

databaser och anses därför ha en hög reliabilitet så ett trovärdigt resultat kan analyseras. 

Tvärsnitts- och tidsseriedata är framtagen från 2006–2015 för att studera eventuella förändringar 

och orsaker till mottagandet av nyanlända för Sveriges kommuner. Den endogena, beroende 

variabeln i undersökningen är nyanlända per capita (NL) i varje kommun. Enligt migrationsverket 

delas nyanlända in i olika kategorier, kvotflyktingar, personer från anläggningsboende, personer 

från eget boende, anhöriga som ansökt och övriga (Migrationsverket 2015b). Det sammanlagda 

antalet av kategorierna studeras för att få en helhetsbild av nyanlända. Vi väljer att inkludera 

anhöriga i den beroende variabel eftersom anhöriginvandring är en naturlig följd av 

flyktingmottagandet. Rimligt är att kommuner som tar emot flyktingar också kan förvänta sig 

anhöriginvandring. 

3.2 Variabler 
I kommande avsnitt motiveras varför de oberoende variablerna som används i studien är 

relevanta. Hypoteser formuleras för varje variabel som senare testas emot empiri. De oberoende 

variablerna som studeras är arbetslöshet (Ar), medelinkomst (Md), åldersfördelning 

(Brn)/(Med)/(Pen), utlandsfödda (U), bostadsmarknaden (BU)/(BB)/(BÖ), Alliansen (AL), 

Rödgrönt styre (RG), andel Sverigedemokrater (SD), befolkningstäthet (Tätk)/(Landk)/(Stork) och 

utbildningsnivå (Utb) och beskrivs närmre i en kommande tabell.  
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3.2.1 Beskrivande statistik 

Figur 1 nedan visar förändringen över antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige från 1980 till 

2015. Det första som är utmärkande är den ökning som skedde 1993–1994 i och med 

Balkankriget. Det syns också en stadig ökning under 2000-talet undantaget några få svackor. 

 

 
Källa: Migrationsverket 
Figur 1: Antal beviljade uppehållstillstånd i Sverige. 
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Tabell 1 nedan visar samtliga variabler i undersökningen. Det är 2900 observationer mellan åren 

2006–2015 på 290 kommuner. Variablernas minimum och maxvärde kan avläsas från tabellen. 

Till exempel varierar medellön från 185 383 kr till 410 169 kr per år och procent. Antal 

Sverigedemokrater i kommunfullmäktige varierar från 0%- 23.9% mellan kommunerna.  

Tabell 1: Beskrivande statistik, beroende variabel är nyanlända/capita 
 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Nyanlända/Capita 0,000 0,07512 0,0035 0,00416 

Utlansfödda/Capita 0,0295 0,404 0,11185 0,05592 

0-17 år/Kommun 0,1436 0,2862 0,20307 0,02429 

18-64 år/kommun 0,5051 0,6831 0,5821 0,02515 

65+ år /kommun 0,1031 0,3337 0,21484 0,03999 

Alliansen 0,095 0,879 0,44246 0,11466 

Rödgrönt 0,137 0,826 0,45747 0,10907 

Sverigedem% 0,000 0,239 0,04945 0,04391 

Medellön/år 185383 410169 238741 26559,9 

Arbetslöshet 0,011 0,172 0,06347 0,02416 

Utbildade/Capita 0,0407 0,2874 0,09475 0,03933 

Bostadsunderskott 0,000 1 0,464 0,4988 

Bostadsbalans 0,000 1 0,37 0,483 

Bostadsöverskott 0,000 1 0,165 0,3714 

Storstadskommun 0,000 1 0,1 0,3 

Täta kommuner 0,000 1 0,45 0,498 

Landsbygdskommun 0,000 1 0,45 0,497 

                          Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer 

3.2.2 Hypoteser 
Beroende på hur en kommuns arbetsmarknad ser ut kan viljan att ta emot nyanlända variera som 

diskuterades under Sveriges arbetsmarknadsläge. Trots att invandring inte behöver ha någon 

negativ effekt på en ekonomi när de invandrade matchar arbetskraftsbehovet kan hög 

arbetslöshet vara en orsak till att kommunen vill ta emot färre nyanlända. Det resonemang 

kommuner för enligt tidigare studier är att nyanlända skapar en större konkurrens på 

arbetsmarknaden. Då arbetslösheten är hög kan ett stort mottagande belasta ekonomin och 

försämra välfärden (Lidén & Nyhlén 2015). Kommuner med låg arbetslöshet kan på samma sätt 

vara villiga att ta emot fler nyanlända, särskilt om det råder brist på arbetskraft. Trots att de råder 

brist på arbetskraft måste de nyanländas kompetens stämma överens med det behov som finns 

på arbetsmarknaden. Nyanlända som bosätter sig själva tar rimligtvis arbetsmarknadsläget i 

beräkning vid sitt val av kommun och bosätter sig där det finns arbete.  

Hypotes 1: Arbetslöshet är negativt relaterat till antalet nyanlända per capita. 
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Medelinkomsten kan vara ett mått på hur rik en kommun är. En låg medelinkomst bland 

invånarna bidrar till en lägre inkomst i kommunen. Mottagandet av nyanlända kan påfresta en 

ekonomi trots statliga bidrag. En rikare kommun har större förutsättningar att finansiera 

nyanlända och kan därför om viljan finns ha ett större mottagande. Kommuner med lägre inkomst 

kan välja att inte ta emot nyanlända av ekonomiska skäl. Enligt teorin om bosättningsmönster 

flyttar också personer med liknande inkomst till liknande områden. Eftersom nyanlända generellt 

sätt har låg medelinkomst så bosätter sig nyanlända rimligtvis i kommuner med låg 

medelinkomst. Beroende på en persons inkomst visar studier att attityden till mottagandet 

varierar, låginkomsttagare har en mer negativ inställning än höginkomsttagare. Eftersom en stor 

del av de nyanlända bosätter sig själva tror vi att deras bosättningsmönster har en större effekt 

på fördelningen än kommuninvånarnas attityd. Medelinkomsten är framtagen från 

förvärvsinkomsten per år och står i tiotusentals kronor (Md).  

Hypotes 2: En högre medelinkomst är negativt relaterat till antalet nyanlända per capita.  

 

Åldersfördelning i en kommun kan påverka dess ekonomi. Enligt tidigare forskning kan 

flyktingmottagande användas för att motverka den demografiska utvecklingen med en åldrande 

befolkning.  Däremot som tidigare nämnt kan mottagande av nyanlända belasta ekonomin i en 

kommun. Finns det ett större antal äldre och barn än personer i arbetsför ålder kan utgifter i form 

av bidrag och äldreomsorg vara en stor kostnad för kommunen. På grund av höga kostnader kan 

andelen nyanlända tänkas minska trots en åldrande befolkning. Ålder delas in i tre kategorier, 

variablerna är antal barn/capita 0-17 år (Brn), medelålders/capita 18-64 år (Med) och 

pensionärer/capita 65 år och uppåt (Pen).  

Hypotes 3: Stor andel barn och pensionärer i kommunen är negativt relaterat till antalet 

nyanlända per capita. 

 

Av andelen asylsökande som kommer till Sverige ordnar många nyanlända eget boende under 

väntetiden och flyttar som nämnt ofta till kommuner med ett redan högt mottagande när de 

beviljas uppehållstillstånd och bosätter sig i landet (Regeringen 2016). Enligt teori flyttar en 

person till den kommun som maximerar individens nytta. Eftersom det kan finnas 

effektivitetsvinster för nyanlända att flytta till områden med personer med liknande bakgrund så 

kan det vara en orsak till hur nyanlända bosätter sig. Fördelar att flytta till områden med tidigare 

utlandsfödda kan vara att det finns släktingar och familj som bor där. Tidigare utlandsfödda har 

en särskilt betydande roll vad gäller antalet nyanlända eftersom anhöriginvandring är inkluderad 

i den beroende variabeln. Antalet utlandsfödda i varje kommun studeras för att se om sambandet 

stämmer. Variabeln är antal utlandsfödda/capita (U).  

Hypotes 4: Andel tidigare utlandsfödda är positivt relaterat med antalet nyanlända per 
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capita. 

 

Hur bostadsmarknaden ser ut i varje kommun kan vara relaterat till antalet nyanlända som en 

kommun tar emot. Få hyresrätter, höga boendekostnader och bostadsbrist gör att nyanlända inte 

bosätter sig i vissa kommuner (Regeringskansliet 2014). Kommuner med bostadsbrist antas ha 

en negativ verkan på mottagandet. Detta beror på att lösningen till problemet kräver att 

kommunerna satsar stora pengar på nya bostäder (Lidén och Nyhlén 2015). Det kan vara en viktig 

faktor att studera bostadsutbudet i varje kommun. Datamaterialet är hämtat från Boverket och 

delar in bostadsmarknaden i tre kategorier: bostadsbrist (0), bostadsbalans (1) och 

bostadsöverskott (2). När variabeln analyseras används dummyvariabler. Bostadsbalans (BB) 

används som bas med dummyvariablerna överskott (BÖ) och underskott (BU).    

Hypotes 5: Bostadsbrist är negativt relaterat till antalet nyanlända per capita. 

Hypotes 6: Bostadsöverskott är positivt relaterat till antalet nyanlända per capita. 

 

Som tidigare nämnt har attityden till nyanlända visat sig variera med utbildningsnivån. Personer 

med högre utbildning har en mer positiv inställning till mottagandet än lägre utbildade (Demker 

2006). Sambandet har valts att undersökas genom variabeln utbildningsnivå/capita (Utb) och har 

beräknats med antal personer med tre års utbildning eller mer efter gymnasiet i åldrarna 16–64 

år i varje kommun.  

Hypotes 7: Hög utbildningsnivå är positivt relaterat till antalet nyanlända per capita. 

 

Urbanisering är ett problem på landsbygden (Svanström 2015) och de personer som i högst 

utsträckning flyttar från landsbygden är i familjebildande åldrar samt ungdomar som flyttar till 

följd av studier. Mottagandet av nyanlända kan användas av kommuner som en resurs för att 

jämna ut arbetsbrist och fylla ut skolor. Ett lågt antal barn i kommunen kan tvinga skolor att lägga 

ner och kan därför vara ett av incitamenten till att ta emot nyanlända i kommuner där 

urbaniseringen är ett problem (Lidén och Nyhlén 2015). Nyanlända har ofta en yngre 

ålderssammansättning vilket bidrar till en lösning på urbaniseringsproblemet. De nyanlända som 

bosätter sig själva borde som övriga medborgare söka sig till större städer. En anledning till att 

nyanlända istället skulle bosätta sig på landsbygden kan bero på lägre kostnader. Däremot blir 

nyanlända också utplacerade i hela landet och landsbygdskommuner kan vara mer villiga att ta 

emot på grund av urbaniseringsproblemet. I studien undersöks skillnader mellan landsbygds, 

tätort och storstadskommuner. Datamaterialet från 2015 delar in kommunerna i tätort, storstad 

och landsbygd. Variabeln behandlas som en dummyvariabel med tätortkommun (Tätk) som bas 

och (0) för landsbygdskommuner (Landk) och (1) för storstadskommuner (Stork). 

Hypotes 8: Landsbygdskommuner är positivt relaterat till antalet nyanlända per capita. 
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För att försöka undersöka kommuninvånarnas attityd till nyanlända studeras politiskt styre i 

respektive kommun. Enligt medianväljarteoremet kommer de politiska partierna att anpassa sin 

politik efter väljarna. Trots att partierna uppger en liknande politik i frågan har extremhögern 

generellt åsikter om att minska invandring medan de liberala och vänstern har en mer positiv 

inställning (Lidén och Nylén 2013). Det parti som vinner kommer enligt medianväljarteoremet att 

föra en liknande politik som sin motståndare. Teoremet förklarar hur partierna gör för att 

maximera antal väljare och vinna valet. Medianväljarteoremet kan därför vara en förklaring till 

varför de politiska skillnaderna i invandringsfrågan mellan partierna och blocken tycks vara små. 

Trots likheter behöver den politik som partiet sedan för inte stämma överens med det som sagts 

innan valet. Vi tror att de traditionella skillnaderna mellan blocken kommer att visa sig i vårt 

resultat trots att partierna dras mot mitten. Variablerna för vilket politiskt styre det är i 

kommunen delas in i tre olika kategorier, de rödgröna (RG), allianspartierna (AL) samt 

Sverigedemokraterna (SD). Till de rödgröna räknas Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet eftersom alla tre partier hamnar på den vänstra sidan på en höger – vänster skala. 

Till allianspartierna räknas de partier som också i riksdagen samarbetar inom Alliansen, 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Hypotes 9: De rödgröna är positivt relaterat till antalet nyanlända per capita.  

Hypotes 10: Alliansen är negativt relaterat till antalet nyanlända per capita. 

 

Sverigedemokraterna studeras som en enskild variabel eftersom de inte uttalat samarbetar med 

något annat parti i riksdagen och eftersom de för en invandringspolitik som skiljer sig väsentligt 

från alla de övriga partierna. Sverigedemokraterna är det parti som uttalat driver den mest 

restriktiva invandringspolitiken och vill begränsa invandring till Sverige. Partiets stöd har under 

de senaste åren ökat snabbt och de blev i det senaste riksdagsvalet 2014 Sveriges tredje största 

parti (Valmyndigheten 2014). Eftersom invandring är en av partiets profilfrågor 

(Sverigedemokraterna 2016) och skiljer sig mycket från övriga partiers åsikter ser vi att deras 

politik eventuellt kan påverka andel nyanlända i kommuner negativt. 

Hypotes 11:  Sverigedemokraterna är negativt relaterat till antalet nyanlända per capita. 

3.3 Empirisk strategi 
 

3.3.1 Paneldata 
Paneldata är en kombination av tidsserie och tvärsnittsdata. Fördelen med att använda paneldata 

är att till exempel individer, företag och länder går att analysera över tid. Heterogenitet 

förekommer mellan enheterna men kan lösas genom att använda estimeringsmetoder för 
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paneldata. Heterogenitet innebär att feltermens varians inte är konstant. Paneldata ger mer 

informativ data, mer variation, mindre korrelation bland variablerna och fler frihetsgrader. Det 

går också att upptäcka och mäta effekter som är omöjliga att observera i ren tvärsnittsdata eller 

ren tidsseriedata. Det finns flera metoder för att hantera paneldata. De metoder som kommer att 

användas är Poolad OLS regression och LSDV (Gujarati och Porter 2009).  

3.3.2 Korrelationsmatris 
För att studera om det finns någon korrelation mellan variablerna kan en korrelationsmatris 

användas. En korrelationsmatris mäter linjära samband mellan de exogena och den endogena 

variabeln, men också linjära samband mellan bara de oberoende variablerna. Om ett linjärt 

samband finns mellan de exogena variablerna kan regressionsanalysen påverkas och ge ett 

missvisande resultat. En regel att utgå ifrån är en korrelation mellan + 0.7 och -0.7 på de 

oberoende variablerna för att undvika problemet (Gujarati och Porter 2009). 

3.3.3 Poolad modell (OLS) 
En poolad modell är när restriktionerna består i antagande om konstanta koefficienter och samma 

intercept för varje kommun. Datamaterialet behandlas som ett enda stort tvärsnittsmaterial. För 

att poolad OLS ska ge konstanta beräkningar får de oberoende variablerna inte vara korrelerade 

med slumptermen och modellen måste vara korrekt specificerad. För att analysera skillnader i 

olika tidsperioder (ofta i år) kan olika tids-dummys läggas till i modellen. Det första året används 

som en bas och de resterande åren får ett eget intercept som är skillnaden från basåret. Är det en 

tidperiod på 10 år kommer därför 9 dummyvariabler att användas, annars uppstår ett problem 

med perfekt kollinjäritet (Gujarati och Porter 2009). 

3.3.4 Minsta kvadratdummyvariabelmetoden (LSDV Modellen) 
Modellen är en metod för att hantera individualitet. Problem med poolade regressioner som 

använder samma lutning och intercept är att de kan gömma heterogenitet. Det finns troligtvis fler 

variabler som förklarar y och som är olika mellan kommunerna. Existerar fler orsaker kan det 

gömma sig i feltermen.  OLS är inte ett bra verktyg om heterogenitet skulle upptäckas. Eftersom 

att ett av antaganden i OLS är att feltermen inte är korrelerad med någon av de förklarande 

variablerna kan det bli ett problem. LSDV metoden förutsätter att lutningskoefficienterna är 

identiska men att skärningspunkten är olika för varje individ, i vårt fall per kommun. Det kan 

finnas orsaker till mottagandet som vi inte kan mäta. Genom att använda LSDV modellen kan dessa 

orsaker tas i beräkning genom att varje kommun får ett eget intercept. En dummyvariabel för 

varje kommun läggs till i modellen minus en kommun som behandlas som bas. Varje intercept 

visar hur mycket det skiljer sig åt från baskommunen. För att beräkna en kommuns intercept 

adderas baskommunen och dummykommunen.  Skillnader kan uppstå mellan intercepten och 

kan till exempel bero på olika management inom varje kommun (Gujarati och Porter 2009). 
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3.3.5 F-test 
För att bestämma om en ny variabel ska inkluderas i en modell kan ett f-test konstrueras. 𝑅2 

värdet estimeras för varje modell. 𝑅𝑅
2  är för modellen där variabeln ej är inkluderad och 𝑅𝑈𝑅

2  är 

för modellen(nya) där variabeln är inkluderad (Gujarati och Porter 2009). 

𝐹 =
(𝑅𝑈𝑅

2 − 𝑅𝑅
2)/(𝑚)

(1 − 𝑅𝑈𝑅
2 )/(𝑛 − 𝑘)

 

m= antal linjära variabler som inkluderas i den nya modellen. 
k= antal parametrar i den nya modellen. 
n= antal observationer. 
 
H0: Den nya variabeln förbättrar inte modellen 
H1: Den nya variabeln förbättrar modellen 
 
När f-värdet är uträknat jämförs det med ett värde(fKritiskt) som hämtas från en f-tabell. Är det 

estimerade f-värdet > fKritiskt kan H0 förkastas på en 95 procentig signifikansnivå, om det 

estimerade f-värdet > fKritiskt kan H0  ej förkastas på en 95 procentig signifikansnivå (Gujarati och 

Porter 2009). 

3.3.6 Durbin-Watson test för autokorrelation 
Durbin-Watson d-test är ett test för att upptäcka korrelation mellan de oberoende variablerna. 

Durbin-Watson statistik är ett värde som räknas ut av residualerna från en regressions analys. 

Värdet ligger alltid mellan 0 och 4. Ett värde på 2 innebär att det inte finns någon autokorrelation 

i testet. Ett värde som ligger nära 0 tyder på positiv autokorrelation och ett värde nära 4 indikerar 

mot negativ autokorrelation. När testet genomförs konstrueras två hypoteser, H0: p=0 och H1: p>0. 

För att få fram testvärdet används formeln: 

𝑑 =
Σ𝑡=2

𝑡=𝑛(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2

Σ𝑡=2
𝑡=𝑛𝑒𝑡

2  

Där e2 är residualerna från OLS regressionen. Det uträknade d-värdet jämförs sedan med två 

kritiska värden som hämtas från en tabell, DL och DU. Tabellen tolkas genom att använda antal 

observationer och antal oberoende variabler. Om d< DL förkastats noll hypotesen och det tyder på 

positiv autokorrelation. Om d>DU förkastats inte noll hypotesen, som tyder på ingen 

autokorrelation.  Om DL < d < DU kan inga slutsatser dras av testet (Gujarati & Porter 2009). 

3.3.7 Tillvägagångsätt 
Den data som analyseras är från åren 2006–2015. För att undersöka och jämföra förändringar 

under perioden används en dummyvariabel för varje år. De år som dummyvariabeln gäller för 

antar siffran 1 och 0 för de resterande åren. I undersökningen kommer därför 10 tids-

dummyvariabler att användas. För att studera linjära samband mellan de exogena variablerna 
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konstrueras en korrelationsmatris för samtliga år. Utifrån resultatet utformas olika modeller. 

Upptäcks ett linjärt samband mellan två variabler används de inte i samma modell, det kan ge 

missvisande resultat. Paneldata kan analyseras med olika modeller, i den här studien används 

poolade regressioner och LSDV metoden för att studera eventuella orsaker till mottagandet av 

nyanlända. Tre olika typer av modeller konstrueras. De två första modellerna består av poolade 

regressioner som beräknas med och utan tidsdummyvariabler för varje år. Efter det används 

LSDV metoden där en dummyvariabel för varje kommun läggs till i modellen. Två f-test 

konstrueras för att konstatera att de nya dummyvariablerna ska läggas till i modellen. Ett Durbin-

Watson test utförs för att upptäcka om korrelation finns mellan de oberoende variablerna. 

Modell 1. Utgår från att interceptet och lutningskoefficienterna är konstanta över tid                         

och samma för varje kommun. 

Modell 2. Utgår från att interceptet är konstant men att lutningskoefficienterna över tid 

skiljer sig åt. 

Modell 3.  Utgår från att interceptet är konstant men att lutningskoefficienterna över tid och 

för varje kommun skiljer sig åt. 

Modell 1 

Modell 1 är en sammanställning av alla observationer i en modell utan hänsyn till förändring i tid 

(t) och inom varje kommun (i). Modellen konstrueras i olika variationer för att studera politiskt 

styre och undvika korrelation. Regression 1a är en ekvation där alla exogena variabler inkluderas 

förutom andel pensionärer (Pen). I ekvation 1b exkluderas endast barn (Brn). I ekvation 1c 

exkluderas endast Alliansansen (AL) och barn (Brn). I ekvation 1d exkluderas endast Rödgrönt 

(RG) och barn (Brn). Alla variabler som ekvationerna baseras på är: utlandsfödda (U), barn (Brn), 

medelålders (Med), Alliansen (AL), Rödgrönt (RG), Sverigedemokrater (SD), medellön (Md), 

arbetslöshet (Ar), utbildningsnivå (Utb), Storstadskommun (Stork), Landsbygdskommun (LandK), 

bostadsöverskott (BÖ) och bostadsunderskott (BU). 

1a. (Pensionärer och medelålders exkluderat) 

𝑁𝐿 = 𝛽0 + 𝛽1𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑟𝑛𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡 + 𝛽5𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝐺𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝐷𝑖𝑡 + 𝛽8𝑀𝑑𝑖𝑡 + 𝛽9𝐴𝑟𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑈𝑡𝑏𝑖𝑡 + 𝛽11𝑆𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖𝑡 + 𝛽12𝐿𝑎𝑛𝑑𝑘𝑖𝑡 + 𝛽13𝐵𝑂𝑈𝑖𝑡 + 𝛽14𝐵Ö𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

1b. (Barn och medelålders exkluderat) 

𝑁𝐿 = 𝛽0 + 𝛽1𝑈𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑒𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝐺𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝐷𝑖𝑡 + 𝛽8𝑀𝑑𝑖𝑡 + 𝛽9𝐴𝑟𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑈𝑡𝑏𝑖𝑡 + 𝛽11𝑆𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖𝑡 + 𝛽12𝐿𝑎𝑛𝑑𝑘𝑖𝑡 + 𝛽13𝐵𝑂𝑈𝑖𝑡 + 𝛽14𝐵Ö𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
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1c. (Barn, medelålders och Alliansen exkluderat) 

𝑁𝐿 = 𝛽0 + 𝛽1𝑈𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑒𝑛𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝐺𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝐷𝑖𝑡 + 𝛽8𝑀𝑑𝑖𝑡 + 𝛽9𝐴𝑟𝑖𝑡 + 𝛽10𝑈𝑡𝑏𝑖𝑡

+ 𝛽11𝑆𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖𝑡 + 𝛽12𝐿𝑎𝑛𝑑𝑘𝑖𝑡 + 𝛽13𝐵𝑂𝑈𝑖𝑡 + 𝛽14𝐵Ö𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

1d. (Barn, medelålders och Rödgrönt exkluderat) 

𝑁𝐿 = 𝛽0 + 𝛽1𝑈𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑒𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝐷𝑖𝑡 + 𝛽8𝑀𝑑𝑖𝑡 + 𝛽9𝐴𝑟𝑖𝑡 + 𝛽10𝑈𝑡𝑏𝑖𝑡

+ 𝛽11𝑆𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖𝑡 + 𝛽12𝐿𝑎𝑛𝑑𝑘𝑖𝑡 + 𝛽13𝐵𝑂𝑈𝑖𝑡 + 𝛽14𝐵Ö𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

Modell 2 

Ekvation 1b. väljs att analyseras mer djupgående, för att studera hur mottagandet av nyanlända 

förändras över tid används dummyvariabler för varje år. 

𝑁𝐿 = 𝛽0 + 𝛽1𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑟𝑛𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡 + 𝛽5𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝐺𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝐷𝑖𝑡 + 𝛽8𝑀𝑑𝑖𝑡 + 𝛽9𝐴𝑟𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑈𝑡𝑏𝑖𝑡 + 𝛽11𝑆𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖𝑡 + 𝛽12𝐿𝑎𝑛𝑑𝑘𝑖𝑡 + 𝛽13𝐵𝑂𝑈𝑖𝑡 + 𝛽14𝐵Ö𝑖𝑡

+ 𝛼1𝐷2007 + 𝛼2𝐷2008 + 𝛼3𝐷2009 + 𝛼4𝐷2010 + 𝛼5𝐷2011 + 𝛼6𝐷2012 + 𝛼7𝐷2013

+ 𝛼8𝐷2014 + 𝛼9𝐷2015 + 𝑢𝑖𝑡 

Modell 3 

I modell 3 sker ytterligare en påbyggnad. Modell 2 + dummyvariabler för varje kommun. 

Dummyvariablerna kan användas för att studera förändringar inom varje kommun. 
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4. Resultat och analys 
 

4.1 Korrelationsmatris 
I tabell 2 kan signifikanta samband utläsas när enbart de exogena och endogena variablerna 

studeras och svaga linjära samband existerar. Studeras endast korrelationen mellan de exogena 

variablerna förekommer starka linjära samband mellan vissa variabler. Detta kan avläsas 

eftersom deras värden ligger utanför -0.7 till 0.7. Pensionärer-barn, pensionärer-medelålders, 

landsbygdskommun-tätortskommun och bostadsbalans-bostadsunderskott har starka linjära 

samband och är rödmarkerade i tabellen. Variablerna tas därför inte med i samma modell för att 

undvika missvisande resultat. 

Tabell 2: Korrelationsmatris 

 
Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer.  

Not: Statistiskt signifikant vid ett p-värde < 0.01*, 0.05** 

 

4.2 Resultat poolade regressioner, modell 1 
 

Tabell 3: R2 och R2-adjusted för ekvationerna 1a, 1b, 1c och 1d 

 
R2 R2 -adjusted 

1a 0,265 0,262 

1b 0,297 0,295 

1c 0,295 0,292 

1d 0,297 0,295 

 Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer. 

 

 

NL U Brn Med Pen AL RG SD Md Ar Utb Stork Tätk Landk BOU BB

NL 1

U ,182** 1

Brn -,255** ,133** 1

Med -,297** ,384** ,309** 1

Pen ,343** -,321** -,801** -,813** 1

AL -,305** -,103** ,410** ,098** -,309** 1

RG ,173** -0,005 -,410** -0,016 ,255** -,761** 1

SD ,309** ,271** 0,001  -0,066** ,041* -,207** -,103** 1

Md -,203** ,077** ,631** ,243** -,536** ,301** -,280** -0,023 1

Ar ,358** ,121** -,502** -,240** ,456** -,523** ,484** ,221** -,545** 1

Utb -,205** ,238** ,361** ,442** -,500** ,355** -,321** 0,011 ,586** -,316** 1

Stork -,125** ,494** ,390** ,376** -,473** ,259** -,240** -,055** ,412** -,259** ,576** 1

Tätk -,100** 0,000 ,128** ,205** -,207** -,155** ,163** ,107** ,162** 0,024 ,116** -,303** 1

Landk ,176** -,298** -,363** -,433** ,493** -0,001 -0,019 -,074** -,411** ,133** -,464** -,300** -,818** 1

BOU -,180** ,168** ,334** ,288** -,382** ,241** -,274** ,134** ,370** -,332** ,413** ,289** ,077** -,251** 1

BB ,067** -,102** -,144** -,116** ,159** -,056** ,071** -,038* -,198** ,153** -,200** -,187** 0,027 ,086** -,714** 1

BÖ ,155** -,094** -,262** -,235** ,306** -,251** ,276** -,130** -,239** ,247** -,295** -,145** -,139** ,226** -,414** -,341**
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Tabell 3 visar R2 och R2-adjusted för ekvationerna 1a, 1b, 1c och 1d. Värdena förklarar hur mycket 

av variationen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna.   Ekvation 1b 

gav högst R2-värde med flest signifikanta variabler och kommer därför att användas som grund i 

modell 2 och 3. Resultaten för de övriga ekvationerna finns i appendix. I tabell 4 studeras 

koefficienterna för ekvation 1b som visas i tabellen som modell 1. Även Modell 2 och 3 är 

sammanfattade i tabellen för att kunna jämföras. 

Tabell 4: Sammanställning av modell 1,2 och 3. Beroende variabel är nyanlända/capita 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  Koefficienter Koefficienter Koefficienter 

Utlandsfödda/Capita 0,019* 0,013* 0,231* 

0-17 år/Kommun   
18-64 år/kommun     

65+ år /kommun 0,03* 0,008* 0,054* 

Alliansen -0,003* 0,000021 -0,002 

Rödgrönt 0 -0,001 0,000048 

Sverigedem% 0,02* 0,001 0 

Medellön 0,000214* -0,00005 -0,00039* 

Arbetslöshet 0,02* 0,043* 0,003 

Utbildade/Capita -0,003 -0,009* -0,087* 

Bostadsunderskott -0,001* -0,001* 0 

Bostadsöverskott 0 0,001* 0 

Storstadskommun 0 -0,000057 0,001 

Landsbygdskommun 0,001* 0,001* -0,002* 

2007dummy 0,001 -0,003* 

2008dummy 0,001 -0,004* 

2009dummy -0,001 -0,004* 

2010dummy -0,002* -0,005* 

2011dummy -0,001* -0,004* 

2012dummy -0,001* -0,003* 

2013dummy 0,001* -0,003* 

2014dummy 0,003* 0,031* 

2015dummy 0,005* 0,027* 

Konstant -0,011* -0,001 -0,038* 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer  

Not: Statistiskt signifikant vid ett p-värde < 0.05* 

 

I modell 1 används samtliga värden för 2006–2015 utan hänsyn till förändring i tid. I modellen är 

barn och medelålders exkluderade. Konstanten, utlandsfödda, pensionärer, andel 

Sverigedemokrater, medellön, arbetslöshet, bostadsunderskott och landsbygdskommun är 

signifikanta med ett p-värde < 0.05.  Utlandsfödda, sverigedemokrater, medellön och 

landsbygdskommun är positivt relaterade till nyanlända medan bostadsunderskott och Alliansen 
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har en negativ relation. Övriga variabler är inte signifikanta och visar alltså inget samband till den 

beroende variabeln. 

 I modell 2 kontrolleras istället eventuella förändringar mellan åren 2006–2015. Modellen är med 

tidsfasta effekter där utlandsfödda, pensionärer, arbetslöshet, utbildade/capita, 

bostadsunderskott, bostadsöverskott och tidsdummyvariablerna för 2009–2015 signifikanta. Ett 

positiv samband på nyanlända har utlandsfödda, pensionärer, bostadsöverskott och 

tidsdummyvariablerna för åren 2013–2015. Ett negativ samband på andelen nyanlända har 

konstanten, utbildning, bostadsunderskott och tidsdummyvariablerna för åren 2010–2012.  

I Modell 3 med tidsfasta och kommunfasta effekter är konstanten, utlandsfödda, pensionärer, 

medellön, utbildade, landsbygdskommun och samtliga tidsdummyvariabler signifikanta. 284 av 

289 kommundummyvariabler är signifikanta. Ett positivt samband på nyanlända har 

utlandsfödda, pensionärer och tidsdummyvariablerna 2014–2015. Nyanlända har en negativ 

relation till medellön, landsbygdskommuner och tidsdummyvariablerna 2007–2013. 

Jämförs modellerna är utlandsfödda och pensionärer signifikanta i samtliga fall och visar ett 

positivt samband till andelen nyanlända. Utbildade är statistiskt signifikant i modell 2 och 3 med 

ett negativ samband till den beroende variabeln. Alliansen (negativ) och Sverigedemokrater 

(positiv) är endast signifikant i modell 1. Bostadsunderskott är signifikant i modell 1 och 2 och 

visar ett negativ samband. Medellön är signifikanta i modell 1 och 3 men ändras från att vara 

positivt relaterat till att vara negativt relaterat till andelen nyanlända. Landsbygdskommun är 

statistiskt signifikant i modell 1 och 2 visar ett positiv samband.  

Tabell 5 nedan är en sammanställning av R2 och R2-adjusted för modellerna. Modell 3 visar ett 

högre värde. R2 värdet används för att göra ett f-test om de nya variablerna ska inkluderas i 

modellen. 

Tabell 5: R2 och R2-adjusted för modell 2 och 3 

  R2  R2 -adjusted 

Modell 2 0,400 0,396 

Modell 3 0,727 0,695 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer  
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Tabell 6 visar resultatet på f-testen mellan modellerna. I båda testen förkastas noll hypotesen med 

95% signifikans nivå och de nya variablerna kan inkluderas i modellen.  

Tabell 6: Resultat från f-test 

      
  F uträknat F kristiskt n-k m Slutsats 

Modell 1 eller 2? 54.89 1.88 2878 9 Förkasta H0 

Modell 2 eller 3? 10.73 1 2589 289 Förkasta H0 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer 

 

Resultatet från Durbin-Watsons d test i tabell 7 visar med en 0.05 signifikantnivå att det finns en 

positiv autokorrelation i båda modellerna. Existerar korrelation kan resultaten vara missvisande. 

Tabell 7: Resultat från Durbin-Watson d-test 

 
      

  d DL   DU  Resultat 

Modell 2 0,930 1,554* 1,991* Reject H0 +Autokorrelation 

Modell 3 1,370 1,554* 1,991* Reject H0 +Autokorrelation 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer 
Not: Signifikansnivå 0.05*   

 

4.3 Analys 

Vi har valt att fokusera på modell 3 med tidsfasta och kommunfasta variabler i analysen eftersom 

endast modell 3 mäter om det finns skillnader inom kommunerna och tar hänsyn till 

heterogenitet. Skillnader inom kommunerna kan bero på faktorer vi inte kan mäta, till exempel 

olika typer av management, som tas i beräkning genom kommunfasta effekter.  Eftersom modell 

1 varken tar hänsyn till tids- eller kommunfasta effekter studeras modellens resultat mindre 

ingående. Modell 2 tar hänsyn till tidsfasta effekter och resultaten analyseras därför övergripande. 

Positiv autokorrelation upptäcktes i båda modeller med fasta effekter vilket kan orsaka 

missvisande resultat och måste finnas i åtanke under analysen. 

 

De resultat som är statistiskt signifikanta och har ett p-värde lägre än 0.05 i modell 3 är 

pensionärer, medellön, utbildade per capita och dummyvariablerna för 2008–2015, de kommer 

därför att diskuteras närmare. Variabeln befolkningstäthet exkluderades i SPSS i modell 3 vilket 

och beror på multikollinearitet. Eftersom modell 3 mäter skillnader inom kommunerna är det 

rimligt att variabeln befolkningstäthet faller bort eftersom den är konstant över tidsperioden. 

Variabeln befolkningstäthet analyseras därför istället utifrån resultaten i modell 2.   
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Arbetslöshet är enligt resultatet i modell 3 positivt korrelerad med antalet nyanlända per capita, 

men resultatet är inte statistiskt signifikant. I modell 2 är sambandet positivt och statistiskt 

signifikant och visar att om arbetslösheten går upp med en procent kommer den beroende 

variabeln att öka med (0,043) om resterande variabler hålls konstanta. Sambandet är stort 

jämfört med de andra variablernas relation till den beroende variabeln i modell 2. Att arbetslöshet 

skulle ha en positiv effekt på andelen nyanlända som en kommun tar emot är inte vad vi 

förväntade oss. Kommuner kanske inser att invandring inte har en negativ effekt på en ekonomi 

när de invandrade matchar arbetskraftsbehovet. En tidigare studie av Lidén och Nylén (2013), 

med flyktingar per capita som sin beroende variabel, visar att arbetslöshet påverkar andel 

mottagna flyktingar negativt. Resultatet är statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,01. 

Anledningen till varför vi inte får samma resultat kan vara att vår beroende variabel också 

inkluderar andelen anhöriginvandring som i högre utsträckning bosätter sig själva. Nyanlända 

och anhöriginvandrare bosätter sig ofta själva och tar då möjligen större hänsyn till vart de har 

sina släktingar än vart de kan få jobb. På grund av att anhöriginvandring räknas in i andel 

nyanlända borde resultatet visa ett större positivt samband än när anhöriginvandring är 

exkluderat. Andelen utlandsfödda påverkar andelen nyanlända starkt positivt (0,231) i resultaten 

som är statistiskt signifikanta. Att andel tidigare utlandsfödda i en kommun påverkar starkt 

positivt enligt resultatet är rimligt eftersom tidigare studier om bosättningsmönster också visar 

att nyanlända ofta flyttar till områden där det finns personer från samma land eller med liknande 

bakgrund. 

 

Resultaten visar att medelinkomsten är negativt relaterad med andelen nyanlända vilket går i linje 

med hypotesen, resultaten är statistiskt signifikanta. Ökar lönen med 10 000 kr per år påverkas 

andelen nyanlända med (-0,00039) i modell 3, resultatet är negativt men inte statistiskt 

signifikant i modell 2. Medelinkomstens påverkan är lägre jämfört med de övriga variablerna i 

modellen.  Att resultaten visar ett negativt samband är rimligt eftersom personer med liknande 

inkomst bosätter sig i liknande områden. Kommuner med hög medelinkomst kan vara svåra att 

bosätta sig i som nyanländ på grund av bland annat höga bostadspriser. Från kommunens sida 

kan det lägre mottagandet eventuellt bero på bostadsbrist som för att lösas kräver stora 

satsningar. Trots att personer med en högre inkomst har en generösare inställning till mottagande 

av nyanlända visar resultaten att andra saker i en kommun med hög medelinkomst påverkar i 

högre utsträckning. I Lidén och Nyhléns studie 2013 visade också de empiriska resultaten att 

medelinkomst var negativt relaterat till andel flyktingar, dessa resultat var signifikanta på en 0,05 

nivå. 
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Till skillnad från hypotesen visar andelen pensionärer sig vara statistisk signifikant positivt 

relaterat till andelen nyanlända (0,054). Jämfört med övriga variabler i modell 3 är variabeln andel 

pensionärer relativt mycket korrelerad med den beroende variabeln. Utifrån tidigare nämnda 

studier kan en förklaring till det positiva sambandet vara att kommuner med en hög andel 

pensionärer har en låg andel personer i arbetsför ålder. Nyanlända kan därför ses som en tillgång 

från kommunens sida för att öka de kommunala skatteintäkterna och i vissa fall motverka en 

urbanisering. Eftersom låg arbetslöshet genom variabeln arbetslöshet inte har en positiv relation 

till den beroende variabeln enligt de empiriska resultaten kan inte den slutsatsen dras. Att 

personer över 65 år skulle ha en positiv relation till antalet nyanlända var oväntat och vi har 

således också svårt att ge en annan förklaring. 

 

I modell 3 visar inte bostadsunderskott och bostadsöverskott statistiskt signifikanta resultat. 

Modell 2 visar däremot signifikanta resultat där bostadsunderskott är negativt relaterad (-0,001) 

och bostadsöverskott är positivt relaterad till den beroende variabeln (0,001) vilket är betydande 

resultat.  Att koefficienterna är signifikanta i modell 2 men inte i modell 3 är rimligt eftersom 

bostadsläget inte bör variera i någon hög utsträckning inom en kommun över den valda 

tidsperioden. Resultaten som visas i modell 2 går i linje med våra hypoteser nämligen att många 

kommuner ser bostadsbrist som ett problem för att ta emot nyanlända. Eftersom empirin 

stämmer överens med teorin bör sambandet vara kausalt. 

 

Utbildningsnivå visar sig vara negativt relaterad med andelen nyanlända som tas emot i en 

kommun till skillnad från vår hypotes. Variabeln är negativt korrelerad med den beroende i både 

modell 2 (-0,009) och modell 3 (-0,087), resultaten är statistiskt signifikanta. Resultaten är relativt 

höga jämfört med övriga variabler i respektive modell. En förklaring till att sambandet är negativt 

kan vara att en högre utbildning också ger en högre lön. Att variablerna medellön och 

utbildningsnivå båda är negativt relaterade till antalet nyanlända är därför trovärdigt. 

Förklaringen är därför detsamma gällande medellön och utbildningsnivå, att kommuner med 

högre medelinkomst är dyrare att bosätta sig i. I Lidén och Nyléns studie 2015, som mäter 

sambandet med eftergymnasial utbildning, är resultaten positiva men inte signifikanta. Att vår 

variabel i högre utsträckning är relaterad till den beroende variabeln kan bero på att den mäter 

minst 3 års utbildning vilket kan ge större effekt på bland annat lön jämfört med deras variabel 

“eftergymnasial utbildning”. 

 

Eftersom befolkningstäthet i kommunen exkluderades från modell 3 på grund av 

multikollinearitet analyseras resultatet från modell 2. Landsbygdskommuner visar ett positivt 

signifikant samband till den beroende variabeln (0,001), Storstadskommun visar sig vara negativt 
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korrelerad med den beroende variabeln men resultatet är inte statistiskt signifikant. Att 

landsbygdskommun visar ett positiv samband till andel nyanlända som är statistiskt signifikant 

styrker vår hypotes. I landsbygdskommuner där det ofta råder inflyttning till städer accepteras 

nyanlända som en resurs för att motverka den demografiska strukturen med en åldrande 

befolkning till följd av urbanisering. Att nyanlända själva väljer att bosätta sig i 

landsbygdskommuner kan bero på ekonomiska orsaker, till exempel lägre bostadspriser. 

Resultaten från Lidén och Nyléns studie 2015 visar att populationens densitet är negativt 

relaterad till antalet mottagna flyktingar, men resultaten är inte signifikanta trots att de går i linje 

med våra. Resultaten är betydande även fast det endast är variabeln landsbygdskommun som är 

statistiskt säkerställd. Att landsbygdskommun visar sig vara positivt korrelerad till den beroende 

variabeln och går i linje med vår hypotes kan innebära en kausal effekt. Politiskt styre visar inga 

statistiskt säkerställda samband med den beroende variabeln i modell 2 eller modell 3. De 

traditionella skillnaderna mellan blocken som förväntades visade sig inte i resultaten. Varken 

alliansen, de rödgröna eller sverigedemokraterna visar sig ha något statistiskt säkerställt 

samband med andelen nyanlända per capita. I Lidén och Nyhléns studie 2015 är inte resultaten 

för den politiskt vänstra eller liberala sidan signifikanta. Däremot visar deras resultat att 

sverigedemokraterna har ett negativt samband med andel flyktingar i en kommun vilket också är 

statistisk signifikant. Att politiskt styre inte har något samband till den beroende variabeln enligt 

våra resultat kan bero på att de politiska partierna drar sig mot mitten på den politiska skalan. 

Medianväljarteoremet förklarar att partierna kommer att föra en liknande politik för att vinna 

valet, resultaten går i linje med teoremet. Oavsett vilket parti som sitter vid makten så styr 

politikerna enligt medianväljaren i kommunen, kommunen styrs alltså liknande oberoende av det 

politiska partiet. Istället för politiskt parti så är det den typiska väljaren som bestämmer vilken 

politik som ska drivas i kommunen. Rimligt är att det är andra saker utöver det politiska styret 

som påverkar den typiska väljaren och dess preferenser angående i hur hög eller låg utsträckning 

kommunen ska ta emot nyanlända. 

 

För att studera förändringen över till på andelen nyanländ så inkluderades tidsdummyvariabler i 

modell 2. När variablerna studeras visas ett positivt samband 2007 (0,001) och 2008 (0,001) men 

de är inte signifikanta. Sambandet är negativt från 2009 till 2012 dessa resultat är statistiskt 

signifikanta bortsett från året 2009. Från 2013–2015 är sambandet positivt, det ökar för varje år 

och resultaten är signifikanta. Förändringen i koefficienterna kan visa ett samband till de 

flyktingströmmar som under de senaste åren har ökat bland annat som en följd av kriget i Syrien. 
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4.4 Slutsatser 

Den ojämna fördelningen av nyanlända mellan landets kommuner kan enligt resultaten bero på 

ett antal olika faktorer.  Andel tidigare utlandsfödda i kommunen har ett starkt positivt samband 

med andel nyanlända. Medelinkomsten i en kommun har i liten utsträckning ett negativt samband 

med andelen nyanlända. Andel pensionärer i en kommun är i en relativt hög utsträckning positivt 

relaterat till den beroende variabeln. Utbildningsnivå har ett relativt högt negativt samband med 

den beroende variabeln. Arbetslöshet har ett positivt samband till den beroende variabeln men 

resultaten är inte tydliga eftersom de inte är statistiskt signifikanta i alla modeller. 

Bostadsunderskott har ett betydande negativt samband med den beroende variabeln. 

Bostadsöverskott har ett betydande positivt samband med den beroende variabeln. 

Landsbygdskommuner visar ett litet positivt signifikant samband, storstadskommun är negativt 

relaterad till den beroende variabeln men resultatet är inte statistiskt signifikant. Politiskt styre, 

alliansen, de rödgröna eller sverigedemokraterna visar inte något statistiskt säkerställt samband 

till den beroende variabeln nyanlända per capita. Under de senaste åren ses en ökning av antalet 

nyanlända.  
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Appendix 
 

Tabell 8: Ekvation 1a, beroende variabel nyanlända/capita 

 Koefficienter Standardfel t P-värde 

Konstant 0,000 0,001 0,108 0,914 

Utlansfödda/Capita 0,015 0,002 9,558 0,000 

0-17 år/Kommun -0,02 0,004 -4,882 0,000 

18-64 år/kommun     

65+ år /kommun         

Alliansen -0,004 0,001 -3,677 0,000 

Rödgrönt -0,001 0,001 -1,387 0,166 

Sverigedem% 0,021 0,002 11,341 0,000 

Medellön 0,000225 0,000 5,581 0 

Arbetslöshet 0,03 0,004 7,606 0 

Utbildade/Capita -0,007 0,003 -2,591 0,01 

Bostadsunderskott -0,001 0,000 -4,308 0 

Bostadsöverskott 0,001 0,000 2,701 0,007 

Storstadskommun -0,001 0,000 -1,847 0,065 

Landsortkommun 0,001 0 8,393 0 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer 

 

Tabell 9: Ekvation 1b, beroende variabel nyanlända/capita 

  Koefficienter Standardfel t P-värde 

Utlansfödda/Capita 0,019* 0,002 12,279 0 

0-17 år/Kommun    
18-64 år/kommun       

65+ år/kommun 0,03* 0,002 12,65 0 

Alliansen -0,003* 0,001 -3,061 0,002 

Rödgrönt 0 0,001 -0,104 0,917 

Sverigedem% 0,02* 0,002 10,838 0 

Medellön 0,000214* 0 5,922 0 

Arbetslöshet 0,02* 0,004 5,092 0 

Utbildade/Capita -0,003 0,003 -1,043 0,297 

Bostadsunderskott -0,001* 0 -3,686 0 

Bostadsöverskott 0 0 1,818 0,069 

Storstadskommun 0 0 -1,526 0,127 

Landsortskommun 0,001* 0 6,005 0 

Konstant -0,011* 0,001 -7,428 0 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer  
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Tabell 10: Ekvation 1c, beroende variabel nyanlända/capita 

 Koefficienter Standardfel t P-värde 

Konstant -0,014 0,001 

-

11,888 0 

Utlansfödda/Capita 0,02 0,002 12,706 0 

0-17 år/Kommun     
18-64 år/kommun         

65+ år /kommun 0,031 0,002 13,03 0 

Alliansen         

Rödgrönt 0,002 0,001 2,868 0,004 

Sverigedem% 0,022 0,002 12,704 0 

Medellön 0,000219 0 6,059 0 

Arbetslöshet 0,021 0,004 5,317 0 

Utbildade/Capita -0,004 0,002 -1,447 0,148 

Bostadsunderskott -0,001 0 -3,684 0 

Bostadsöverskott 0 0 2,018 0,044 

Storstadskommun -0,001 0 -1,624 0,104 

Landsortkommun 0,001 0 5,817 0 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer  

 

Tabell 11: Ekvation 1d, beroende variabel nyanlända/capita 

 Koefficienter Standardfel t P-värde 

Konstant -0,011 0,001 -8,959 0 

Utlansfödda/Capita 0,019 0,002 12,302 0 

0-17 år/Kommun     
18-64 år/kommun         

65+ år /kommun 0,03 0,002 12,68 0 

Alliansen -0,003 0,001 -4,197 0 

Rödgrönt         

Sverigedem% 0,02 0,002 11,917 0 

Medellön 0,000214 0 5,922 0 

Arbetslöshet 0,02 0,004 5,211 0 

Utbildade/Capita -0,003 0,003 -1,039 0,299 

Bostadsunderskott -0,001 0 -3,686 0 

Bostadsöverskott 0 0 1,815 0,07 

Storstadskommun 0 0 -1,524 0,128 

Landsortkommun 0,001 0 6,055 0 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer  
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Tabell 12: Modell 2, beroende variabel nyanlända/capita med tidsfasta effekter 
 

    

  Koefficienter Standardfel t P-värde 

Utlansfödda/Capita 0,013* 0,002 8,354 0 

0-17 år/Kommun    
18-64 år/kommun       

65+ år /kommun 0,008* 0,003 2,883 0,004 

Alliansen 0,000021 0,001 0,022 0,983 

Rödgrönt -0,001 0,001 -1,035 0,301 

Sverigedem% 0,001 0,002 0,409 0,683 

Medellön -0,0000475 0 -0,994 0,32 

Arbetslöshet 0,043* 0,005 9,554 0 

Utbildade/Capita -0,009* 0,002 -3,587 0 

Bostadsunderskott -0,001* 0 -3,989 0 

Bostadsöverskott 0,001* 0 2,921 0,004 

Storstadskommun -0,000057 0 -0,192 0,848 

Landsortskommun 0,001* 0 3,921 0 

2007dummy 0,001 0 1,738 0,082 

2008dummy 0,001 0 1,94 0,053 

2009dummy -0,001 0 -1,924 0,054 

2010dummy -0,002* 0 -5,195 0 

2011dummy -0,001* 0 -3,988 0 

2012dummy -0,001* 0 -2,265 0,024 

2013dummy 0,001* 0 2,623 0,009 

2014dummy 0,003* 0 8,468 0 

2015dummy 0,005* 0 11,018 0 

Konstant -0,001 0,002 -0,399 0,69 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer  
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Tabell 13: Modell 3, beroende variabel nyanlända/capita med tids- och kommunfasta effekter 
 

    

  Koefficienter Standardfel t P-värde 

Utlandsfödda/Capita 0,231* 0,008 27,33 0 

0-17 år/Kommun    
18-64 år/kommun       

65+ år /kommun 0,054* 0,009 5,98 0 

Alliansen -0,002 0,002 -1,195 0,232 

Rödgrönt 0,000048 0,002 0,029 0,977 

Sverigedem% 0 0,003 -0,036 0,971 

Medellön -0,000388 0 -3,507 0 

Arbetslöshet 0,003 0,006 0,447 0,655 

Utbildade/Capita -0,087* 0,02 -4,454 0 

Bostadsunderskott 0 0 -1,18 0,238 

Bostadsöverskott 0 0 -0,752 0,452 

Storstadskommun 0,001 0,001 1,281 0,2 

Landsortskommun -0,002* 0 -6,324 0 

2007dummy -0,003* 0 -7,586 0 

2008dummy -0,004* 0 -8,429 0 

2009dummy -0,004* 0,001 -8,717 0 

2010dummy -0,005* 0,001 -7,609 0 

2011dummy -0,004* 0,001 -5,382 0 

2012dummy -0,003* 0,001 -3,543 0 

2013dummy -0,003* 0,001 -3,374 0,001 

2014dummy 0,031* 0,001 21,203 0 

2015dummy 0,027* 0,001 20,098 0 

Konstant -0,038* 0,005 -7,679 0 

Källa: Sekundärdata i SPSS: totalt 2900 observationer  

 

 

 


