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Abstract 
 
In the late 1970: s more refugees began to apply for citizenship in Sweden and a demand for a 

new system to handle and integrate the refugees appeared. Since 1985 the Swedish refugee 

reception are based on agreements and cooperation between Migrationsverket and individual 

municipalities. The state has the overall economic responsibility for the refugee reception, while 

the municipalities organize the reception and public service for the refugees.  However according 

to a list from Migrationsverket the refugee reception in Sweden is irregularly distributed over the 

country - some municipalities do not accept any refugees at all.  

 

The aim of this essay is to examine which factors that influence the municipalities’ willingness to 

accept refugees. The question the essay intends to answer is: 

• How does the variables average income, unemployment, age distribution, housing 

shortage, political majority, the number of seats the political party Sverigedemokraterna 

holds in the municipal council and the proportion of former foreign citizens, influences 

the different municipalities' willingness to accept refugees?  

 

With help of statistic analysis following results emerged: 

•    The proportion of foreign citizens that already live in a municipality have a considerable 

impact on the proportion of received refugees. Videlicet if the proportion of former 

foreign citizens is large already, also the refugee reception is large.  

• The average income interacts negatively with the proportion refugees that are accepted in 

a municipality.    

• Non-Socialist majority in a municipality have a negative effect on the refugee reception. 

However, one can not say that a socialist majority or how many seats the political party 

Sverigedemokraterna holds in the municipal council have any impact on the refugee 

reception.  

• Increased unemployment in a municipality decreases the refugee reception.  

• A shortage of housing has a small negative impact on the reception. 

 
 
Keywords: refugee reception, refugee, regression analysis. 
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Sammanfattning 
 
I slutet av 1970-talet började allt fler flyktingar söka sig till Sverige och det kom att bli behov av 

ett system för att ta emot och integrera flyktingar som fått uppehållstillstånd. Efter år 1985 

baseras svensk flyktingmottagning på överenskommelser och samarbete mellan Migrationsverket 

och enskilda kommuner. Staten har det övergripande ekonomiska ansvaret för 

flyktingmottagningen, och landets kommuner anordnar mottagandet och organiserar 

samhällsservice för flyktingarna.  Enligt en lista från Migrationsverket är flyktingmottagandet i 

Sverige inte jämnt fördelat över landet -vissa kommuner tar till exempelvis inte emot några 

flyktingar överhuvudtaget.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar kommunernas flyktingmottagande. 

Den fråga som uppsatsen har för avsikt att besvara är:  

• Hur påverkar variablerna medelinkomst, arbetslöshet, åldersfördelning, bostadsbrist, 

socialistiskt eller borgerligt styre, andelen Sverigedemokratiska mandat i 

kommunfullmäktige samt andelen tidigare utländska medborgare i kommunen, de olika 

kommunernas flyktingmottagande?  

 

Med hjälp av statistisk sambandsanalys kommer vi fram till följande resultat: 

• Andelen utländska medborgare som redan bor i kommunen har en stark positiv 

påverkan på andelen mottagna flyktingar. Det vill säga om andelen utländska 

medborgare i kommunen redan är stor så är också flyktingmottagandet stort. 

• Medelinkomsten samverkar negativt med andelen flyktingar som tas emot i 

kommunen, vilket innebär att ju högre medelinkomst desto färre flyktingar tas emot. 

• Borgerligt styre i en kommun har en negativ påverkan på flyktingmottagandet. Dock 

kan man inte säga att socialistiskt styrda kommuner eller andelen Sverigedemokratiska 

mandat i kommunfullmäktige skulle ha någon positiv påverkan på flyktingmottagande, 

det vill säga att det skulle leda till ett ökat flyktingmottagande.   

• I takt med ökad arbetslöshet i kommunen minskar flyktingmottagandet  

• Bostadsbristen har en svag negativ påverkan på mottagandet, kommunerna tar emot 

färre flyktingar vid ökad bostadsbrist. 

 
 
Nyckelord: flyktingmottagande, flykting, regressionsanalys 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
 
Varje dag söker sig flyktingar till Sverige i hopp om att få en dräglig tillvaro. De flesta kommer 

från områden där väpnade konflikter tvingar människor på flykt, medan andra kommer till 

Sverige på grund av religiös, politisk eller etnisk förföljelse. Dessutom flyttar många till Sverige på 

frivilliga grunder - till studier, ett bättre jobb eller till en älskad familj eller make/maka.1 I takt 

med att naturkatastroferna i världen ökar, genom den globala uppvärmningen, kommer vi i 

framtiden även att uppleva en helt annan typ av flyktingströmmar. Invandringen år 2006 var den 

största någonsin i Sveriges historia och Migrationsverket väntar sig att flyktingmottagandet 

kommer att tillta de närmaste åren på grund av oroligheterna i världen. Även om svensk 

flyktingmottagning ligger på en hög nivå i internationell och europeisk jämförelse är 

mottagningen i Sverige emellertid inte jämnt fördelad.2 I höstas la Migrationsverket fram en lista 

där de hängde ut fjorton kommuner, som inte tar solidariskt ansvar för flyktingar som kommer 

till Sverige. Dessa kommuner hade inte tagit emot något ensamkommande asylsökande barn 

under 2007, hade inte någon överenskommelse om att ta emot några personer som nyligen fått 

uppehållstillstånd och var kommuner där Migrationsverket inte hade något boende för 

asylsökande.3 När vi såg denna ”svarta lista” ställde vi oss undrande till varför Sveriges 

kommuner inte tar ett lika stort ansvar för flyktingmottagandet, som Migrationsverket här påstår. 

Och därmed väcktes vårt intresse för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar 

flyktingmottagandet i landets kommuner.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer, som påverkar att vissa kommuner tar emot 

flyktingar, medan andra kommuner inte tar emot några alls.  

 

1.3 Frågeställningar  

De frågor som skall besvaras i uppsatsen är: Vad skulle kunna vara en orsak till att 

flyktingmottagandet är ojämnt fördelat mellan Sveriges kommuner? Hur påverkar variablerna 

                                                 
1 http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/migration/migrpol.html 
2 http://www.ssu.se/om_ssu/?idart=2328  
3 http://www.migrationsverket.se/swedish/press/dokument/kommuner_utan-overenskommelse_071017.pdf 
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medelinkomst, arbetslöshet, åldersfördelning, bostadsbrist, socialistiskt eller borgerligt styre, 

andelen Sverigedemokratiska mandat (i kommunfullmäktige) samt andelen tidigare utländska 

medborgare i kommunen, de olika kommunernas flyktingmottagande? 

  

1.4 Definition 
 

Med begreppet flykting avses i detta arbete konventionsflyktingar och övriga skyddsbehövande. 

En konventionsflykting anses enligt FN konventionen från 1951 vara en person ”som flytt sitt 

land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, 

nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning, som befinner sig utanför 

det land vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill 

återvända till det landet."4 Övrigt skyddsbehövande är personer som inte uppfyller konventionens 

kriterier, men som ändå kan få uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande 

omständigheter”.5 Begreppet invandrare är en samlande beteckning för alla de personer som inte 

är födda i Sverige och som av någon anledning har flyttat hit från ett annat land och behöver 

därmed inte gå under begreppet flykting.6 Begreppet ekonomisk immigrant är inte heller relevant 

att använda sig av i detta arbete, då det är en person som frivilligt lämnar sitt land, för att till 

exempel söka sig en bättre framtid i ett annat land. Denna person har möjlighet att återvända 

hem och erhålla sitt hemlands skydd.7  

 

1.5 Metod & Problemavgränsningar 
 
För att uppnå vårt syfte med studien, har vi genomfört en kvantitativ studie i form av en 

regressionsanalys. Själva analysen kommer att genomföras i databehandlingsprogrammet Excel.  

En avgränsning vi valt att göra, är att analysera de olika variablerna för åren 2000-2006. Vi valde 

att enbart se på det totala flyktingmottagandet i kommunerna, det vill säga inte göra någon 

närmare uppdelning mellan flyktingar som själva bosätter sig i en frivillig kommun och de som 

blir placerade i en kommun genom en överenskommelse med Migrationsverket. Orsaken till att 

denna uppdelning inte gjordes, var att det var svårt att få fram siffror som påvisade denna 

skillnad mellan flyktinggrupperna för de tidigare åren.  

 
                                                 
4 http://www.unhcr.se/SE/basic_facts/pdf/1951swe.pdf  
5 http://net19.amnesty.se/arbetsomraden/flyktingar/svenskutlanningslagstiftningochflyktingpolitik/   
6 http://www.regeringen.se/content/1/c4/18/78/6e54e14b.pdf  
7 http://www.unhcr.se/se/basic_facts/Vem_ar_flykting.htm#skiljer  
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1.6 Disposition  
 
I kapitel två ges först en allmän beskrivning av flyktingar, där begreppen konventionsflykting, 

övrigt skyddsbehövande, asylsökande, kvotflykting, ensamkommande flyktingbarn, 

flyktingmottagande, eget boende (EBO), anläggningsboende (ABO) samt anknytning förklaras. 

Dessutom ges en beskrivning av kommunens ansvar vid flyktingmottagande samt vilka 

ersättningar en kommun kan få vid mottagande av flyktingar. Det redogörs även för de olika 

politiska ståndpunkterna gällande flyktingpolitiken. Vidare i kapitel tre förklaras de 

nationalekonomiska teorierna, som kan appliceras på flyktingmottagandet samt tidigare studier på 

området. I kapitel fyra beskrivs de variabler, data och tillvägagångssätt som undersökningen 

bygger på. Resultat samt slutsatser från undersökningen beskrivs i efterföljande resultatkapitel 

(kapitel fem). Slutligen i kapitel sex kommer resultatet att diskusteras med hjälp av de tidigare 

studierna och teorierna.  

 

.           
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2. Allmänt om flyktingar 

2.1 Vem är flykting? 
 

”Med flykting avses i denna lag en utlänning som 

- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan 

för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning 

eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 

   Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen utsatts för förföljelse 

eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda. 

   Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som 

- av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare haft sin vanliga 

vistelseort, och 

- inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit.” 8  

 

Denna definition återfinns även i stadgorna för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), i 1951 års 

Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning, tilläggsprotokollet från 1967 års samt i 

flertalet andra staters utlännings- eller flyktinglagstiftning. För denna kategori av flyktingar som 

beskrivs ovan, används termen konventionsflykting.9 Flyktingar som tvingats lämna sitt hemland, 

men som inte uppfyller flyktingkonventionens kriterier, går under kategorin övrigt 

skyddsbehövande och innefattar ”den som känner välgrundad fruktan för att straffas med döden 

eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling, den som p.g.a. en 

inre eller yttre väpnad konflikt behöver skydd eller som på grund av en miljökatastrof inte kan 

återvända till sitt hemland eller den som på grund av sitt kön eller homosexualitet känner 

välgrundad fruktan för förföljelse”. 10 11 Uppehållstillstånd får beviljas på dessa grunder, om det 

vid en samlad bedömning av utlänningens situation, finns sådana ”synnerligen ömmande 

omständigheter” att personen bör tillåtas stanna i Sverige. Vid sådan bedömning skall särskild 

hänsyn tas till personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet,12 

såsom att denne har en livshotande sjukdom, mår psykiskt dåligt eller att det på grund av 

                                                 
8 Utlänningslagen. 4 kap 1 § 
9 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=171995&i_word=flykting  
10 Utlänningslagen. 4 kap 2 §  
11 ”Före 1997 inkluderades i utlänningslagen två kategorier av skyddsbehövande som inte ansågs vara 
konventionsflyktingar, nämligen de facto-flyktingar (de som gavs skydd av flyktingliknande skäl) och krigsvägrare (de 
som flytt från ett krig eller sökt skydd i Sverige för att komma undan militärtjänstgöring).” 
http://net19.amnesty.se/arbetsomraden/flyktingar/svenskutlanningslagstiftningochflyktingpolitik/  
12 Utlänningslagen. 5 kap 6 §  
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situationen i hemlandet vore inhumant att återsända honom eller henne dit.13 En flykting som 

själv ansöker om varaktig fristad i ett land och där uppger sig vara i behov av skydd (asyl), men 

vars ansökan om uppehållstillstånd ännu inte har prövats eller avgjorts av Migrationsverket, kallas 

för asylsökande. De som genom UNHCR:s (FN:s Flyktingorgan) försorg kommer till ett land, 

där han eller hon får bosätta sig permanent, går under namnet kvotflykting. En kvotflykting har 

redan innan inresa i Sverige fått ett uppehållstillstånd genom regeringens fastställda flyktingkvot 

och slipper både den ovisshet i tillståndsfrågan och den byråkratiska process som de asylsökande 

måste genomgå. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.14 Personer under 18 år 

som kommer till landet som asylsökande utan en legal vårdnadshavare, går under begreppet 

ensamkommande barn. En asylsökande kan hänvisa till en relation som han/hon har till ett land 

eller en person när den söker uppehållstillstånd och detta kallas då för anknytning.15  

 

2.2 Flyktingmottagande 
 

”Svensk flyktingmottagande bygger, efter den 1 januari 1985, på överenskommelser och samarbete mellan Statens 

invandrarverk (nuvarande Migrationsverket) som statlig myndighet och kommunerna som flyktingmottagare och 

anordnare av samhällsservice.”16  

2.2.1 Bakgrund  

I slutet av 1970-talet började allt fler flyktingar söka sig till Sverige och det kom att bli behov av 

ett system för att ta emot och integrera flyktingar som fått uppehållstillstånd. Allt fler kommuner 

krävde att staten skulle börja ta ett större ansvar, samtidigt som AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen), 

som då var huvudansvariga för flyktingmottagandet, föreslog att ansvaret skulle flyttas över till en 

annan huvudman. Regeringen tillsatte då Arbetsgruppen för flyktingars ansvar (AGFA), som 

1984 föreslog en modell för lokalt omhändertagande av flyktingar. Ett sextiotal 

mottagningskommuner skulle behövas om man beräknade en årlig flyktinginvandring på 

maximalt 5 000 personer.17 År 1985 överfördes ansvaret för flyktingmottagningen från AMS till 

SIV (Statens invandrarverk) och samma år genomfördes också en reform, som i huvudsak 

baserar svensk flyktingmottagning på överenskommelser och samarbete mellan SIV och enskilda 

kommuner. Staten gavs fortfarande det övergripande ekonomiska ansvaret för 

flyktingmottagningen, men landets kommuner kom nu att spela en central roll i att anordna 

                                                 
13 http://net19.amnesty.se/arbetsomraden/flyktingar/svenskutlanningslagstiftningochflyktingpolitik/  
14 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234652&i_word=kvotflykting 
15 http://www.migrationsverket.se/index.jsp?cgi-bin/ordlista.pl?list=glossary    
16 Kadhim 2000, s.20 
17 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172006&i_word=flyktingmottagande 
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mottagandet och organisera samhällsservice för flyktingarna. Det ökade antalet flyktingar efter 

1985 ledde till att SIV kom att engagera i princip landets alla kommuner för lokal 

flyktingmottagning. Den så kallade "Hela-Sverige-strategin"18 infördes bland annat för att bryta 

koncentrationen till storstäderna och få till stånd en spridning av flyktingarna på flera kommuner. 

Den var således inte en avsiktligt utformad strategi, utan en följd av oväntat stor invandring.19 År 

1994 blev det dock möjligt för asylsökande att få ekonomiskt bidrag för så kallat eget boende. 

Detta ledde till att flertalet asylsökande valde att bo i eget boende, vilket i de flesta fall innebar att 

de bodde hos till exempel släktingar, i stället för på en förläggning. I och med det kunde "Hela 

Sverige-strategin" inte längre upprätthållas och sedan integrationspolitiken lades fast av riksdagen 

1998, har alla nya invandrares rätt att fritt bestämma var de vill bo varit den rådande principen. I 

mars 2005 avskaffades det bidrag som asylsökande tidigare fick för eget boende. Regeringen 

beräknade då att var tionde asylsökande skulle komma att flytta tillbaka från eget boende till 

Migrationsverkets anläggningar om bidraget togs bort, men i själva verket har andelen 

asylsökande med eget boende ökat sedan dess. Idag väljer mer än hälften av de asylsökande att 

ordna sitt boende själv.20 Mottagandet i hela landet har under åren varierat och det bland annat 

beroende på hur flyktingströmmarna sett ut ute i världen och hur det politiska/ekonomiska läget 

sett ut.  

 
Tabell 1: Mottagandet i Sverige under åren 2000- 2006 

År Befolkning Totalt mottagna flyktingar i Sverige Totalt mottagna/capita 

2000 8882792 12244 1,38*10-3 

2001 8909128 12652 1,42*10-3 
2002 8940788 12944 1,45*10-3 
2003 8975670 12218 1,36*10-3 
2004 9011392 9209 1,02*10-3 
2005 9047752 8674 9,58*10-4 
2006 9113257 26886 2,95*10-3 

Källa: Migrationsverket och SCB befolkningsstatistik 

 

2.2.2  Från asylsökande till folkbokförd i kommun  

När flyktingarna kommer till Sverige för att söka asyl, skrivs de in i Migrationsverkets register och 

delas in i två olika grupper, beroende på hur de bor under väntetiden för ärendehandläggningen.  

                                                 
18 Utflyttning av flyktingar/anhöriga till orter med bostäder – men utan arbetsplatser, vilket påverkade invandrarnas 
sysselsättningsmöjligheter mycket negativt och ökade andelen sociala bidrag. 
(http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=771)   
19 Kadhim. 2000, s.20-21 
20 http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=111 
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Personer som väntar på beslut får, om de vill, ordna boende på egen hand i en valfri kommun, 

det vill säga eget boende (EBO). Om de asylsökande inte ordnar boende själva, erbjuds de under 

handläggningstiden boende anordnat av Migrationsverket så kallat anläggningsboende (ABO). De 

får då bo i hyrda lägenheter eller på anläggningar i en kommun som har en överenskommelse. I 

väntan på besked om bifall eller avslag på asylansökan skall samtliga asylsökande som är mellan 

18 och 64 år vara delaktiga i någon form av organiserad sysselsättning. En asylsökande får även 

ha ett vanligt arbete, men enbart om handläggningen väntas ta längre än 4 månader.21  

 

De asylsökande får, även efter det att uppehållstillstånd beviljats, bosätta sig i vilken kommun de 

vill om bostad ordnas själv. Annars anvisar Migrationsverket till en bostad i en kommun. De 

mottagna flyktingarna delas då fortfarande, som under handläggningstiden, in i de två olika 

grupperna. Detta för att kommunen skall kunna särskilja vilka de har rätt att få ersättning för.  

• Anläggningsboende -utlänningar som har tagits emot i kommunen efter att ha varit 

registrerade vid Migrationsverkets anläggningar för asylsökande. 

• Eget boende -utlänningar som har tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade 

vid Migrationsverket som så kallat eget boende, vilket innebär att de som asylsökande har 

bott hos släkt eller vänner i en kommun.22  

 
Bosättningen i en kommun och uppehållstillståndet gör att personen kan folkbokföra sig i 

kommunen och därmed ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra 

kommuninvånare.23 I 1951 års flyktingkonvention/1967 års flyktingprotokoll återfinns 

föreskrifter om flyktingars rättsliga ställning. Till de viktigaste reglerna hör att flyktingar skall ha 

tillgång till arbetsmarknaden, bostäder och utbildning. En flykting skall likställas med 

kommunens egna invånare.24  

 

2.2.3 Vem bär ansvaret? 

I Sverige har staten det övergripande ekonomiska ansvaret för flyktingmottagande, samtidigt som 

berörda kommuner har det konkreta och tillämpande ansvaret för dess genomförande.25 

Kommunerna tar över ansvaret för, och samordningen av, introduktionen när den asylsökande 

                                                 
21http://www.migrationsverket.se/infomaterial/asyl/allmant/mottagandet_sv.pdf    
22Ibid   
23http://www.migrationsverket.se/swedish/asyl/arendetsgang.html 
24http://www.humanrights.se/upload/files/2/MR-
instrument/Konvention%20angaende%20flyktingars%20rattsliga%20stallning.pdf 
25 Kadhim 2000, s.4 
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har beviljats uppehållstillstånd.26 En kommun kan emellertid välja att ställa sig utanför systemet 

för flyktingmottagande, då staten aldrig kan tvinga en kommun att ta emot flyktingar.27 För 

ensamkommande barn gäller, från den 1 juli 2006, en lagändring som innebär att ansvaret för 

dessa asylsökande fördelas mellan stat och kommun.28  

 

2.2.4 Överenskommelse 

Det kommunala flyktingmottagandet bygger sedan 1985 på ömsesidiga överenskommelser och 

ett samarbete mellan stat och mottagarkommuner.29 Efter Integrationsverkets nedläggning 1 juli, 

2007, ligger ansvaret på Migrationsverket att genom länsstyrelserna ingå överenskommelser med 

landets alla kommuner om hur många flyktingar de som minst skall ta emot under en viss period. 

Man syftar då på flyktingar som redan fått uppehållstillstånd och som är i behov av 

introduktionsplatser. Att underteckna en överenskommelse är dock frivilligt och kommuner kan 

ta emot flyktingar utan någon överenskommelse, men då utges ingen ersättning för 

mottagandet.30  

 

”1 § Migrationsverket skall, på underlag från länsstyrelserna, träffa överenskommelser med kommuner om 

mottagande av skyddsbehövande och andra utlänningar som anges i 3 §  

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut, 

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid 

en förläggning för asylsökande, 

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen 

(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, 

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses under 1-3 och 

ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs 

emot i en kommun.” 31  

 

2.2.5 Ersättningar och introduktionsplan 

I och med att en kommun väljer att skriva på överenskommelsen kan den få olika ersättningar 

från staten. För att beviljas ersättning krävs att flyktingen fått ett uppehållstillstånd och att 

kommunen upprättar en skriftlig individuell introduktionsplan för varje flykting, som fastställts 

efter samråd med den enskilde. Enligt Migrationsverkets praxis finns ett krav på att planen skall 

                                                 
26 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2001:87&rm=2001&bet=2001:87 (Dir 
2001:87) 
27http://www.regeringen.se/content/1/c4/04/15/07efdb29.pdf  (SOU 2003: 75, s.236) 
28 http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=302 
29 Kadhim 2000, s.4 
30 http://www.integrationsverket.se/ 
31 Förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande 
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ha undertecknats såväl av utlänningen som av en kommunal befattningshavare. I 

introduktionsplanen skall det stå hur individen skall kunna få möjligheten att försörja sig själv, 

samt få hjälp att slussas in i det svenska samhället. Ersättningarna kommunerna får består av en 

total grundersättning som år 2007 var 534 900 kr och dessutom ett samlat schablonbidrag per 

mottagen flykting som varierar i storlek per person. Dessutom finns fler ersättningar att söka.32  

 

2.3 Flyktingpolitik  
 

Det politiska landskapet i kommunerna är varierat och skiftande. Blockgränserna är inte lika 

tydliga som i riksdagen och lokala partier, såsom exempelvis Sverigedemokraterna, spelar stor roll 

för skapa majoritet i kommunerna. Det är kommunens styre som fattar beslut om 

flyktingmottagande och därför har dess ställningstagande en avgörande betydelse. Det är därför 

intressant att veta respektive partis ståndpunkter gällande integrationsfrågor och för det gör vi en 

redogörelse nedan.  

2.3.1 Borgerlig 

Moderaterna säger sig se möjlighet till rörlighet som något positivt och menar att samhällen skall 

vara byggda på öppenhet, frihet och individuellt ansvarstagande. De anser dock att politiken haft 

svårt att hantera många frågor som rör invandring och migration, vilket bland annat har resulterat 

i arbetslöshet, bidragsberoende och hårt ansatta kommuner med ett stort antal flyktingar. 

Politikerna måste, enligt Moderaterna, se de möjligheter som migrationen för med sig och säger 

sig nu arbeta målinriktat för att komma till rätta med rådande situation.33  

 

Centerpartiet propagerar för en politik där öppenhet och integration är viktiga inslag och anser 

att det är positivt med migration från olika delar av världen. Migrationen har, enligt centerpartiet, 

bidragit till att utveckla samhället både socialt, ekonomiskt och kulturellt. De anser att nyckeln till 

integration är arbete och att det är viktigt att människor som kommer, tillåts och uppmuntras att 

arbeta. Diskrimineringen på arbetsmarknaden av människor med utländsk bakgrund måste 

stoppas.34  

 
Folkpartiet anser att det är en medmänsklig skyldighet att ge skydd åt människor som tvingas fly 

för sitt liv eller undan förföljelse och värnar en human och rättssäker asylprövning såväl i Sverige 

                                                 
32http://www.migrationsverket.se/swedish/kommuner/ersattningar_mottagning.html 
33  http://www.moderat.se/politik.aspx?webbid=1&menyid=2&politikid=17  
34 http://www.centerpartiet.se/templates2/Page.aspx?id=33691 
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som inom EU. De som kommer till Sverige skall, enligt Folkpartiet, ges ett värdigt mottagande 

och bättre förutsättningar att komma in i samhället. Folkpartiet vill även öka flyktingmottagandet 

i enskilda kommuner.35  

 
Kristdemokraterna vill bejaka mångfalden och det gör de utifrån deras människosyn och 

solidaritet med andra människor.  Men också därför att de tror att mångfaldens samhälle skapar 

dynamik och ekonomisk utveckling. De menar att det är när olikheter kompletterar varandra som 

en bättre helhet skapas. Att bejaka mångfald är, enligt Kristdemokraterna, inte att blunda för att 

den också kan skapa konflikter utan de menar att de konflikter som uppstår måste hanteras med 

respekt för varandra och med en vilja att nå fram till samförstånd.36  

  

2.3.2 Socialistisk 

Socialdemokraterna vill att Sverige byggs med mångfalden som grund och anser att alla skall ha 

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Vi 

har, enligt Socialdemokraterna, tillsammans ansvar att skapa ett samhälle där alla, var och en av 

oss, får plats och mår bra. De menar att arbete ofta är det bästa sättet att få komma med i en 

gemenskap och ett sammanhang och att det därför måste bli lättare för nyanlända flyktingar och 

flyktinganhöriga att snabbt få stöd för att komma in på arbetsmarknaden.37  

 
Vänsterpartiet säger sig kämpa för en rättvis, solidarisk och human flyktingpolitik oberoende av 

det ekonomiska läget i Sverige. De anser att sättet att bemöta asylsökande människor är ett viktigt 

mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och de är starkt kritiska till 

regeringens flyktingpolitik. Vänsterpartiet menar att rätten till asyl idag undergrävs genom stora 

brister i den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning och att den överordnade 

målsättningen tycks vara att avvisa största möjliga antal människor.38  

 

2.3.3 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna förespråkar en restriktiv flyktingpolitik och menar att dagens situation med 

kulturellt främmande länder i de flesta städer inte är hållbar. De anser att ett befolkningsmässigt 

homogent samhälle, till skillnad från en heterogen statsbildning, har bättre förutsättningar för att 

uppnå en fredlig och demokratisk utveckling. Samhället skall på alla möjliga sätt uppmuntra 

                                                 
35 http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/QuickFacts.aspx?id=20483&pID=1332 
36 http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Integration.aspx 
37 http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____1971.aspx  
38 http://www.vansterpartiet.se/content/view/94/277/ 
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flyktingar till en ökad återvandring till hemlandet, då det, enligt Sverigedemokraterna, är det bästa 

både för svenskarna och för de invandrare som inte kunnat anpassa sig till samhället. 

Sverigedemokraterna säger sig inte principiellt vara emot invandring, men anser att de senaste 

årens invandring, från avlägsna delar av världen inte varit bra för Sverige och att det medfört 

stora sociala och ekonomiska påfrestningar.39  

 

2.3.4 Liten analys 

Således kan vi konstatera att vi totalt sett i programförklaringarna inte ser några riktigt stora 

skillnader i partiernas flyktingpolitik, förutom då för Vänstern och Sverigedemokraterna som 

utmärker sig åt de olika hållen.  

                                                 
39http://www.sverigedemokraterna.net/asikter_program.php?action=fullnews&id=240 
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3. Teori 

3.1 Bostadssegregation 

Det finns mycket som kan tänkas påverka en kommuns flyktingmottagande. Idag får flyktingarna 

i princip flytta fritt, vilket gör att många flyttar dit de har sina släktingar och landsmän.  Detta 

leder till att kommuner med redan stor andel flyktingar och utländska medborgare likaså har ett 

stort flyktingmottagande. En utvärdering från regeringen visar att många flyktingar som beviljats 

uppehållstillstånd väljer att på eget initiativ bosätta sig i en kommun där det redan finns en stor 

andel utländska medborgare. Ofta har de inte någon annan direkt anknytning till 

bosättningskommunen än att det bor landsmän där. Eftersom många flyktingar bosätter sig i 

valfria kommuner, utan att då någon överenskommelse med kommunen undertecknats, speglar 

andelen mottagna flyktingar totalt sett inte hur många flyktingar kommunen i själva verket 

vill/kan ta emot.  I utvärderingen framkommer det också att flyktingar, som tas emot inom 

ramen för det kommunala flyktingmottagandet, i ökande omfattning sedan flyttar vidare till en 

storstadskommun. Dessa kommuner har i många fall dåliga möjligheter att erbjuda flyktingarna 

bra förhållanden, vilket kan bero på dålig arbetsmarknad eller redan stark koncentration av 

utländska medborgare. Koncentrationen till vissa kommuner innebär stora kostnader för dem 

och därav försämrade möjligheter att ge kommunal service i allmänhet.40 Till följd av den starka 

koncentrationen till vissa kommuner har trångboddhet blivit ett allt mer utbrett problem. 

Rådande bostadsbrist i kommunen är många gånger en anledning till lågt flyktingmottagande, 

många kommuner anser sig helt enkelt inte ha plats för att ta emot fler flyktingar. Men att placera 

ut flyktingar i kommuner med överskott på bostäder är, enligt Jan Ekberg – forskare vid Växjö 

universitet, ingen bra lösning, då dessa kommuner ofta har ont om arbetstillfällen.41  

 

3.2 Arbetsmarknadsläget 

Att det är ett negativt arbetsmarknadsläge i en kommun och därmed hög arbetslöshet skulle 

kunna vara en anledning till att kommunerna inte anser sig kunna ta emot flyktingar. När det 

redan är svårt att få jobb, vill de kommunala invånarna inte ha ytterligare konkurrens på 

arbetsmarknaden. Men enligt Jan Ekberg, har dock invandring inte någon effekt på den totala 

sysselsättningsnivån för de infödda invånarna . Han menar att vissa undanträngningseffekter 

                                                 
40http://www.samhallsguiden.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR1994:130&rm=1994&bet=1
994:130   
41 http://www.integrationiarbetslivet.se/res/PDFFILER/ekonomiska_effekter_av_invandring.pdf  
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visserligen kan finnas gentemot infödd arbetskraft, som är substitut till invandrarna (har samma 

yrken som invandrare). Men att det å andra sidan kan finnas en positiv sysselsättningseffekt för 

infödd arbetskraft, som är komplement till invandrarna (har andra yrken än invandrarna) på 

grund av ökad efterfrågan på de varor och tjänster som den inhemska arbetskraften redan 

producerar. Efterfrågan på den redan befintliga (kanske välutbildade) arbetskraften skulle även, 

enligt Ekberg, kunna öka, då invandrarna använder sina inkomster till att köpa varor och tjänster, 

som produceras på andra delararbetsmarknader där det endast finns svensk arbetskraft.42 Att det i 

dagsläget råder högkonjunktur i landet med hög sysselsättning och stor arbetskraftsefterfrågan, 

borde vara en anledning till att ta emot fler flyktingar (utöver den utökade arbetskraftsinvandring 

som uppstår). Detta för att ekonomin ska fortsätta växa och inte stagnera. Enligt Bengt K. Å. 

Johansson, tidigare ordförande i regeringens arbetsgrupp Samverkan för 

arbetsmarknadsintegration, kommer vi i framtiden att vara i behov av ett större arbetsutbud och 

därmed behöva importera arbetskraft eftersom vi svenskar blir allt äldre. I en rapport från 

Svenskt Näringsliv framkommer det att Sverige år 2012 har 250 000 färre människor i åldern 25-

58 jämfört med år 2002, vilket är en minskning med cirka sex procent. Vi riskerar därmed att få 

stor brist på arbetskraft och kompetens. Enligt Ingvar Svensson vid Svenskt Näringsliv är det 

endast en handfull kommuner som kan räkna med en ökning av arbetskraften. Han menar att det 

i stället väntar en minskning med 10-30 procent i två tredjedelar av landets kommuner.43 Detta 

ökade behov av arbetskraft och kompetens i landets kommuner skulle kunna vara ytterligare en 

anledning för kommunerna att öka sitt flyktingmottagande. Att flyktingarna slussas in i samhället 

och arbetslivet så fort som möjligt är viktigt både för flyktingen själv och för kommunerna. Att 

vara flykting och hamna utanför arbetsmarknaden upplevs ofta som hopplöst och 

diskriminerande. Att flyktingen går arbetslös är även negativt för kommunens ekonomi. Jan 

Ekberg menar att om invandrarnas sysselsättningsgrad blir alltför låg ökar deras behov av 

offentliga transfereringar (i form av socialförsäkringar) samtidigt som deras bidrag till 

skattesystemet minskar.44 Det är också samtidigt ett slöseri med resurser, då vi enligt Bengt K. Å. 

Johansson, behöver ha alla arbetsföra människor i arbete.45  

 

3.2.1 Humankapital  

Humankapital är mänskliga resurser i form av bland annat utbildningsnivå, entreprenörskap, 

intelligens, kunskap och erfarenheter. En stor andel av de utlandsfödda som kommer till 

                                                 
42 http://www.integrationiarbetslivet.se/res/PDFFILER/ekonomiska_effekter_av_invandring.pdf 
43 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Integration_i_arbetsli_410a.pdf  
44 http://www.integrationiarbetslivet.se/res/PDFFILER/ekonomiska_effekter_av_invandring.pdf  
45 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Integration_i_arbetsli_410a.pdf  
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kommunerna, har en hög utbildning med sig när de kommer. Dessa individer har även ofta 

betydelsefulla erfarenheter av arbetslivet och en stark känsla för entreprenörskap. Detta 

humankapital de för med sig i form av erfarenhet och kompetens, som är olik den som redan 

finns i kommunen, skulle kunna vara en stor tillgång.46  

 

3.3 Tidigare Studier 

I en rapport från SSU om hållbar utveckling, har man tittat på, vad man kallar, det osolidariska 

flyktingmottagandet. Detta genom att undersöka om medelinkomst, kommunalskatt och 

utländska medborgare i två olika kommuner (Kungsbacka och Botkyrka) har någon påverkan på 

andelen mottagna flyktingar. Kungsbacka är en kommun som valt att inte ta emot några 

flyktingar, trots att de, jämfört med riksgenomsnittet, har låg skatt, hög medelinkomst och ett lågt 

antal utländska medborgare. Tvärtom gäller för Botkyrka kommun, som till befolkning sett består 

av 48,9 % utländska medborgare och dessutom har både lägre medelinkomst och en högre 

skattesats än riksgenomsnittet. De slutsatser som drogs av dessa fakta, var att det inte kan finnas 

några ekonomiska orsaker till det ojämna flyktingmottagandet. Detta på grund av att de anser att 

de flesta av de kommuner som inte tar emot några flyktingar är relativt välbärgade och dessutom 

har en låg skattesats när jämförelser görs med genomsnittligt beräknade siffror för hela riket. 

Kommunerna själva ansåg dock att orsaken till det osolidariska flyktingmottagandet var dålig 

plats i barnomsorgen, bostadsbrist och/eller arbetslöshet. De anser dock i rapporten att det, i 

dessa två kommunerna, inte är skäl nog för att komma undan med det osolidariska 

flyktingmottagandet. Bostadsbrist kan, anser de, avhjälpas genom nybyggnationer som kan 

finansieras genom exempelvis en höjd kommunalskatt, men det fungerar enbart i kommuner som 

har god ekonomi samt en relativt låg skattesats, som kan höjas marginellt utan bekymmer.47  

 
Enligt Marie Bengtssons avhandling om stat och kommun i makt(o)balans beror 

flyktingmottagandet på samspelet mellan staten och kommunen, både när det gäller den 

finansiella och politiska maktfördelningen. Avhandlingen bygger på en studie av tre olika 

tidsperioder, där hon i varje tidsperiod förklarat orsaker till varför flyktingmottagandet sett olika 

ut under årens lopp. Det har gått ifrån att ha varit samförstånd mellan kommunerna och staten 

till att konflikter skapats. Detta på grund av att det, enligt Marie Bengtsson finns ett ömsesidigt 

beroende mellan de båda och att maktförhållandena är oklara, vilket gör att ingen av parterna kan 

bestämma över den andra parten när det gäller flyktingmottagande. Därmed används både de 

                                                 
46 http://www.integrationsverket.se/Upload/Publikationer/ri2001/ri2001.pdf  
47 http://www.ssu.se/om_ssu/?idart=2328 
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ekonomiska och politiska resurserna i kampen om ökat/minskat flyktingmottagande. Staten 

beslutar om vilken flyktingpolitik som skall föras och ansvarar därmed för att flyktingar får ett 

omhändertagande i Sverige. När flyktingen sedan har bosatt sig i kommunen, övergår ansvaret till 

kommunen, dock kvarstår det ekonomiska ansvaret hos staten. Staten vill att kommunerna skall 

ta emot så många flyktingar som möjligt, men kan dock inte påverka kommunerna att skriva på 

en överenskommelse. De försöker då, enligt Marie Bengtsson, påverka kommunerna genom att 

införa olika former av ersättningar med olika invävda krav på kommunerna, för på så vis få ett 

mer fördelat flyktingmottagande. Kommunerna anser dock bland annat att dessa ersättningar inte 

är nog omfattande och kräver högre ersättningar, för att inte behöva ta av sina egna resurser. 

Marie Bengtsson hävdar vidare att Ebo-flyktingar har en negativ påverkan på kommunernas val 

att skriva på överenskommelser. Detta på grund av att kommunerna inte får någon ersättning 

från staten för dem och att de då automatiskt blir till en kostnad för kommunen. Detsamma 

gäller även för så kallade sekundärflyktingar, vilket är flyktingar som, efter beviljandet om 

uppehållstillstånd, flyttar från den kommun de blivit placerade till en ny kommun. Ersättningen 

för sekundärflyktingar hamnar därmed i den första kommunen, där introduktionsplanen och 

överenskommelsen stiftats och till den kommun där de bor utgår ingen ersättning. Det är detta 

ekonomiska/politiska samspel mellan kommun och stat som Marie Bengtsson anser vara en 

orsak till det ojämna flyktingmottagandet. Dessutom anser hon att kommunerna och staten 

påverkas av konjunktursvängningarna genom faktorer som arbetslöshet och kommunens/statens 

ekonomi i helhet.48  

                                                 
48 Bengtsson, 2002 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Det finns en rad olika metoder som kan användas vid olika vetenskapliga studier. Inom den 

samhällsvetenskapliga grenen finns det två olika metoder som kan användas vid en studie, den 

kvantitativa och den kvalitativa metoden. Dessa skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

information som skall undersökas i studien.49 I vår studie har vi valt att använda oss av den 

kvantitativa metoden. Vi skall undersöka hur en mängd data i form av statistiska uppgifter 

förklarar flyktingmottagandet och anser att denna metod på bästa sätt kan uppnå syftet med 

studien.   

 

4.2 Data  

Det finns två olika typer av data som kan användas i en studie, primär- och sekundärdata.  

Primärdata är data som samlas in direkt av forskaren genom exempelvis direkta observationer 

eller intervjuer. Sekundärdata, som vi använt oss av i vår studie, är istället data som samlats in av 

andra.50 Man bör vara källkritisk vid användandet av sådana källor och noggrann med att de 

uppnår hög validitet och reliabilitet51. Våra data är tagna från olika statistiska databaser och 

hemsidor såsom Statistiska centralbyrån (SCB), Amnesty och Migrationsverket som vi anser ha 

en hög nivå av tillförlitlighet. Vi har också använt oss av en del vetenskaplig litteratur inom vårt 

ämnesområde. 

 

 4.3 Variabler 

4.3.1 Endogena 

Den beroende variabeln (y) är andelen mottagna flyktingar per capita (FL) i respektive 

kommun. Den innehåller flyktingar från EBO, ABO, anknytning samt kvotflyktingar. Data över 

mottagna flyktingar är hämtad från Migrationsverkets databas. Antal mottagna flyktingar mellan 

ett och fem var ej preciserade utan gick inom en och samma grupp (<5).  Hela denna grupp gavs 
                                                 
49 Holme & Solvang 1997, s.40 
50 Arbnor & Bjerke 1994, s.241 
51 Validitet innebär att de data som samlats in till undersökningen, skall mäta det vi vill mäta dvs. den skall vara 
relevant till undersökningen.  Inom testningar och mätningar så anger reliabiliteten metodens tillförlitlighet i 
mätningen, dvs. ett resultat vid en mätning skall vara detsamma vid upprepande mätningar oberoende vem det är 
som genomför testet. (Thuren 2007, s.26)  
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värdet 4, då ett lägre värde annars skulle ge missvisande resultat vid beräkning av 

flyktingar/capita. Exempelvis skulle ett nollvärde kunna uppstå i kommuner med stor befolkning 

och ett litet flyktingmottagande som i själva verket hade tagit emot mellan en till fem flyktingar.  

 

4.3.2 Exogena 

Vi har undersökt flera oberoende variabler (x), som skulle kunna ha en påverkan på 

flyktingmottagandet i kommunerna.  

 
Utländska medborgare (U) 

Många flyktingar flyttar dit man har sina landsmän och det kan då tänkas att kommuner med 

redan stor andel flyktingar och utländska medborgare likaså har ett stort flyktingmottagande. 

Därför har vi valt att ha med andelen utländska medborgare i en kommun som variabel. Med 

denna variabel menas antalet flyktingar bosatta i kommunen sen tidigare + nya flyktingar – 

utflyttade – döda + nyfödda till redan existerande flyktingar.  

 
Bostadsläge (B/EB) 

Bostadsbrist i kommunen kan vara en annan anledning till lågt flyktingmottagande och därför 

valde vi att ha med bostadsläget som en variabel. De siffror på bostadsläget vi fick från Boverket, 

var uppdelade i tre olika kategorier – överskott, balans samt underskott. Kategorierna överskott 

och balans slås ihop och bildar en gemensam kategori - ”ej bostadsbrist”, eftersom vi i detta 

sammanhang enbart skall undersöka om brist/ej brist på bostäder kan ha påverkan på 

flyktingmottagandet. Vi har inte kunnat få tillgång till data för alla år vi valt att undersöka, utan 

enbart för åren 2004-2006. Vi delade in observationerna i tre kategorier ”Ingen uppgift”, 

”bostadsbrist” och ”ej bostadsbrist”. ”Ingen uppgift” är de åren (2000-2003) där vi inte fått några 

siffror. Då variabeln vid körningen ses som en dummyvariabel så utesluts en kategori åt gången. 

 
Arbetslöshet (A) 

Ett negativt arbetsmarknadsläge i en kommun och därmed hög arbetslöshet, kan vara en 

anledning till att man inte anser sig kunna ta emot flyktingar. Variabeln arbetslöshet innefattar 

både de som är registrerade som arbetslösa hos arbetsförmedlingen samt de som är aktiva i någon 

form av arbetsmarknadsprogram, då vi anser att båda är relevanta att ta med i studien. Man kan 

även tänka sig att en kommun inte bidrar till svensk flyktingmottagning av ekonomiska skäl och 

därför har vi en variabel med medelinkomst. Den innehåller statistik på inkomst från anställning, 

företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. Inkomst från kapital 

ingår ej, då medelinkomsten är beräknad på förvärvsinkomsten.  
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Kommunalt styre (Bs/Ss/O) 

Politiska åsikter hos de som styr i kommunen kan tänkas avspeglas i flyktingmottagandet och 

därför är det intressant att analysera de olika kommunernas politiska styre. Det är 

kommunfullfäktige som har det sista och avgörande ordet när det gäller flyktingmottagandet och 

majoritetsstyret i kommunfullmäktige borde därmed ha en viss påverkan. Vi har valt att dela in 

observationerna av blocktillhörigheten i tre olika kategorier ”borgerligt”, ”socialistiskt” och 

”oklar majoritet”, och använder de som en dummyvariabel vid körningen och därmed utesluts en 

kategori åt gången. ”Borgerligt” betyder att moderata samlingspartiet+ centerpartiet+ 

folkpartiet+ kristendemokraterna har politisk majoritet och ”socialistiskt” att istället 

socialdemokratiska arbetarpartiet+ vänsterpartiet står för majoriteten. ”Oklar majoritet” betyder 

att varken borgerliga eller s-styrda har majoritet i kommunen, utan att den styrs av 

blocköverskridande majoriteter, där miljöpartiet och/eller lokalt parti ingår tillsammans med 

socialdemokraterna och ett eller flera borgerliga partier.  

 
Sverigedemokratiska mandat (SD) 

Totala mandat för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige varierar från kommun till kommun 

och det skulle vara intressant att se om deras restriktiva flyktingpolitik har någon påverkan på hur 

många flyktingar kommunen tar emot. Därför har vi andel Sverigedemokratiska mandat som en 

variabel.   

 
Åldersfördelning (BA/P) 

Intressant är också att se om åldersfördelningen i kommunen har någon påverkan på hur många 

flyktingar som tas emot. En stor andel gamla och unga innebär, allt annat lika, relativt stora 

kommunala utgifter. Redan höga kommunala utgifter, i form av barnomsorg och äldrevård, skulle 

kunna ha en negativ inverkan på flyktingmottagandet. Kommuner med stor andel barn kanske 

också har dåligt med plats i skolan och barnomsorgen, vilket skulle leda till att de inte har 

kapacitet att ta emot fler. Pensionärer skulle också, rent generellt, kunna tänkas vara mer 

konservativa och flyktingmottagandet skulle då kunna påverkas negativt. Variabeln är uppdelad i 

åldersgrupperna 0-19 år, 20-64 år samt 65+ år och är beräknad som andel av befolkningen. I 

analysen är dock enbart grupperna 0-19 samt 65+ år medtagna för att den sista gruppen räknas 

som den resterande befolkningen i kommunen, då variabeln är beräknad per capita. Dessutom 

benämns åldersgruppen 0-19 år som barn/capita i analysen och gruppen 65+ som 

pensionärer/capita. Siffrorna är hämtade från SCB under befolkningsstatistik.  
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För att gardera oss för förändringar på internationell/nationell nivå, som vi inte tagit hänsyn till i 

vår undersökning, har vi lagt till en tidsdummyvariabel i analysen. Dessa förändringar kan 

påverka både de exogena variablerna och den endogena variabeln och därmed ge missvisande 

resultat. Genom tidsdummyvariabeln kan man också se hur flyktingmottagandet har påverkats av 

mottagande från tidigare år.  Dummyvariabeln antar siffran 1 för det år som gäller, det vill säga 

man tar enbart hänsyn till de förändringar som sker just det året, resterande år antar värdet 0. 

Följande procedur görs sedan för alla år utom 2006 som vi valt att ha som basår. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

För att svara på uppsatsens frågeställningar använder vi en korrelations- och regressionsanalys. 

För att kunna utföra båda dessa analyser så var viss rådata tvungen att omkodas, för att spara 

både rådata och det omkodade materialet samt utföra själva analyserna avändes Microsoft Excel. 

Ett flertal olika modeller utvärderades för att se vilken effekt de olika variblerna hade på 

flyktingmottagandet. 

För att se om det finns något positivt eller negativt linjärt samband mellan den exogena och de 

olika oberoende x-variablerna genomför vi först en korrelationsanalys52. Ett för starkt samband 

mellan de beroende variablerna skulle kunna ha påverkan på regressionsanalysen och göra den 

missvisande (r bör ej överstiga 0,7 eller understiga -0,7 för att vara statistiskt signifikant i detta 

fall). Vi analyserade först varje år separat och sedan alla åren tillsammans.53  

 
För att analysera om och hur de olika x-variablerna påverkar y-variabeln görs sedan en 

regressionsanalys. I vår studie används en multipel regressionsanalys, då det finns flera exogena 

(oberoende) variabler som kan påverka den beroende variabeln. Själva ekvationen vi använt oss 

av har följande utseende: 

  

FL=a+b1*M+b2*BA+b3*P+b4*A+b5*B+b6*EB+b7*Bs+b8*Ss+b9*O+b10*SD+b11*U+e 
54 

 

                                                 
52 Vid denna analys räknar datorn fram en korrelationskoefficient (=r), som talar om hur nära ett linjärt samband 
man är med stickprovet. Om r ligger nära 0 finns inget linjärt samband (men det kan finnas ett icke linjärt samband). 
Ju mer koefficienten avlägsnar sig från 0 desto starkare linjärt samband. Koefficienten har ett spann mellan +1 till -1. 
Vid +1 finns ett perfekt linjärt samband som är positivt (när x ökar så ökar även y). Vid en korrelationskoefficient 
nära -1 gäller omvänt (när x ökar så minskar y). (http://www.infovoice.se/fou/bok/statmet/10000053.htm)    
53(Lind, Marchal & Wathen, 2004)  
54 e är en slumpterm som står för alla andra variabler som kan påverka y, men som inte finns med bland de 
oberoende variablerna. (Mankiw, 2007) 
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För att symbolisera om ett visst villkor är uppfyllt eller ej läggs en tidsdummyvariabel till i 

analysen som endast kan anta siffrorna 0 eller 1.55 

  
Först genomförs en analys av alla variabler för varje år för sig, det vill säga en tvärsnittsanalys 

över de svenska kommunerna. Sedan genomförs en poolad analys, där data för alla kommuner 

och alla år gemensamt analyseras. I båda dessa används olika konfidensintervaller på 99, 95 samt 

90 procent. Med 95 procents konfidensintervall är effekten av den oberoende variabeln statistiskt 

säkerställd på 5-procentsnivån, p-värdet är då under 0,05 och t-värdet är över 2 eller mindre än-2.  

 

4.5 Modeller för poolade data 

I studien testades fem olika modeller, där vi valt att variera blocktillhörigheten samt bostadsläget. 

Alla modeller utgår från variablerna medelinkomst, barn/capita, pensionärer/capita, arbetslöshet, 

andel Sverigedemokratiska mandat samt andel utländska medborgare (som vi kallar för 

grundmodellen) och varieras sedan med det kommunala styret och bostadsläget. Modell 5, där 

alla variabler ingår, kommer sedan att vara den modell som vi analyserar närmare. 

 

1) Variablerna, som används är medelinkomsten, barn/capita, pensionärer/capita, 

arbetslöshet, Sd-mandat, utländska medborgare samt borgerligt och socialistiskt styre. 

(grundmodellen) 

 

2) grundmodellen + bostadsläge & socialistiskt styre  

 

3) grundmodellen + bostadsläge & borgerligt styre  

 

4) grundmodellen + bostadsläge & oklart styre 

 

5) grundmodellen + bostadsläget & borgerligt + socialistiskt styre  

 

                                                 
55 Lind, Marchal & Wathen, 2004 
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5. Resultat 

5.1 Deskriptiv statistik 

Beskrivande statistik över de variabler som användes i studien redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2: sammanfattade statistik för perioden 2000-2006 
Variabler: Obs. Medelvärde Standardavvikelse Min Max 
Flyktingar/capita (FL) 2028 0,13 0,16 0 1,66 
Medelinkomst (M) uttrycks i 
tusentalskronor (nominella värden) 

2028 189,5 27,92 139,8 412,3 

Barn/capita (BA) 2028 24,53 2,12 16,88 31,41 
Pensionärer/capita (P) 2028 19,16 3,69 8,25 29,98 
Arbetslöshet % (A) 2028 5,98 2,36 0 18,9 
Bostadsbrist (B) 340 0,17 0,37 0 1 
Ej bostadsbrist (EB) 535 0,26 0,44 0 1 
Borgerligt styre (Bs)  714 0,35 0,48 0 1 
Socialistiskt styre (Ss) 750 0,37 0,48 0 1 

Oklar majoritet (O) 564 0,28 0,45 0 1 

Sd-mandat % (SD) 2028 0,53 1,65 0 23,53 

Utländska medborgare/ capita (U) 2028 4,01 2,76 0,7 29,26 

Not: På grund av att Knivsta kommun inte existerade förrän år 2002 saknas siffror för åren 2000 och 2001.   
Det blir då, i beräkningen, endast 2028 observationer när det egentligen skulle ha varit 2030.  
 

5.2 Korrelationsanalys 

Nedan i tabell 3 redovisas resultaten från korrelationsanalysen 
 

Tabell 3: Korrelationsanalys år 2006 
 
 
 

FL M BA P A B EB Bs Ss O SD U 

FL 1,00            
M -0,21* 1,00           
BA -0,13** 0,61 1,00          
P 0,09 -0,63 -0,75 1,00         
A 0,14** -0,50 -0,55 0,49 1,00        
B -0,26* 0,45 0,33 -0,49 -0,36 1,00       
EB 0,14** -0,28 -0,28 0,37 0,19 -0,66 1,00      
Bs -0,22* 0,23 0,23 -0,17 -0,42 0,19 -0,20 1,00     
Ss 0,14** -0,21 -0,32 0,34 0,49 -0,25 0,24 -0,67 1,00    
O 0,12** -0,04 0,09 -0,18 -0,05 0,06 -0,04 -0,47 -0,35 1,00   
SD 0,02 -0,10 0,07 -0,14 -0,03 0,16 -0,15 -0,18 -0,13 0,39 1,00  
U 0,21* 0,03 0,01 -0,22 0,05 0,06 -0,06 -0,08 -0,02 0,13 0,10 1,00 

Not: Statistiskt signifikant korrelation, p-värde<0,01* 0,05**  
 

Om man enbart tittar på korrelationen mellan de exogena och den endogena variabeln för år 

2006, ses flera statistiskt signifikant samband, samt svaga linjära samband dem emellan. När man 

istället ser på korrelationen mellan de olika exogena variablerna har vi ej undersökt om det är 
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statistikst signifikant utan enbart tittat på de linjära sambanden. Dessa är till största delen 

negativa, men även några positiva linjära samband kan ses. I detta fall har dock inga av dessa 

linjära samband en korrelationskoefficient över 0,7 i absoluta termer och därmed ges ingen 

påverkan i regressionsanalysen, som vi annars skulle ha varit tvungna att ta hänsyn till. För 

korrelationsanalyser resterande år -se bilaga 1.  

 

5.3 Regressionsanalys  

I tabell 4 presenteras resultatet från tvärsnittvariationen.  

 
Tabell 4: beroende variabler (tvärsnittdata)  
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Intercept 0,78 
(2,27)** 

0,008 
(0,03) 

0,05 
(0,18) 

-0,25 
(-0,93) 

0,03 
(0,12) 

0,15 
(0,55) 

0,19 
(0,80) 

Medelinkomst -0,001 
(-1,86)* 

-0,0003 
(-0,76) 

-0,0004 
(-0,84) 

-0,001 
(-1,85)* 

-0,001 
(-1,37) 

-0,0009 
(-1,90)* 

-0,0009 
(-1,88)* 

Barn/capita -0,003 
(-0,39) 

0,004 
(0,77) 

0,004 
(0,63) 

0,015 
(2,30)** 

0,005 
(0,75) 

0,003 
(0,46) 

0,0018 
(0,33)** 

Pensionärer/capita -0,005 
(-0,83) 

0,002 
(0,62) 

0,004 
(1,04) 

0,012 
(2,83)*** 

0,004 
(0,88) 

0,0026 
(0,61) 

-0,0007 
(-0,19) 

Arbetslöshet % -0,008 
(-1,05) 

-0,007 
(-1,58) 

-0,008 
(-1,64) 

-0,010 
(-1,93)* 

-0,002 
(-0,49) 

-0,007 
(-1,47) 

-0,0023 
(-0,64) 

Bostadsbrist -0,115 
(-3,12)*** 

-0,018 
(-0,15) 

-0,057 
(-0,41) 

    
 

Ej bostadsbrist 0,013 
(0,62) 

0,041 
(0,33) 

-0,023 
(-0,16) 

    
 

Borgerligt styre -0,077 
(-2,22)** 

-0,030 
(-1,52) 

-0,033 
(-1,52) 

-0,105 
(-4,35)*** 

-0,068 
(-2,95)*** 

-0,044 
(-2,01)** 

-0,038 
(-2,03)** 

Socialistiskt styre -0,007 
(-0,18) 

0,039 
(2,01)** 

0,059 
(2,81)*** 

-0,024 
(-1,01) 

-0,020 
(-0,96) 

0,005 
(0,24) 

0,003 
(0,18) 

Sd- mandat -0,002 
(-0,39) 

0,005 
(0,77) 

0,003 
(0,52) 

-0,004 
(-0,52) 

-0,003 
(-0,44) 

-0,025 
(-1,36) 

-0,014 
(-0,90) 

Utländska medb. 
/capita 

0,016 
(3,51)*** 

0,006 
(2,17)** 

0,006 
(1,85)* 

0,012 
(3,58)*** 

0,014 
(4,13)*** 

0,014 
(4,13)*** 

0,012 
(3,99)*** 

R2 0,162 0,117 0,116 0,134 0,100 0,090 0,092 
R2 adjusted 0,132 0,085 0,084 0,109 0,075 0,064 0,066 
Antal kommuner 290 290 290 290 290 289 289 
P-värde (regression) 2,55E-07 0,0001 0,0001 2,32E-06 0,0002 0,0008 0,0006 

 
Not: Inom parantes t-värde. P-värde<0,1*, 0,05 **, 0,01***.  
 
I tvärsnittsdatan kan ses flera signifikanta samband. Det är dock bara två variabler som har 

signifikanta resultat under flera år och det är endast för dessa riktiga slutsatser kan dras, som 

skulle kunna påverka flyktingmottagandet och inte bara bero på tillfälligheter.  Dessa är borgerligt 

styre och andelen utländska medborgare. Borgerligt styre i kommunen har en negativ påverkan på 

flyktingmottagandet (det vill säga mottagandet minskar). Medan andelen tidigare utländska 

medborgare i kommunen har en positiv påverkan på flyktingmottagandet, vilket innebär att vid 

en ökad andel tidigare utländska medborgare så ökar flyktingmottagandet. Resterande signifikanta 
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resultat bör dock inte läggas stor vikt vid då flera bara är signifikanta över ett eller flera år till en 

hög signifikansnivå. När andelen pensionärer och barn ökar blir även flyktingmottagandet större. 

Och de senare åren visar på att socialistiskt styrda kommuner har en positiv påverkan på andelen 

mottagna flyktingar. Från år 2006 kan man också se att en hög bostadsbrist påverkar mottagandet 

i negativ riktning (det vill säga det minskar).  

 
I tabell 5 redovisas resultatet från regressionen, som baseras på data från alla kommuner och alla 

år. Modell fem är den modell som vi kommer att analysera utförligare.   

 
Tabell 5: Poolade regressioner (tidsserie 2000-2006)  
 
 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Intercept 0,285 
(2,75)*** 

0,431 
(3,47)*** 

0,377 
(3,07)*** 

0,433 
(3,47)*** 

0,375 
(3,05)*** 

Medelinkomst -0,001 
(-5,21)*** 

-0,001 
(-4,81)*** 

-0,001 
(-4,21)*** 

-0,001 
(-4,18)*** 

-0,001 
(-4,28)*** 

Barn/capita 0,005 
(2,10)** 

0,002 
(0,75) 

0,004 
(1,77)* 

0,001 
(0,43) 

0,004 
(1,79)* 

Pensionärer/ capita 0,004 
(2,59)*** 

0,001 
(0,49) 

0,003 
(1,83)* 

0,001 
(0,77) 

0,002 
(1,76)* 

Arbetslöshet -0,006 
(-3,32)*** 

-0,005 
(-2,45)** 

-0,006 
(-3,26)*** 

-0,001 
(-0,88) 

-0,006 
(-3,38)*** 

Sd-mandat -0,002 
(-0,89) 

0,002 
(0,75) 

-0,0003 
(-0,17) 

0,0003 
(0,17) 

-0,0001 
(-0,08) 

Utländska  
Medb/capita 

0,012 
(8,93)*** 

0,012 
(8,94)*** 

0,011 
(8,80)*** 

0,011 
(8,66)*** 

0,011 
(8,83)*** 

Bostadsbrist  -0,102 
(-1,50) 

-0,126 
(-1,86)* 

-0,121 
(-1,90)* 

-0,122 
(-1,79)* 

Ej bostadsbrist  -0,038 
(-0,55) 

-0,060 
(-0,90) 

-0,059 
(-0,87) 

-0,057 
(-0,85) 

Borgerligt -0,056 
(-6,25)*** 

 -0,060 
(-7,79)* 

 -0,056 
(-6,32)*** 

Socialistiskt 0,013 
(1,50) 

0,035 
(4,62)*** 

  0,008 
(0,94) 

Oklar majoritet    0,023 
(3,01)*** 

 

Dummyvariabel  
År 2000 

-0,224 
(-13,5)*** 

-0,271 
(-3,94)*** 

-0,299 
(-4,39)*** 

-0,294 
(-4,25)*** 

-0,296 
(-4,34)*** 

År 2001 
-0,209 

(13,17)*** 
-0,256 

(-3,73)*** 
-0,286 

(-4,21)*** 
-0,277 

(-4,02)*** 
-0,282 

(-4,15)*** 

År 2002 
-0,198 

(13,15)*** 
-0,247 

(-3,60)*** 
-0,276 

(-4,06)*** 
-0,268 

(-3,88)*** 
-0,273 

(-4,00)*** 

År 2003 
-0,177 

(-12,33)*** 
-0,227 

(-3,31)*** 
-0,256 

(-3,78)*** 
-0,249 

(-3,61)*** 
-0,253 

(-3,72)*** 

År 2004 
-0,192 

(-13,85)*** 
-0,181 

(-13,0)*** 
-0,188 

(-13,6)*** 
-0,181 

(-12,96)*** 
-0,188 

(-13,6)*** 

År 2005 
-0,192 

(-14,28)*** 
-0,181 

(-13,4)*** 
-0,188 

(-14,1)*** 
-0,183 

(-13,5)*** 
-0,188 

(-14,0)*** 
R2 0,194 0,192 0,207 0,187 0,207 
R2 adjusted 0,188 0,185 0,201 0,181 0,201 
Antal kommuner 290 290 290 290 290 
P-värde (regression) 5,71E-84 5,2079E-82 3,45536E-90 1,93912E-79 1,34442E-89 

Not: Inom parantes t-värde. P-värde<0,1*, 0,05 **, 0,01***. 
Vad gäller dummyvariabeln så har år 2006 ingen dummyvariabel och används därmed som basår. 
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Enligt modell 5 påverkas flyktingmottagandet av medelinkomsten. Denna effekt är, enligt 

resultatet, signifikant på 1 procentsnivå och har därmed en trolig negativ påverkan på 

flyktingmottagandet. Om medelinkomsten i en kommun ökar, minskar andelen mottagna 

flyktingar vilket skulle kunna vara troligt i och med att flyktingar skulle kunna tänkas dra ner 

marknadspriset. Å andra sidan är detta samband mindre tänkbart, då rikare kommuner borde ha 

goda möjligheter att erbjuda flyktingarna bra förutsättningar. Det är möjligt att en högre andel 

flyktingar också minskar medelinkomsten i kommunerna. Det vill säga att medelinkomsten skulle 

minska om andelen flyktingar ökar, vilket verkar högst tänkbart då flyktingarna som kommer till 

kommunen många gånger har det sämre ställt än de inhemska kommuninvånarna. 

 
Nästa samband som kan dras ur analysen är att andelen utländska medborgare påverkar 

flyktingmottagandet positivt, det vill säga att en större kvot utländska medborgare i en kommun 

skulle det leda till en högre andel mottagna flyktingar. Detta är högst troligt, då de flesta flyktingar 

väljer att på eget initiativ bosätta sig i en kommun där de redan har sina släktingar och landsmän 

och som därmed redan har en stor andel utländska medborgare. Att andelen flyktingar i en 

kommun påverkar andelen utländska medborgare i positiv riktning känns som ett självklart 

samband, då flyktingarna automatiskt ökar kvoten utländska medborgare när de kommer till 

kommunen. Det finns alltså ett klart positivt samband mellan andelen utländska medborgare i 

kommunen och flyktingmottagandet. 

 
Flyktingmottagandet påverkas också av bostadsbristen. Denna effekt är näst intill signifikant på 

10 % -nivå. Vid ökad bostadsbrist tar kommunerna emot färre flyktingar, vilket är högst sannolikt 

eftersom det vid bostadsbrist inte finns bostäder att erbjuda flyktingarna. Att bostadsbristen ökar 

i takt med andelen mottagna flyktingar är ju heller inte så konstigt. Fler personer måste nu dela på 

de bostäder som kommunen har att erbjuda och utan nybyggnation minskar då antalet lediga 

bostäder. Resultatet för ”ej bostadsbrist” är icke-signifikant och har ingen betydelse för 

flyktingmottagande i den här modellen. 

 
Ett annat samband som kunde ses var att flyktingmottagandet i en kommun skulle minska om 

arbetslösheten ökade, vilket verkar sannolikt. Genom immigration ökar befolkningen i 

kommunen och konkurrensen på arbetsmarknaden blir större, då fler ska dela på de jobb som 

finns. Denna konkurrens som flyktingmottagandet frambringar skulle kunna vara en anledning 

till att kommunen tar emot färre. Att arbetslösheten skulle minska om andelen mottagna 

flyktingar ökar är däremot osannolikt.  
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Variablerna ”socialistiskt styrda” och ”Sverigedemokratiska mandat” är icke-signifikanta i den här 

modellen och därmed kan inga slutsatser dras gällande om de skulle påverka flyktingmottagandet. 

Däremot visar variabeln ”borgerligt styre” en negativ påverkan på mottagandet, med signifikans 

på 1 %. Det kan dock enbart sägas att det borgerliga styret påverkar, inte att dessa kommuner har 

ett lägre flyktingmottagande än kommuner med annat styre.  

 
Även effekterna av variablerna ”pensionärer” och ”barn” är statistiskt säkerställda, om än endast 

på 10-procentsnivån. Ett högre flyktingmottagande ger automatiskt en större andel både barn och 

pensionärer i kommunen, då de flyktingar som kommer har varierande ålder. Att andelen 

pensionärer eller barn i kommunen har en positiv effekt på flyktingmottagandet kan vi dock inte 

se någon relevans i eftersom en större andel barn och gamla innebär ökade kommunala utgifter. 

.  

5.4 Slutsats  
 

Utifrån det resultat som framkommit har vi dragit följande slutsatser: 
 

• Andelen utländska medborgare som redan bor i kommunen har en kraftig påverkan på 

andelen mottagna flyktingar. Det vill säga om andelen flyktingar i kommunen redan är 

hög så är flyktingmottagandet högt. 

 
• Medelinkomsten inverkar negativt på andelen flyktingar som tas emot i kommunen, 

vilket innebär att ju högre medelinkomst desto färre flyktingar tas emot. 

 
• Borgerligt styre i en kommun har en negativ påverkan på flyktingmottagandet. Dock 

kan man inte säga att socialistiskt styrda kommuner eller andelen Sverigedemokratiska 

mandat skulle ha någon positiv påverkan på flyktingmottagande, det vill säga att det 

skulle leda till ett ökat flyktingmottagande.  

 
• En ökad arbetslöshet i kommunen minskar flyktingmottagandet  

 
• Bostadsbristen har en empiriskt svag negativ påverkan på mottagandet, kommunerna 

tar emot färre flyktingar vid ökad bostadsbrist. 
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6. Analys 
   
Att kommuner med redan stor andel flyktingar och utländska medborgare likaså har ett stort 

flyktingmottagande var något vi anade hade ett samband redan från början. Och mycket riktigt 

ses i vår analys ett klart positivt samband mellan andelen utländska medborgare i kommunen och 

flyktingmottagandet. Om man följt olika debatter om trångboddhet och bostadssegregation, 

känns det inte helt osannolikt att anta att många flyktingar bosätter sig där de har sina släktingar 

och landsmän. Att många flyktingar på eget initiativ väljer att bosätta sig i en kommun där det 

redan finns en stor andel utländska medborgare har även framkommit i olika utvärderingar. Den 

starka koncentrationen av utländska medborgare till ett fåtal kommuner har lett till trångboddhet 

och försämrade möjligheter för kommunerna att ge flyktingarna bra förutsättningar. Rådande 

bostadsbrist i kommunen är många gånger en anledning till lågt flyktingmottagande, många 

kommuner anser sig helt enkelt inte ha plats för att ta emot fler flyktingar. Vi har i vår analys 

kommit fram till att bostadsbristen har en svag negativ påverkan på mottagandet, att 

kommunerna tar emot färre flyktingar vid ökad bostadsbrist, vilket överensstämmer med denna 

teori. Att placera ut flyktingar i kommuner med överskott på bostäder är dock ingen bra lösning, 

då det i dessa kommuner istället skulle kunna tänkas vara ont om jobb. Att vara flykting och 

hamna utanför arbetsmarknaden upplevs ofta som hopplöst och diskriminerande. Och inte heller 

ur kommunens synvinkel är det positivt, då flyktingarnas behov av offentliga transfereringar ökar 

samtidigt som deras bidrag till skattesystemet minskar om sysselsättningsgraden blir alltför låg. Vi 

kunde ur vår analys dra slutsatsen att flyktingmottagandet i en kommun skulle minska om 

arbetslösheten ökade. Med en redan hög arbetslöshet är det svårt för kommuninvånarna att få 

jobb. Fler flyktingar i kommunen innebär ytterligare konkurrens på arbetsmarknaden, då 

mottagandet kan föra med sig vissa undanträngningseffekter gentemot infödd arbetskraft, som 

kan vara substitut till invandrarna.  

 
I tidigare studier har kommunerna som skäl till att de inte tar emot flyktingar bland annat nämnt 

bostadsbrist och/eller arbetslöshet. Vi har i vår analys av dessa variabler, som framkommit ovan, 

kunnat se tydliga samband till flyktingmottagandet.  

 
Vi har i analysen kunnat se att medelinkomsten samvarierar negativt med andelen mottagna 

flyktingar. Ett orsakssamband skulle kunna gå ifrån medelinkomst till andelen mottagna 

flyktingar. Alltså att andelen mottagna flyktingar i en kommun minskar om medelinkomsten ökar 

vilket skulle kunna vara troligt, då flyktingar som flyttar till kommunen skulle kunna tänkas dra 

ner marknadspriset. Det skulle kunna tänkas att rikare kommuner inte vill att andra skall dra nytta 
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av exempelvis kommunens låga skatt och höga service. Dock verkar det mer rimligt att 

orsakssambandet går ifrån andelen mottagna flyktingar till medelinkomsten, då rikare kommuner 

borde ha goda möjligheter att erbjuda flyktingarna bra förutsättningar. De slutsatser som 

framkommit i tidigare forskning, har varit att det inte finns några ekonomiska orsaker till det 

ojämna flyktingmottagandet, då de ansett att de kommuner som inte tar emot några flyktingar är 

relativt välbärgade. Vilket alltså är ett samband som även vårt resultat påvisar. 

 
Enligt de olika partiernas programförklaringar är det inga större skillnader i de olika blockens 

flyktingpolitik och därmed borde blocktillhörigheten inte heller ha någon större påverkan på 

mottagandet i kommunerna. Vi har dock kommit fram till att kommuner med borgerligt styre har 

en negativ påverkan på flyktingmottagandet, och att det därmed kan konstateras att de inte riktigt 

lever som de lär. Vi har dock inte kunnat påträffa att socialistiskt styrda kommuner skulle ha 

någon påverkan åt det andra hållet. Det är inte helt otänkbart att borgerliga partier har en mer 

restriktiv syn på flyktingmottagandet än de socialistiska partierna. Borgerligt styrda kommuner 

skulle kunna antas vara rikare och därmed indirekt ha en negativ påverkan genom 

medelinkomsten, som vi redogjort för ovan. Flyktingmottagandet skulle också kunna ha en viss 

inverkan på människors politiska åsikter och därigenom också ha effekt på styret i kommunen (i 

detta fall det borgerliga). Det skulle kunna tänkas att ett högt flyktingmottagande i en kommun 

gör att människor blir mer öppna för nya kulturer och får ett mer vidgat synsätt, vilket skulle 

kunna avspegla sig i att fler väljer att sympatisera med partier som har en mindre restriktiv 

flyktingpolitik. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Korrelationsanalyser 
 
Tabell 6: Korrelationsanalys år 2005 

 
 
 

FL M BA P A B EB Bs Ss O SD U 

FL 1,00            
M -0,14** 1,00           
BA -0,09 0,54 1,00          
P 0,12** -0,63 -0,74 1,00         
A 0,11 -0,49 -0,55 0,49 1,00        
B -0,24* 0,47 0,35 -0,53 -0,40 1,00       
EB 0,24* -047 -0,35 0,53 0,41 -0,99 1,00      
Bs -0,18* 0,18 0,28 -0,09 -0,41 0,11 -0,11 1,00     
S 0,23* -0,20 -0,30 0,26 0,42 -0,32 0,31 -0,55 1,00    
O -0,06 0,03 0,03 -0,19 -0,01 0,22 -0,22 -0,46 -0,49 1,00   
SD 0,01 0,01 0,05 -0,13 0,02 0,19 -0,19 -0,11 -0,05 0,17 1,00  
U 0,08 0,13 0,03 -0,25 0,04 0,17 -0,16 -0,10 -0,01 0,12 0,07 1,00 

Not: Statistiskt signifikant korrelation, p-värde<0,01* 0,05**  
 
Tabell 7: Korrelationsanalys år 2004  

 
 
 

FL M BA P A B EB Bs Ss O SD U 

FL 1,00            
M -0,15* 1,00           
BA -0,12** 0,51 1,00          
P 0,14** -0,64 -0,72 1,00         
A 0,10 -0,46 -0,54 0,48 1,00        
B -0,20* 0,51 0,32 -0,56 -0,36 1,00       
EB 0,19* -0,50 -0,32 0,56 0,36 -0,99 1,00      
Bs -0,21* 0,16 0,29 -0,08 -0,38 0,10 -0,09 1,00     
S 0,27* -0,20 -0,32 0,25 0,40 -0,30 0,31 -0,55 1,00    
O -0,07 0,04 0,04 -0,19 -0,03 0,22 -0,23 -0,46 -0,49 1,00   
SD 0,01 0,01 0,04 -0,12 0,03 0,16 -0,18 -0,11 -0,04 0,15 1,00  
U 0,06 0,16 0,03 -0,28 0,04 0,21 -0,21 -0,11 -0,003 0,11 0,07 1,00 

Not: Statistiskt signifikant korrelation, p-värde<0,01* 0,05 **  
 
Tabell 8: Korrelationsanalys år 2003  

 
 
 

FL M BA P A B EB Bs Ss O SD U 

FL 1,00            
M -0,16* 1,00           
BA -0,06 0,47 1,00          
P 0,11 -0,65 -0,71 1,00         
A 0,05 -0,45 -0,54 0,50* 1,00        
B      1,00       
EB       1,00      
Bs -0,22* 0,15 0,29 -0,08 -0,37   1,00     
S 0,08 -0,19 -0,32 0,25 0,39   -0,55 1,00    
O 0,15* 0,04 0,04 -0,19 -0,03   -0,45 -0,49 1,00   
SD -0,01 0,01 0,03 -0,11 0,04   -0,11 -0,04 0,16 1,00  
U 0,14** 0,19 0,03 -0,30 0,02   -0,10 -0,01 0,12 0,06 1,00 

Not: Statistiskt signifikant korrelation, p-värde< 0,01* 0,05 **  
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Tabell 9: Korrelationsanalys år 2002 
 
 
 

FL M BA P A B EB Bs Ss O SD U 

FL 1,00            
M -0,08 1,00           
BA -0,06 0,43 1,00          
P 0,02 -0,66 -0,70 1,00         
A 0,07 -0,49 -0,56 0,54 1,00        
B      1,00       
EB       1,00      
Bs -0,19* 0,15 0,29 -0,08 -0,35   1,00     
S 0,06 -0,19 -0,33 0,25 0,45   -0,55 1,00    
O 0,14** 0,05 0,04 -0,19 -0,13   -0,45 -0,49 1,00   
SD 0,01 0,02 0,03 -0,11 0,01   -0,11 -0,04 0,16 1,00  
U 0,23* 0,24 0,03 -0,33 -0,06   -0,09 -0,02 0,12 0,07 1,00 

Not: Statistiskt signifikant korrelation, p-värde< 0,01* 0,05 **  
 
 
Tabell 10: Korrelationsanalys år 2001 

 
 
 

FL M BA P A B EB Bs Ss O SD U 

FL 1,00            
M -0,07 1,00           
BA -0,04 0,38 1,00          
P 0,003 -0,66 -0,69 1,00         
A 0,02 -0,52 -0,54 0,55 1,00        
B      1,00       
EB       1,00      
Bs -0,14** 0,15 0,29 -0,10 -0,35   1,00     
S 0,06 -0,18 -0,34 0,22 0,45   -0,54 1,00    
O 0,08 0,03 0,07 -0,13 -0,13   -0,44 -0,52 1,00   

SD -0,05 
0,000

1 
0,05 -0,08 0,01   -0,03 0,03 

-
0,002 

1,00  

U 0,21* 0,29 0,05 -0,37 -0,06   -0,07 -0,01 0,08 0,09 1,00 
Not: Statistiskt signifikant korrelation, p-värde< 0,01* 0,05 **  
 
 
 
 
Tabell 11: Korrelationsanalys år 2000 

 
 
 

FL M BA P A B EB Bs Ss O SD U 

FL 1,00            
M -0,04 1,00           
BA -0,02 0,36 1,00          
P -0,05 -0,66 -0,69 1,00         
A 0,03 -0,52 -0,54 0,55 1,00        
B      1,00       
EB       1,00      
Bs -0,16* 0,15 0,28 -0,10 -0,35   1,00     
S 0,07 -0,17 -0,33 0,21 0,45   -0,54 1,00    
O 0,08 0,03 0,06 -0,12 -0,13   -0,44 -0,52 1,00   
SD -0,02 -0,003 0,05 -0,08 0,02   -0,03 -0,03 -0,001 1,00  
U 0,23* 0,31 0,05 -0,39 -0,09   -0,07 -0,01 0,08 0,09 1,00 

Not: Statistiskt signifikant korrelation, p-värde< 0,01*  
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Tabell 12: Korrelationanalys åren 2000-2006 
 
 
 

FL M BA P A B EB Bs Ss O SD U 

FL 1,00            
M 0,03 1,00           
BA -0,09 0,35 1,00          
P 0,07* -0,51 -0,72 1,00         
A 0,06* -0,40 -0,53 0,51 1,00        
B -0,05** 0,47 0,15 -0,26 -0,16 1,00       
EB 0,19* 0,10 -0,22 0,28 0,21 -0,26 1,00      
Bs -0,14* 0,19 0,27 -0,09 -0,37 0,11 -0,03 1,00     
S 0,11* -0,18 -0,32 0,25 0,42 -0,17 0,12 -0,56 1,00    
O 0,04 -0,01 0,06 -0,17 -0,06 0,07 -0,09 -0,46 -0,47 1,00   
SD 0,14* 0,16 0,01 -0,07 0,01 0,22 0,07 -0,06 -0,06 0,13 1,00  
U 0,17* 0,19 0,03 -0,30 -0,01 0,11 -0,03 -0,08 -0,01 0,10 0,08 1,00 

Not: Statistiskt signifikant korrelation, p-värde< 0,01* 0,05** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


