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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika faktorer påverkar en kommuns 

”frivilliga” flyktingmottagande (mottagandet av ABO- och kvotflyktingar). 

 

Data för Sveriges 290 kommuner samlades in för åren 2007-2015 och med hjälp av 

multipel regressionsanalys med fixa effekter har parametrar kunnat skattas och 

slutsatser kunnat dras. 

 

De faktorer vi får starkast statistiskt stöd för (på nivån 1 %) att påverka en kommuns 

”frivilliga” flyktingmottagande är andel utrikesfödda och andel SD-mandat, där andel 

utrikesfödda påverkar positivt och andel SD-mandat negativt. 

 

De faktorer vi får svagare statistiskt stöd för (på nivån 10 %) är antal mottagna EBO- 

och anhörigflyktingar, bostadsunderskott, andel yngre, medelinkomst och alliansstyre. 

Antalet mottagna EBO- och anhörigflyktingar, bostadsunderskott, andel yngre samt 

alliansstyre påverkar negativt medan medelinkomst påverkar positivt. 

 

De faktorer vi inte fått något statistiskt stöd för är arbetslöshet, bostadsöverskott, 

andel äldre, skattesats och rödgrönt styre. 
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1. Inledning 

 
År 2015 stod världen inför den största flyktingkrisen någonsin. Antalet människor på 

flykt översteg för första gången 60 miljoner (Migrationsinfo, 2016a) och Sverige blev 

det land som tog emot flest flyktingar relativt till befolkningsstorleken. Den största 

anledningen till den massiva ökningen av människor på flykt idag är kriget i Syrien 

som utbröt 2011 (ibid). 

 

 

Figur 1. Asylsökande i Sverige år 2007-2015. 

 

I en artikel som publicerades av Svenska Dagbladet i oktober 2015 

uppmärksammades det att flyktingmottagandet i Sveriges olika kommuner var väldigt 

ojämnt fördelat och att vissa kommuner inte tog emot några flyktingar 

överhuvudtaget. Det har lett till att de kommuner som tagit emot väldigt många fått 

nedprioritera annan verksamhet (Svenska Dagbladet, 2015). 

 

Detta tillsammans med att det är ett högaktuellt ämne har gjort att vi valt att fördjupa 

oss i ämnet. Syftet med uppsatsen är att försöka besvara frågan om hur faktorerna 

antal mottagna EBO- och anhörigflyktingar, andel utrikesfödda, arbetslöshet, 

bostadsmarknadsläget, åldersfördelning, medelinkomst, skattesats till kommun, 
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politiskt styre samt andel SD-mandat påverkar en kommuns ”frivilliga” 

flyktingmottagande (mottagandet av ABO- och kvotflyktingar). Se avsnitt 2.2 för en 

närmare beskrivning av de olika flyktingarna. Anledningen till varför vi valt just 

dessa faktorer är att de tagits med i tidigare studier och känns motiverade även i vårt 

arbete. 

 

Uppsatsen är disponerad på följande vis: I kapitel 2 inleds det med 

bakgrundsinformation, en sammanfattning av tidigare studier samt ett 

definitionsavsnitt där det redogörs för viktiga begrepp. Detta följs upp av ett 

metodavsnitt i kapitel 3, där även vald modell presenteras. I kapitel 4 beskrivs sedan 

framtagandet av våra variabler med tillhörande teorier. I samma kapitel presenteras 

även en tabell innehållandes deskriptiv statistik för samtliga variabler. I kapitel 5 

presenteras och tolkas sedan resultatet och slutligen, i kapitel 6, diskuteras resultatet 

och slutsatser dras. 

2. Bakgrund 

 
År 1951 skrevs flyktingkonventionen under av 26 olika länder där man definierar vem 

som är flykting och vilka rättigheter denna har. Enligt konventionen är man flykting 

om man flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av etnicitet, 

religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som 

befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på tidigare nämnd 

fruktan inte kan eller vill återvända till det landet. Man upprättade härmed ett 

internationellt samarbete där samtliga länder skulle ta ett gemensamt ansvar för 

människor på flykt (Migrationsinfo, 2016b). 

 

I slutet av 80-talet och början på 90-talet var den så kallade ”Hela Sverige-strategin” 

verksam. Tanken med denna strategi var att fördela flyktingmottagandet över landet 

och den avgörande faktorn när beslut om utplacering fattades var tillgängligheten på 

bostäder. Problemet var dock att när flyktingen väl fått uppehållstillstånd så flyttade 

denna till sina landsmän på annan ort, vilket ledde till att spridningen av flyktingar 

landet över blev marginell (Migrationsinfo, 2016c). 

 



 3 

År 2010 genomfördes en omfattande etableringsreform med syftet att underlätta den 

nyanländas etablering i samhället. Att snabbt komma ut i arbetslivet blev nu högt 

prioriterat och en individuell etableringsplan sattes upp (Migrationsinfo, 2016d). 

Processen för beslut om hur många flyktingar en kommun ska ta emot går till på så 

sätt att prognoser om platsbehov tas fram av Migrationsverket som i samråd med 

länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen gör en uppdelning av platsbehovet efter län. 

Denna uppdelning kallas länstal. Länsstyrelserna förhandlar i sin tur fram kommuntal 

med respektive kommun och kontrakt skrivs (Riksdagsförvaltningen, 2016). 

 

Fram till den 1 mars 2016 kunde faktiskt en kommun fortfarande tacka nej till 

”frivilligt” flyktingmottagande (mottagandet av ABO- och kvotflyktingar). Med 

anledning av detta har vi valt att avgränsa vårt datamaterial fram till och med år 2015 

(Regeringen, 2016). 

 

En kommun som tecknat överenskommelse om flyktingmottagande får 222000 kronor 

per år i grundersättning från Migrationsverket. Dessutom får varje kommun 82900 

kronor för varje mottagen person. Pengarna betalas ut i mindre poster under de första 

2 åren sedan flyktingen bosatt sig i kommunen. Den statliga ersättningen gäller även 

kvot- och anhörigflyktingar (Migrationsverket, 2017a). 

2.1 Tidigare studier 

(Andersson, S. & Vassberg, S., 2007) gjorde en liknande studie på samma område år 

2007 med data från 2000-2006 där man kom fram till att andelen utländska 

medborgare i kommunen hade en mycket stark positiv påverkan på kommunens totala 

flyktingmottagande. Man drog även slutsatser om att medelinkomst, borgerligt styre, 

arbetslöshet och bostadsbrist (svag) påverkade mottagandet negativt. 

 

I denna studie tog man däremot inte hänsyn till tidseffekter vilket gör att de inte på 

samma sätt som vi kan uttala sig om förändringar inom kommuner. Andersson och 

Vassberg kan istället uttala sig om skillnader mellan kommuner rent deskriptivt vilket 

gör att våra studier såväl som tolkningar skiljer sig en del åt.  

 

Det ska även nämnas att de undersökte det totala flyktingmottagandet medan vi valt 

att undersöka en kommuns ”frivilliga” flyktingmottagande. 
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I rapporten ”En osolidarisk flyktingmottagning” (Sveriges Socialdemokratiska 

Ungdomsförbund, 2007) drog man även där slutsatsen om att en stor andel utländska 

medborgare ökar kommunens flyktingmottagande. Man kom också fram till att 

varken skattesats eller medelinkomst skulle ha någon påverkan på det totala 

flyktingmottagandet. I rapporten nämns tre förklaringar till varför en kommun inte 

anser sig kunna ta emot flyktingar, nämligen platsbrist i barnomsorgen, bostadsbrist 

samt negativt arbetsmarknadsläge. 

 

Nackdelen med den undersökningen är att man endast valt att undersöka två olika 

kommuner med stora skillnader i medelinkomst, kommunalskatt och utländska 

medborgare. Även om denna undersökning kan anses vara begränsad har vi ändå 

inspirerats till att undersöka variablerna medelinkomst och kommunalskatt för att se 

om dessa kan ha någon påverkan på det ”frivilliga” flyktingmottagandet. 

2.2 Definitioner 

Nedan följer några viktiga definitioner som underlättar fortsatt läsning. 

 

Vem är flykting? 

I detta arbete avser begreppet flykting innefatta konventionsflyktingar och övrigt 

skyddsbehövande. 

 

En konventionsflykting är en person som har välgrundade skäl att vara rädd för 

förföljelse på grund av etnicitet, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, 

sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Detta enligt FN:s 

flyktingkonvention. 

 

Med övrigt skyddsbehövande avser man en person som inte kan återvända till 

hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i 

hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte 

kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof. 

 

Skillnaden mellan en flykting och en asylsökande är att den förstnämnda har fått sin 

sak prövad och beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket medan den andra inte 

fått sin ansökan slutligt prövad (Migrationsverket, 2015b). 
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Olika flyktingar 

Migrationsverket delar upp flyktingar i 5 olika kategorier: Kvotflykting, ABO, EBO, 

anhörigflykting samt övriga flyktingar. Samtliga definieras nedan. 

 

Med en kvotflykting avses en utländsk medborgare som före resan till Sverige fått 

uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit 

organiseras och betalas av Migrationsverket. Räknas som mottagen det datum 

personen kommer till kommunen. 

 

Med en ABO-flykting avses en före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd 

som efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket har bosatt sig i en 

kommun. Kan även avse ensamkommande barn som anvisades kommun redan under 

tiden som asylsökande. Räknas som mottagen det datum personen kommer till 

kommunen och blir utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem. 

 

Med en EBO-flykting avses en före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd 

och som har ordnat boende i en kommun på egen hand. Räknas som mottagen i 

kommunen och blir utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem 30 dagar 

efter uppehållstillstånd. 

 

Med en anhörigflykting avses anhöriga till flyktingar, skyddsbehövande eller personer 

som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter. Den anhöriga 

ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att anknytningen första gången togs 

emot i en kommun. Räknas som mottagen från och med den dag som personen 

folkbokför sig i kommunen. 

 

Med övriga flyktingar avses främst personer som utan att ha sökt asyl ändå erhållit 

uppehållstillstånd, sällan som flykting, skyddsbehövande, men däremot efter 

synnerligen ömmande omständigheter. Här kan även finnas tidigare asylsökande som 

efter uppehållstillstånd har lämnat ett anläggningsboende utan att uppge adress. 

Räknas som mottagen i kommun från och med den dag som personen första gången 

folkbokför sig i en kommun (Migrationsverket, 2016c). 
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3. Metod 

 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning om hur de olika faktorerna påverkar 

en kommuns ”frivilliga” flyktingmottagande har antal ABO- och kvotflyktingar 

använts som beroende variabel. Detta med anledning av att kommuner frivilligt ingår 

kontrakt om mottagandet av just ovan nämnda, medan EBO- och anhörigflyktingar 

själva väljer var de bosätter sig. 

 

Den metod som använts för att besvara frågeställningen är multipel regressionsanalys 

där vi kontrollerat för kommun- och tidseffekter. Vi har paneldata.  

 

Den metod som använts för att besvara frågeställningen är multipel linjär 

regressionsanalys. Då vi har observationer för flera år har vi paneldata där vi 

kontrollerar för både kommun- och tidseffekter.  

 

Vid skattning av de modellerna med kommun- och/eller tidseffekter har 

klusterstandardfel använts. Fördelen med detta är att de är robusta både mot 

heteroskedasticitet och korrelation över tid inom kommuner (Stock, J. H. & Watson, 

M. W., Introduction to Econometrics, 2012, s. 411). 

4. Modell 

 

Eftersom vi har paneldata är det lämpligt att skatta en modell som tar hänsyn till fixa 

effekter, en så kallad fixed-effect-model. Denna metod gör det möjligt att kontrollera 

för utelämnade variabler som skiljer sig kommuner emellan men är konstanta över tid, 

eller tvärtom. Exempel på sådana icke-observerade variabler skulle kunna vara 

kulturella skillnader och nya regelverk där den förstnämnda kan tänkas variera 

kommuner emellan och den andra över tid. Nedan beskriver vi stegen som görs i en 

fixed-effect-model såsom beskrivet av (Stock, J. H. & Watson, M. W., Introduction to 

Econometrics, 2012, s. 396-409). 

 

 



 7 

Den regressionsmodell som tar hänsyn till icke-observerbara variabler som varierar 

kommuner emellan men är konstanta över tid ser ut på följande sätt: 

 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 + . . . + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑍 + 𝑢  

där i står för kommun och t för tid, 𝑌  är den beroende variabeln, 𝑋  där k = 1, 2, ..., 

n är de förklarande variablerna, 𝑍  är en icke observerbar variabel som varierar från 

en kommun till en annan men är konstant över tid och 𝑢  är felterm. Då 𝑍  varierar 

från kommun till kommun kan modellen tänkas ha n intercept, ett för varje kommun. 

 

Om vi låter  𝛼 = 𝛽 + 𝛽 𝑍  kan ekvationen skrivas om till följande:  

𝑌 = 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 + . . . +𝛽 𝑋 + 𝛼 + 𝑢  

där 𝛼  är känt som kommuneffekt.  

Denna ekvation kan efter införandet av n-1 kommundummyvariabler skrivas om 

enligt följande: 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋  + . . . + 𝛽 𝑋 + 𝛾 𝐷2 + 𝛾 𝐷3 + . . . + 𝛾 𝐷𝑛 + 𝑢  

där 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋  + . . . + 𝛽 𝑋  utgör modellen för den första kommunen, så 

att 𝛼 =  𝛽  och 𝛼 =  𝛽 + 𝛾 , 𝑖 = 2, … , 𝑛. 

Den regressionsmodell som tar hänsyn till icke-observerbara variabler som varierar 

över tid men är konstant kommuner emellan ser ut enligt följande:  

 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋  + . . . + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑆 + 𝑢  

där 𝑆  är en icke observerbar variabel som varierar över tid men är konstant 

kommuner emellan. Då 𝑆  varierar från år till år kan modellen tänkas ha n intercept, 

ett för varje år. 
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Om vi låter  𝜆 = 𝛽 + 𝛽 𝑆  kan ekvationen skrivas om enligt följande:  

𝑌 = 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 + . . . + 𝛽 𝑋 + 𝜆 + 𝑢  

där 𝜆  är känt som tidseffekten för respektive år. 

Denna ekvation kan efter införandet av T-1 tidsdummyvariabler skrivas om enligt 

följande: 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋  + . . . + 𝛽 𝑋 + 𝛿 𝐵2 + 𝛿 𝐵3  + . . . + 𝛿 𝐵𝑇 + 𝑢  

där 𝛽  är det gemensamma interceptet och 𝐵2  antar värdet 1 om t = 2 och värdet 0 

annars, och så vidare. 𝐵1  utelämnas på grund av perfekt multikollinearitet. 

Den regressionsmodell som tar hänsyn till både kommun- och tidseffekter ser ut 

enligt följande: 

𝑌 = 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋  + . . . + 𝛽 𝑋 + 𝛼 + 𝜆 + 𝑢  

 

där 𝛼  är kommunspecifika effekter och 𝜆  är tidsspecifika effekter. 

 

Denna kan skrivas om enligt följande: 

 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋  + . . . + 𝛽 𝑋 + 𝛾 𝐷2 + 𝛾 𝐷3 + . . . + 𝛾 𝐷𝑛 + 𝛿 𝐵2

+ 𝛿 𝐵3  + . . . + 𝛿 𝐵𝑇 + 𝑢  

Modellerna skattas med hjälp av minsta kvadratmetoden på så sätt att summan av 

kvadraterna för residualernas avstånd till regressionslinjen är minimal (Stock, J. H. & 

Watson, M. W., Introduction to Econometrics, 2012, s. 239). 

 

För att regressionen med fixa effekter ska vara giltig krävs det att fyra 

antaganden är uppfyllda. 

 

Det första antagandet säger att feltermen 𝑢  ska ha ett förväntat värde om noll 

för alla dåtida, nutida och framtida värden av 𝑋 , vilket implicerar att vi inte har 

några mätfel på grund av felaktigt utelämnade variabler. 
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Det andra antagandet kräver att den förklarande variabeln 𝑋  och feltermen 𝑢  

är oberoende och likafördelade över varje kommun. 

 

Det tredje antagandet säger att extremvärden är osannolika. 

 

Och slutligen säger det fjärde antagandet att det inte får råda perfekt 

multikollinearitet, vilket uppstår om en oberoende variabel är en exakt linjär 

funktion av en annan oberoende variabel (Stock, J. H. & Watson, M. W., 

Introduction to Econometrics, 2012, s. 411-413). 

5. Data 

 

I denna undersökning har vi använt oss av paneldata för åren 2007-2015 där data 

samlats in för Sveriges samtliga 290 kommuner. 

 

Som tidigare nämnts har vi valt att undersöka en kommuns ”frivilliga” 

flyktingmottagande. Datamaterialet presenteras i antal per 1000 invånare och är 

inhämtad från Migrationsverkets hemsida (Migrationsverket, 2016c). 

 

De förklarande variabler som vi samlat in data för är antalet mottagna EBO- och 

anhörigflyktingar, andel utrikesfödda, arbetslöshet, bostadsunderskott/-överskott, 

skattesats, medelinkomst, politiskt styre, andel SD-mandat samt andel unga respektive 

äldre i kommunen. Nedan följer en närmare presentation av dessa. 

5.1 Variabler 

Antal EBO- och anhörigflyktingar 

Vid beslut om kommuntal tar man bland annat hänsyn till det sammantagna 

mottagandet av nyanlända och asylsökande. Antalet mottagna EBO- och 

anhörigflyktingar kan med andra ord tänkas påverka negativt (Länsstyrelsen, 2017). 

 

Data för antal EBO-flyktingar och antal anhörigflyktingar hämtades från 

Migrationsverkets hemsida (Migrationsverket, 2016c). Variabeln EBOanhöriga 

genererades sedan genom att addera dessa kategorier till varandra och dividera med 

1000. Variabeln presenteras i antal per 1000 invånare. 
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Andel utrikesfödda 

Data för antal utrikesfödda i kommunen hämtades tillsammans med data för 

kommunens totala folkmängd från SCB:s statistikdatabas (Statistiska centralbyrån, 

2017a). För att skapa variabeln utrikesfödda dividerades antal utrikesfödda i 

kommunen med kommunens totala folkmängd. 

 

Arbetslöshet 

En faktor som man tar hänsyn till när det beslutas om kommuntal är 

arbetsmarknadsläget. Denna faktor har blivit viktigare och viktigare, inte minst med 

etableringsreformen 2010 där arbete blev den viktigaste faktorn i den nyanländas 

integrering. En kommun med relativt hög arbetslöshet ska inte behöva ta emot lika 

många flyktingar som en kommun med lägre arbetslöshet. Vi förväntar oss med andra 

ord ett negativt tecken (Länsstyrelsen, 2017). 

 

Data för arbetslöshet hämtades från Arbetsförmedlingens hemsida där arbetslöshet 

definierats som öppet arbetslösa samt sökande i program i andel av befolkningen 

(Arbetsförmedlingen, 2017). Variabeln presenteras i procent. 

 

Bostadsunderskott/-överskott 

En annan faktor man tar hänsyn till vid bestämmandet av kommuntal är 

bostadssituationen i kommunen. En kommun med bostadsbrist ska inte behöva ta 

emot lika många flyktingar som en kommun med bostadsöverskott. Vi förväntar oss 

därför ett negativt tecken vid bostadsbrist och tvärtom (Migrationsverket, 2017d). 

 

Data för bostadsunderskott respektive -överskott hämtades från Boverkets hemsida 

där man delat upp bostadsmarknadsläget i 3 olika kategorier; underskott, överskott 

och balans (Boverket, 2017). Vi skapade 2 dummyvariabler, en för underskott och en 

för överskott där respektive variabel antog värdet 1 om underskott/överskott rådde, 0 

annars. Vid balans på bostadsmarknaden antar alltså båda dessa värdet 0. 

 

Skattesats till kommun 

Data för skattesats till kommun är hämtad från SCB:s statistikdatabas och presenteras 

i procent (Statistiska centralbyrån, 2017b). 
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Medelinkomst 

Data för medelinkomst i kommunen hämtades tillsammans med data för 

medelinkomst i landet från SCB:s statistikdatabas (Statistiska centralbyrån, 2017c). 

För att skapa variabeln medelinkomst dividerades medelinkomst i kommunen med 

medelinkomst i landet och multiplicerades med 100. Variabeln medelinkomst är 

således relativ till riksgenomsnittet. 

 

Politiskt styre 

Både alliansen och det rödgröna blocket har haft en ganska generös inställning till 

flyktingmottagandet och det är därför svårt att säga vilket av blocken som gynnat 

flyktingmottagandet mest. 

 

Data för partiernas olika antal mandat hämtades tillsammans med det totala antalet 

mandat i kommunfullmäktige från SCB:s statistikdatabas (Statistiska centralbyrån, 

2017d). Antalet mandat för partierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (f.d. 

Folkpartiet) samt Kristdemokraterna slogs ihop och dividerades sedan med det totala 

antalet mandat i kommunen. Även antalet mandat för partierna Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet slogs samman och dividerades med det totala antalet 

mandat i kommunen. Vi skapade sedan dummyvariablerna allians och rödgröna som 

antog värdet 1 om majoritetsstyre rådde, 0 annars. Med majoritetsstyre avses en andel 

högre än 50 % av det totala antalet mandat i kommunfullmäktige. Skulle inget av 

blocken ha majoritet antar således båda variablerna värdet 0. 

 

SD-mandat 

Sverigedemokraterna står för en mer begränsad invandringspolitik och menar istället 

att man bör hjälpa människor på plats (Sverigedemokraterna, 2017). Vi förväntar oss 

därför ett negativt samband mellan andel SD-mandat och mottagandet av ABO- och 

kvotflyktingar i kommunen. 

 

Data för antal SD-mandat hämtades tillsammans med data för det totala antalet 

mandat i kommunfullmäktige från SCB:s statistikdatabas (Statistiska centralbyrån, 

2017e). Variabeln SD_mandat skapades genom att dividera antal SD-mandat med det 

totala antalet mandat i kommunfullmäktige och presenteras i procent. 
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Andel yngre och äldre 

Vid en hög andel äldre i kommunen är en tänkbar teori att man vill åldersutjämna med 

anledning av att en stor andel äldre innebär högre omsorgs- och sjukvårdskostnader. 

Om dessutom färre yrkesaktiva ska försörja en allt större andel människor kommer 

det att finnas betydligt mindre resurser att tillgå och fördela till olika 

samhällsområden. Vi förväntar oss därför ett positivt tecken (Folkhälsomyndigheten, 

2013). 

Enligt rapporten som SSU publicerade år 2007 skyller kommuner sitt icke-

mottagande på att det inte finns plats i barnomsorgen. Detta tillsammans med 

faktumet att unga inte bidrar ekonomiskt till samhället gör att vi förväntar oss ett 

negativt samband mellan en högre andel yngre i befolkningen och en kommuns 

”frivilliga” flyktingmottagande (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, 

2007). 

 

Data för åldersfördelning hämtades från SCB:s statistikdatabas (Statistiska 

centralbyrån, 2017f). Här har vi definierat yngre som 0-19 år och äldre som 65+ år. 

Variablerna yngre och äldre skapades genom att dividera antalet yngre respektive 

äldre med kommunens totalbefolkning. Variablerna presenteras i procent. 

 

För faktorerna arbetslöshet, bostadsunderskott/-överskott, SD-mandat samt andel 

yngre och äldre har antagande om enkelsidiga alternativhypoteser gjorts då vi 

förväntar oss ett visst tecken och har teoretiskt stöd för dessa. 

5.2 Deskriptiv statistik 

På nästa sida presenteras en tabell med deskriptiv statistik för samtliga variabler med 

medelvärde, standardavvikelse samt min- och maxvärde. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik. 

Variabel Medelvärde Standardavv. Min Max 

ABOkvot 1,54 1,88 0 34,4 

EBOanhöriga 1,99 3,40 0 34,8 

utrikesfödda 11,4 5,64 3,36 40,4 

arbetslöshet 5,88 2,25 0,946 14,3 

bostadsöverskott 15,4 36,1 0 1 

bostadsunderskott 47,0 49,9 0 1 

yngre 22,9 2,52 16,5 31,4 

äldre 21,7 3,98 10,3 33,4 

medelinkomst 94,5 12,1 76,0 186 

skattesats 21,5 1,36 17,1 33,6 

allians 30,6 46,1 0 1 

rödgröna 35,3 47,8 0 1 

SD_mandat 5,01 4,89 0 24,4 

ABOkvot och EBOanhöriga mäts i antal per 1000 invånare. Resterande variabler presenteras i procent. 
Totalt antal observationer är 2610 för samtliga variabler. 
 
I genomsnitt har en kommun under åren 2007-2015 tagit emot 1,54 ABO- och 

kvotflyktingar per 1000 invånare, där det minsta antalet mottagna flyktingar i en 

kommun varit 0 och det högsta antalet varit 34,4. 

 

För EBO- och anhörigflyktingar är medelvärdet 1,99 per 1000 invånare och lägsta 

samt högsta värde 0 respektive 34,8. 

 

Andelen utrikesfödda i en kommun har under åren i genomsnitt varit 11,4 procent, 

med lägsta och högsta värde om 3,36 respektive 40,4. 

 

Arbetslösheten i kommunerna har i genomsnitt varit 5,88 procent, med lägsta värde 

om 0,94 och högsta om 14,3 procent. 

 

Den genomsnittliga andelen kommuner med bostadsöverskott har under 

undersökningsåren varit 15,4 procent och den genomsnittliga andelen kommuner med 

bostadsunderskott har varit 47,0 procent. 
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Andelen yngre (0-19 år) i en kommun har i genomsnitt varit 22,9 procent, med ett 

minsta värde om 16,5 och högsta värde om 31,4 procent. Andelen äldre (65+ år) har i 

genomsnitt varit 21,7 procent, med lägsta värde 10,3 och högsta värde 33,4. 

 

Medelinkomsten relativt till riksgenomsnittet har i genomsnitt varit 94,5 procent, med 

ett minsta värde om 76,0 och högsta värde om 186 procent. 

 

Den genomsnittliga skattesatsen man betalat till kommunen har under åren varit 21,5 

procent, där den lägsta satsen varit 17,1 och den högsta 33,6 procent. 

 

Den genomsnittliga andelen kommuner med alliansstyre under åren har varit 30,6 

procent och den genomsnittliga andelen med rödgrönt majoritetsstyre har varit 35,3 

procent. 

 

Andelen SD-mandat i en kommun har i genomsnitt varit 5,01 procent, med lägsta och 

högsta andel 0 respektive 24,4 procent. 

 

5.3 Styrkor och svagheter 

Insamlingen av datamaterialet har gjorts från pålitliga källor såsom SCB, 

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. En fördel med användandet av 

sekundärdata är att kostnaderna i form av tid och pengar blir låga. 

 

En annan styrka med vårt datamaterial är att det är så kallad paneldata vilket gör det 

möjligt att kontrollera för icke-observerbara effekter över både kommun och tid. 

 

Då vi har 2610 observationer för samtliga variabler under alla år behöver vi inte ta 

hänsyn till något partiellt bortfall. Vi har med andra ord en så kallad balanserad panel. 

 

Den övervägande största källan till osäkerhet i vårt datamaterial bedömer vi vara 

själva bearbetningen av datamaterialet. Variabler har skapats genom att hämta in 

sekundärdata som sedan bearbetats för egen maskin och det är därför inte uteslutet att 

inmatningsfel kan ha uppstått. 
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Värt att nämna är också det faktum att vid insamlandet av data för 

bostadsmarknadsläget har vi använt oss av Boverkets siffror. Boverket har vid 

insamlandet av sitt material tillfrågat kommuner hur de bedömer marknadsläget och 

viss bias kan ha uppstått då det trots allt bara är just bedömningar. 

6. Resultat och analys 

 

I tabell 2 presenteras resultatet för en kommuns ”frivilliga” flyktingmottagande i tre 

olika modeller. Den första har skattats med hjälp av en vanlig regression utan fixa 

effekter. I den andra modellen har det sedan tagits hänsyn till kommuneffekter och i 

modell 3 har vi även kontrollerat för tidseffekter. Det är även den sistnämnda som 

analyseras närmare då signifikanta bidrag gavs av tidseffekter.
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Tabell 2. Resultat för ”frivilligt” mottagande med ABOkvot som beroende variabel (antal per 1000 invånare). 
  Modell  
 (1) (2) (3) 
Förklarande variabel    
EBOanhöriga 0,047*** 

(0,013) 
−0,029 
(0,024) 

−0,056* 
(0,031) 

utrikesfödda 0,019*** 
(0,007) 

0,258*** 
(0,065) 

0,418*** 
(0,114) 

arbetslöshet 0,058*** 
(0,019) 

−0,037* 
(0,028) 

0,071 
(0,067) 

bostadsöverskott 0,506*** 
(0,137) 

0,148 
(0,126) 

0,131 
(0,122) 

bostadsunderskott −0,238*** 
(0,060) 

−0,091* 
(0,065) 

−0,099* 
(0,064) 

yngre 0,152*** 
(0,024) 

−0,140* 
(0,105) 

−0,173** 
(0,105)* 

äldre 0,214*** 
(0,018) 

0,035 
(0,064) 

0,206 
(0,128) 

medelinkomst −0,015*** 
(0,003) 

0,028 
(0,040) 

0,075* 
(0,041) 

skattesats 0,098** 
(0,040) 

0,160 
(0,120) 

0,130 
(0,133) 

allians −0,064 
(0,076) 

−0,197** 
(0,098) 

−0,163* 
(0,100) 

rödgröna 0,061 
(0,086) 

−0,106 
(0,177) 

−0,078 
(0,173) 

SD_mandat −0,060*** 
(0,009) 

−0,036*** 
(0,014) 

−0,067*** 
(0,019) 

Tidseffekt? Nej Nej Ja 
Kommuneffekt? Nej Ja Ja 
Standardfel Robusta Kluster Kluster 
Förklaringsgrad, 𝑅  0,287 0,702 0,710 
Not: Standardfel i parantes. *signifikant på nivån 10 %, **signifikant på nivån 5 %, ***signifikant på nivån 1 %. Hypotesen att alla fixa effekter är lika med noll kan 
förkastas i modell 2 och 3 på nivån 1 % efter genomförandet av F-test (Stock, J. H. & Watson, M. W., Introduction to Econometrics, 2012, s. 272). P-värden för variablerna 
arbetslöshet, bostadsöverskott, bostadsunderskott, yngre, äldre och SD_mandat har halverats efter antagande om enkelsidiga alternativhypoteser.
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Om vi ser till resultatet i tabell 2 och skillnaderna mellan modell 1 och 2 efter att det 

tagits hänsyn till kommuneffekter ser vi att parameterskattningen framför variabeln 

utrikesfödda ökar avsevärt. Det är även många parameterskattningar som går från att 

vara mycket signifikanta till att inte alls vara det i modell 2. Detta tyder på att många 

variabler, exempelvis äldre inte varierar så mycket för en given kommun. 

Förklaringsgraden ökar från 0,287 till 0,702. Kommunspecifika faktorer förklarar 

således en mycket stor andel av variationen i den beroende variabeln. 

 

Om vi sedan analyserar skillnaderna mellan modell 2 och 3 ser vi inte lika stora 

skillnader som mellan modell 1 och 2. Det går däremot att utläsa att 

parameterskattningen framför variabeln utrikesfödda ökar och att parameterskattningen 

framför variabeln yngre nu blir signifikant negativ på nivån 5 %. Förklaringsgraden 

stiger från 0,702 i modell 2 till att vara 0,710 i modell 3, alltså endast en marginell 

ökning. Med andra ord förklarar de tidsspecifika faktorerna en väldigt liten del av 

variationen i den beroende variabeln. 

 

De förklarande variabler som blir statistiskt signifikanta i den färdiga modellen (3) och 

kommer analyseras närmare är EBOanhöriga, utrikesfödda, bostadsunderskott, yngre, 

äldre, medelinkomst, allians samt SD_mandat. 

 

Antalet EBO- och anhörigflyktingar en kommun tar emot har en negativ effekt på 

mottagandet av ABO- och kvotflyktingar. Om antalet mottagna EBO- och 

anhörigflyktingar ökar med en person per 1000 invånare minskar mottagandet av 

ABO- och kvotflyktingar i genomsnitt med 0,056 flyktingar per 1000 invånare. 

Signifikant på nivån 10 %. 

 

Andelen utrikesfödda påverkar mottagandet av ABO- och kvotflyktingar positivt. Om 

andelen utrikesfödda ökar med en procentenhet, allt annat konstant, kommer det 

”frivilliga” flyktingmottagandet i genomsnitt att öka med 0,418 flyktingar per 1000 

invånare. Signifikant på nivån 1 %.  

 

Kommuner med bostadsunderskott tar i genomsnitt emot färre ABO- och 

kvotflyktingar. Råder det bostadsunderskott i en kommun minskar det ”frivilliga” 
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mottagandet i genomsnitt med 0,099 flyktingar per 1000 invånare. Signifikant på nivån 

10 %. 

 

Andelen yngre i åldern 0-19 år påverkar mottagandet negativt. Om andelen yngre ökar 

med en procentenhet, allt annat konstant, minskar mottagandet i genomsnitt med 0,173 

per 1000 invånare. Signifikant på nivån 5 %. 

 

Andelen äldre i åldern 65+ påverkar mottagandet positivt. Om andelen äldre ökar med 

en procentenhet, all annat lika, ökar mottagandet i genomsnitt med 0,206 per 1000 

invånare. Signifikant på nivån 10 %. 

 

Medelinkomst ser ut att ha en positiv påverkan på en kommuns ”frivilliga” 

flyktingmottagande. Om en kommuns medelinkomst ökar med en procentenhet ökar 

mottagandet i genomsnitt med 0,075 flyktingar per 1000 invånare. Signifikant på nivån 

10 %. 

 

Alliansstyre i kommunfullmäktige har en negativ effekt på antalet ABO- och 

kvotflyktingar en kommun i genomsnitt tar emot. Råder det alliansstyre minskar 

mottagandet i genomsnitt med 0,163 flyktingar per 1000 invånare. Signifikant på nivån 

10 %. 

 

Andelen SD-mandat har även det en negativ effekt på antalet ABO- och kvotflyktingar 

en kommun väljer att ta emot. Om andelen SD-mandat ökar med en procentenhet, allt 

annat lika, kommer det ”frivilliga” flyktingmottagandet i genomsnitt minska med 

0,067 per 1000 invånare. Signifikant på nivån 1 %. Anta till exempel att andelen SD-

mandat ökar med 10 procentenheter, då minskar det ”frivilliga” mottagandet i 

genomsnitt med 0,67 per 1000 invånare. Detta kan ställas i relation till medelvärdet av 

antalet mottagna ABO- och kvotflyktingar som är 1,54 per 1000 invånare. 
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7. Diskussion och slutsats 

De faktorer som vi får starkast statistiskt stöd för att påverka en kommuns ”frivilliga” 

flyktingmottagande är andel utrikesfödda och andel SD-mandat, där andel utrikesfödda 

påverkar positivt och andel SD-mandat negativt. 

 

Eftersom man i tidigare studier studerat det totala flyktingmottagandet gick det 

positiva sambandet att förklara med att EBO- och anhörigflyktingar gärna flyttar dit 

där släkt och vänner bor. Att vi nu får ett positivt samband mellan andelen utrikesfödda 

och antalet mottagna ABO- och kvotflyktingar finns det dock ingen uttalad teori 

bakom.  

 

Det enligt vårt tycke mest intressanta resultatet är att andelen SD-mandat i 

kommunfullmäktige har en negativ påverkan på det ”frivilliga” flyktingmottagandet. 

Även om andra partier, i alla fall på riksnivå, inte velat samarbeta med 

Sverigedemokraterna så verkar de uppenbarligen ha en viss makt i frågan. 

 

De faktorer vi fått svagare statistiskt stöd för att påverka en kommuns ”frivilliga” 

flyktingmottagande är mottagandet av EBO- och anhörigflyktingar, bostadsunderskott, 

andel yngre, andel äldre, medelinkomst och alliansstyre. 

 

Om en kommuns mottagande av EBO- och anhörigflyktingar ökar tar de i genomsnitt 

emot färre ABO- och kvotflyktingar. Resultatet är väntat då det tas hänsyn till det 

sammantagna mottagande av flyktingar vid bestämmandet av kommuntal. 

 

Bostadsunderskott påverkar det ”frivilliga” mottagandet negativt. Då parametern 

framför bostadsunderskott endast är signifikant på nivån 10 % dras denna slutsats med 

viss försiktighet. 

 

En högre andel yngre personer i kommunen har en negativ effekt på det ”frivilliga” 

flyktingmottagandet. Detta ligger i linje med den rapporten SSU publicerade år 2007 

då man bland annat nämner att en förklaring till att kommuner tackar nej till 

flyktingmottagandet är den påstådda platsbristen i barnomsorgen. Detta i kombination 
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med att majoriteten av de yngre (0-19 år) står utanför arbetskraften är två troliga 

förklaringar till det negativa sambandet. 

 

En högre andel äldre personer i kommunen har en positiv effekt på det ”frivilliga” 

flyktingmottagandet, något som stämmer överens med teorin om åldersutjämning. 

  

Högre medelinkomst verkar ha en positiv effekt på det ”frivilliga” mottagandet. Detta 

ger en indikation på att då en kommuns medelinkomst i genomsnitt ökar tas ett större 

ansvar då även flyktingmottagandet ökar.  

 

Även alliansstyre verkar ha en svag negativ effekt på det ”frivilliga” mottagandet. Om 

en kommun går från att ha ett annat styre till alliansstyre ger detta en indikation på att 

mottagandet minskar.  

 

De faktorer vi inte fått något statistiskt stöd för att påverka en kommuns ”frivilliga” 

flyktingmottagande är arbetslöshet, bostadsöverskott, skattesats och rödgrönt styre där 

arbetslöshet, bostadsöverskott samt skattesats har ett positivt tecken och rödgrönt styre 

har ett negativt tecken. 

 

Av dessa sticker arbetslöshet ut då vi väntat oss ett negativt samband. I reformen 2010 

klargjorde man att möjligheten till arbete var den viktigaste delen i integrationen för 

den nyanlända, men vid ”utplacerandet” av flyktingar verkar man sedan alltså inte tagit 

hänsyn till arbetsmarknadsläget. 

 

Eftersom vi inte lyckats hitta någon teoretisk förklaring till det positiva sambandet 

mellan andel utrikesfödda och det ”frivilliga” flyktingflyktingmottagande föreslår vi 

denna fråga till framtida forskning. 
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