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Sammanfattning  

Enligt nationalekonomisk teori borde invandring ha en positiv nettoeffekt på mottagarlandets 

välfärdssystem. Det beror på att invandrarbefolkningen ofta har en mer fördelaktig ålders-

fördelning är den infödda befolkningen, med en högre andel personer i arbetsför ålder. 

Tidigare studier har visat att Sveriges nuvarande invandrarbefolkning bidrar med en negativ 

nettoeffekt, dvs. att invandrarbefolkningen kostar staten mer än vad den ger. Till skillnad från 

tidigare studier fokuserar denna uppsats på invandringen och de offentliga finanserna på lokal 

nivå. Uppsatsen undersöker dels invandringens påverkan på den offentliga ekonomin i olika 

slags kommuner och dels om en kommuns offentliga ekonomi har ett samband med andelen 

invandrare i kommunen. Uppsatsen visar att invandringen har positiv nettoeffekt för vissa 

kommuners offentliga ekonomi och negativ nettoeffekt för vissa kommuner. Det finns endast 

svaga samband mellan vilka kommuntyper som påverkas positivt respektive negativt. 

Resultaten från uppsatsen visar också att det finns ett positivt samband mellan kommuners 

årsresultat och en hög andel invandrare i kommunen.  
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1. Inledning  

Sveriges befolkning blir allt äldre. För hundra år sedan var medellivslängden drygt 60 år, men 

idag förväntas nyfödda leva till ca 80 år (Statistiska Centralbyrån (SCB) 2013a). Dessutom 

har ålderssammansättningen förändrats i stor utsträckning under samma tidsperiod. I början 

på 1900-talet såg Sveriges befolkningspyramid ut - just som en pyramid. Idag ser ålders-

strukturen helt annorlunda ut (se figur 3 i bilaga 1). En stor del av förklaringen ligger 

naturligvis i att vi lever längre och föder färre barn (SCB 2013a). 

Med en åldrande befolkning ökar försörjningsbördan, dvs. kvoten som tar hänsyn till antalet 

barn och äldre i förhållande till antal personer i arbetsför ålder (SCB 2013a). Detta har givit 

upphov till en diskussion om hur den arbetande befolkningen i framtiden ska kunna försörja 

den alltjämt växande gruppen pensionärer. Regeringens tillsatta utredning Pensionsålders-

utredningen presenterade i april i år sitt slutbetänkande som föreslog ett antal åtgärder för ett 

längre arbetsliv (SOU 2013). Studier också föreslagit invandring som en lösning på problemet 

med försörjning av den allt större andelen äldre (Ekberg 2009, Schou 2006). Utgångspunkten 

är att invandrarbefolkningen generellt sett har en fördelaktig åldersfördelning med en högre 

andel personer i arbetsför ålder och lägre andel äldre, än den infödda befolkningen (Ekberg 

2009, Schou 2006). I Sverige var år 2011 andelen personer med utländsk bakgrund i arbetsför 

ålder ca tio procentenheter högre än andelen personer med svensk bakgrund i arbetsför ålder 

(se tabell 16 i bilaga 1).  

Men Sverige är ett land med stor variation i stukturer såsom geografi, åldersfördelning och 

befolkningstäthet. Här finns glesbygd, landsbygd, småstäder och storstäder. Vad gäller 

åldersfördelningen så har andelen barn och ungdomar i glesbygdskommuner minskat kraftigt 

under de senaste årtiondena (SCB 2013a). I förortskommuner till storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö är personer andelen över 65 år jämförelsevis mycket lägre (se figur 4 i 

bilaga 1). Glesbygden har sedan många år haft en negativ befolkningsutveckling (Karlsson 

2012). Åldersfördelningens skillnader mellan olika regioner beror främst på in- eller 

utflyttning mellan kommunerna, men för vissa kommuner spelar också invandringen roll för 

åldersfördelningen (SCB 2013a). Invandring kan påverka en kommuns åldersstruktur om 

invandrargruppen har en annorlunda åldersfördelning än den infödda befolkningen. Enligt 

Århammar (2004, s 10) får migrationen “allt större betydelse för befolkningens storlek och 

sammansättning”. Även när det gäller andelen invandrare är det stor variation mellan 

kommuner, som minst några få procent och som mest mer än hälften av invånarna (SCB 
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2012b). Av samtliga invandrare i Sverige bor nästan 60 procent i storstadskommuner och 

kommuner med större städer, men bara några få procent bor i glesbygdskommuner och 

kommuner i glesbefolkad region (SCB 2012b). Glesbygdskommuner, med ofördelaktig 

åldersfördelning och negativ befolkningsutveckling, skulle kunna gynnas av fler invandrare 

(Hojem 2010).  

Mot denna bakgrund formar vi följande frågeställningar: Vilka ekonomiska effekter har 

invandring i olika slags kommuner? Hur påverkar invandring kommuners offentliga finanser? 

Har kommunernas offentliga finanser någon inverkan på varför invandrare väljer att bosätta 

sig just där? Uppsatsen syfte är dels att undersöka invandrares effekt på de offentliga 

finanserna i olika slags kommuner, dels att estimera hur sannolikheten för att invandrare 

väljer att bosätta sig i en viss kommun påverkas av kommunens offentliga finanser. I den 

första delen av syftet är perspektivet hur invandring påverkar den offentliga ekonomin i 

kommuner. I den andra delen av syftet vänder vi på perspektivet och studerar om kommunens 

offentliga finanser kan förklara en hög andel invandrare i kommunen. Det är inte självklart 

hur kausaliteten mellan en hög andel invandrare och kommunens offentliga ekonomi ter sig, 

men med dessa två olika perspektiv kan vi studera förhållandet mellan invandring och 

kommuners offentliga finanser.    

Tidigare studier av invandringens effekter på de offentliga finanserna visar på en negativ 

nettoeffekt av invandring i Sverige sedan 1990-talet (Gustavsson 1990; Ekberg 1999, 2009, 

2011; Gustavsson och Österberg 2001; Storesletten 2003). Med negativ nettoeffekt menas här 

att invandrarbefolkningen i Sverige kostar staten mer i offentlig konsumtion och trans-

fereringar än vad den tillför i skatteintäkter och sociala avgifter. Det finns få tidigare studier 

av invandringens nettoeffekt på regional och lokal nivå, där t.ex. Wadensjö (2007) visar att 

invandrare och infödda har olika effekter på kommunernas ekonomi i Danmark. Denna 

uppsats kan därmed bidra till kunskap genom att skatta invandringens effekter på de offentliga 

finanserna på lokal nivå baserat på svenska data som inte tidigare gjorts.  

I de tidigare studier av invandringens nettoeffekt som vi har läst finns inte någon jämförande 

analys av sambandet mellan offentliga finanser och invandring, antagligen eftersom de flesta 

studier gjorts för ett enskilt land. På kommunal nivå finns möjligheten att med hjälp av data 

för samtliga kommuner, studera om det finns något samband mellan kommuners offentliga 

ekonomi och andelen invandrare. Enligt en tidigare studie är kommuners skattesats och 

offentliga utgifters påverkan på regional migration svårtolkad (Aronsson, Lundberg & 
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Wikström 2001). Däri inkluderas all migration mellan regioner, infödda såväl som invandrare. 

Vi vill undersöka om invandrares val av hemkommun påverkas av de kommunala offentliga 

finanserna.  

För att kunna besvara våra ovan nämnda frågeställningar gör vi dels en regressionsanalys av 

probitmodell och dels en beräkning av kommunernas intäkter och kostnader för att få fram 

nettoeffekten av invandring. Probitmodellen används för att beräkna sannolikheten att en 

kommun har en hög andel invandrare i kommunen, givet kommunens offentliga finanser. I 

regressionsanalysen använder vi oss av totala intäkter, totala kostnader och årsresultat för 

samtliga svenska kommuner. För beräkningen av nettoeffekten används data för 

kommunernas alla intäkter från och kostnader för invandrarbefolkningen. Eftersom dessa data 

inte finns särredovisade måste skattningar göras för de olika intäkts- och kostnadsposterna. 

Urvalet begränsas till 13 kommuner. Samtlig analys görs på data för år 2011.   

Resultatet visar att sex kommuner i urvalet har en positiv nettoeffekt av invandring och sju 

kommuner har en negativ nettoeffekt av invandring sett från kommunens budgets perspektiv. 

Med positiv nettoeffekt menas alltså att invandrarbefolkningen ger större skatteintäkter till 

kommunen än vad den kostar kommunen i offentliga utgifter. Det finns endast små skillnader 

mellan olika kommungrupper. Vi kan inte dra slutsatsen att invandring har olika ekonomiska 

effekter i olika kommuntyper, men vi kan dra slutsatsen att invandring ger olika ekonomiska 

effekter i olika kommuner. Resultatet visar också att kommuners årsresultat har ett positivt 

samband med andelen invandrare i kommunen. Sannolikheten för att en kommun har en 

högre andel invandrare än genomsnittet, givet kommunens årsresultat i Räkenskaps-

sammandragen, är 37 procent.  

Uppsatsen disponeras enligt följande. Kapitel 2 innehåller en nationalekonomisk teoretisk 

bakgrund. Kapitel 3 innehåller en genomgång av tidigare studier i ämnet. I kapitel 4 

presenteras metod och urval för beräkning av invandringens nettoeffekt. Kapitel 5 beskriver 

datamaterialet som använts för beräkning av nettoeffekten. Resultatet för invandringens 

nettoeffekt presenteras i kapitel 6. Kapitel 7 beskriver metod, data och resultat för regressions-

analysen av kommunernas offentliga finanser och invandring. I kapitel 8 diskuteras resultatet 

och kapitel 9 innehåller sammanfattande slutsatser. 
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2. Nationalekonomisk teori 

Nationalekonomisk teori och forskning om invandring kan delas upp i tre huvudgrenar: 

invandringens ekonomiska orsaker, invandrarnas ekonomiska integrering och invandringens 

ekonomiska effekter (Ekberg 2009). Invandringens ekonomiska orsaker avser vilken inverkan 

inkomst- och sysselsättningsförhållanden, både i hemlandet och mottagarlandet, har för in- 

och utvandring. Den ekonomiska integreringen gäller invandrarnas integrering på 

arbetsmarknaden i form av sysselsättning, karriär och inkomst. Frågeställningar kring 

invandringens ekonomiska effekter berör hur den inhemska befolkningens och 

mottagarlandets ekonomi påverkas. Till det området hör effekter på relativa faktorpriser, 

arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, men också påverkan på välfärdssystemet och dess 

omfördelningar av inkomster (Ekberg 1999, 2009).  

Friedberg och Hunt (1995) beskriver en teoretisk ansats till invandringens påverkan på 

tillväxt. Utgångspunkten är en Solow-modell, med fysiskt kapital, arbetskraft och 

humankapital som produktionsfaktorer för tillväxt i en stängd ekonomi. Invandrare för med 

sig humankapital. Om invandrarnas nivå av humankapital är högre än de inföddas, kommer 

tillväxttakten att öka. Är däremot invandrarnas humankapital på samma nivå som de inföddas 

eller lägre, påverkas tillväxttakten likt vid en ökning av befolkningstillväxten, dvs. att 

tillväxttakten saktar ner (Friedberg & Hunt 1995). 

Traditionellt sett har teorier om regional tillväxt fokuserat på konvergens mellan regioner 

(Aronsson m.fl. 2001). Aronsson m.fl. (2001) formulerar teorier om vilka faktorer som har 

inverkan på regional tillväxt och på migration mellan regioner. Bland variabler som 

geografiska karakteristika, medelinkomst och arbetsmarknadsförhållanden i regionen nämns 

också kostnader för offentliga utgifter och skattesatser som faktorer som teoretiskt sett kan 

påverka regional tillväxt och migration (Aronsson m.fl. 2001). Tiebout/Tullock-hypotesen 

hävdar att människor flyttar till den region där de offentliga förhållandena, såsom skatter och 

utbud av offentliga tjänster, bäst stämmer överrens med ens privata önskemål (Tiebout 1956; 

Tullock 1971, som Cebula 2009 refererat till).  

Teorin om invandringens ekonomiska effekter på välfärdssystemet har formats kring 

hypotesen att invandring kan förbättra de statliga finanserna, främst därför att invandrarna har 

en fördelaktig åldersfördelning (Schou 2006). Med en fördelaktig åldersfördelning menas en 

hög andel personer i arbetsför ålder som kan försörja den icke-arbetande befolkningen. Akbari 

(1989) beskriver livscykelteorin, som innebär att ett samhälle med en hög andel personer i 
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arbetsför ålder, kommer att ha ett högre sparande. Sparandet kan ses som en 

generationsöverskridande transferering, från arbetarna till pensionärer och barn. Man kan 

också se sparandet som skatteintäkter som transfereras till den icke-arbetande befolkningen 

(Akbari 1989).  

Lågutbildade invandrare blir ofta bidragstagare och i en statisk modell blir invandrarna en 

kostnad för staten (Schou 2006). Men i en dynamisk modell med oändlig tidsram, där 

invandring upprepas i varje period, kommer alla generationer i den inhemska befolkningen 

tjäna på invandringen (Razin & Sadka 2002). Detta förutsätter att den första periodens 

invandrare får barn, som i den andra perioden arbetar och bidrar till att försörja den första 

generationens invandrare som då gått i pension. Enligt neoklassisk teori ger invandring stora 

skattevinster, givet att invandraren är “ung, välutbildad, saknar försörjningsansvar och får 

arbete direkt” (Rauhut & Blomberg 2003, s 34). Under dessa förutsättningar kommer 

invandrare bidra med mer skatteintäkter än vad de får i transfereringar och bidrag av staten.  

Invandringens ekonomiska effekter beror också till stor del på hur andra generationen 

invandrare, födda i mottagarlandet, anpassar sig (Borjas 1994). Framförallt är det 

anpassningen till arbetsmarknaden som är avgörande. Detta beror dels på huruvida den andra 

generationens invandrare förbättrar sin ekonomiska status gentemot sina föräldrar och dels 

vilka skillnader i löne- och yrkesnivå som finns mellan den andra generationens invandrare 

och motsvarande inhemska generation. Enligt traditionell teori blandas inom loppet av två 

eller tre generationer invandrargruppen in i och blir en naturlig del av den infödda 

befolkningen (Borjas 1994). Men det finns också teorier om att kulturella och ekonomiska 

skillnader hos invandrargrupper följer med de kommande generationerna under fler släktled 

och att heterogena etniska grupper finns kvar under en längre tid (Glazer & Moynihan 1963, 

som Borjas 1994 refererat till). 
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3. Tidigare studier  

Tidigare studier om invandringens ekonomiska effekter på mottagarlandets välfärdssystem 

har visat både på positiva och negativa resultat. Med en positiv netto- eller omfördelnings-

effekt menas, ur de offentliga finansernas perspektiv, att invandrarbefolkningen bidrar med 

mer skatteintäkter än vad den kostar staten i offentliga utgifter. En negativ netto- eller 

omfördelningseffekt innebär att invandrarbefolkningen kostar staten mer än den bidrar med i 

intäkter till staten. Olikheter i resultat kan till stor del förklaras av skillnader mellan vilka 

tidsperioder som studeras, kvalitet på datamaterial, variabler som inkluderas samt definitionen 

av invandrare (Ekberg 2011). 

En studie från USA, som följt flera kohorter av invandrare som anlänt mellan 1950 och 1974
1
, 

visar att invandrare bidrar med mer skatteintäkter än de kostar staten (Simon 1984). Blau 

(1984) finner att invandrarfamiljer i USA år 1975 utnyttjar offentliga transfereringar i lika 

utsträckning som en jämförbar infödd familj. Akbari (1989) gör en tvärsnittsundersökning för 

Kanada år 1980 och finner en omfördelning av inkomster från invandrarbefolkningen till den 

infödda befolkningen, dvs. en positiv nettoeffekt av invandring.  

En studie för (Väst-)Tyskland finner en positiv nettoeffekt av den stora migrationen under 

åren 1988-1992 (Gieseck, Heilemann & von Loeffelholz 1995). Dock påpekar Gieseck m.fl. 

(1995) att mer än hälften av migranterna under denna period var tyska medborgare eller 

etniska tyskar som lämnade bl.a. Östtyskland (DDR), vilket inverkade på hur snabbt 

invandrarna kunde assimileras på arbetsmarknaden. Schou (2006) finner att en ökad 

invandring till ett land med stor offentlig sektor, som Danmark, kommer att försämra den 

offentliga sektorns balans. Det som kan förbättra resultatet är en bättre ekonomisk integrering 

av invandrarna och deras efterkommande (Schou 2006). Rowthorn (2008) sammanfattar 

studier av invandringens omfördelningseffekter i västvärldens länder och finner att effekten 

generellt sett är liten, oftast motsvarande ±1 procent av BNP. Här används BNP som 

jämförelse för att få en uppfattning om storleken på effekten. Även om metoderna i de olika 

studierna skiljer sig åt och länderna för vilka beräkningarna genomförs ser olika ut, så tar 

oftast de positiva effekterna av invandring ut de negativa så att nettoeffekten är liten 

(Rowthorn 2008). 

Ett antal studier har genomförts i Sverige. Wadensjö (1972, som Ekberg 1999 refererat till) 

finner en positiv inkomsteffekt för den infödda befolkningen i Sverige av den marginella 

                                                           
1
 Kohorterna anlände under 1950-1959, 1960-1964, 1965-1969, 1970, 1971, 1972, 1973 respektive 1974. 
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invandringen år 1969. För 1970 visar Ekberg (1983, som Ekberg 1999 refererat till) en positiv 

nettoeffekt av invandring, som minskade men fortfarande var positiv år 1976. Den positiva 

effekten var aldrig mer än motsvarande 1 procent av BNP (Ekberg 2011). Under 1950- och 

1960-talet hade utrikesfödda en högre sysselsättningsgrad än infödda (Ekberg 2009). 

Dessutom bestod invandringen till största del av arbetskraftsinvandring. Ekberg (1999) drar 

slutsatsen att invandringen bidrog till en positiv nettoeffekt under efterkrigstiden och fram till 

1980-talet.  

Mellan åren 1983 och 1992 minskade invandringens nettoeffekt (Gustavsson och Österberg 

2001). 1983 var nettoeffekten positiv, men 1992 var den negativ. Anledningen är enligt 

Gustavsson och Österberg (2001) invandrarnas försämrade ställning på arbetsmarknaden. 

Även Ekberg (1999) beskriver en negativ nettoeffekt under början av 1990-talet. Fortfarande 

är effekten liten, mellan 1-2 procent av BNP. Sedan slutet av 1970-talet har invandrarnas 

sysselsättningsgrad sjunkit i förhållande till inföddas, trots 1980-talets högkonjunktur (Ekberg 

2009). Ungefär vid samma tid minskade arbetskraftsinvandringen och fler flykting- och 

anhöriginvandrare kom till Sverige.  

Under 1990-talet rådde ekonomisk kris samtidigt som det kom en stor flyktingvåg från 

Bosnien, vilket förstärkte den nedåtgående trenden (Ekberg 2009). För år 2006 finner Ekberg 

(2009) en negativ nettoeffekt, motsvarande 1,5-2 procent av BNP. Han visar att andelen av 

statens kostnader för invandrarbefolkningen (ca 16 procent) är mindre än andelen invandrare i 

befolkningen (ca 17 procent). Det vill säga att invandrarbefolkningen inte kostar lika mycket 

som man kunde förvänta sig, givet dess storlek. Men han finner också att invandrar-

befolkningen bidrar med lägre skatteintäkter än man kunde förvänta sig i förhållande till dess 

storlek. Av de totala skatteintäkterna står invandrare för ca 12 procent. De låga skatte-

intäkterna antas bero på lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet framförallt bland 

invandrare från utomeuropeiska länder (Ekberg 2009). Nettoeffekten av den framtida 

invandringen fram till 2050 har estimerats av Ekberg (2011). Han beskriver två scenarier. Ett 

scenario där invandrarnas ställning på arbetsmarknaden i framtiden är lika som nu, vilket ger 

en negativ nettoeffekt av invandring alla år fram till 2050. Det andra scenariot är mer 

optimistiskt och antar att invandrarbefolkningens arbetsmarknadssituation är likvärdig med 

den infödda befolkningen. Det ger en positiv nettoeffekt av invandring alla år fram till 2050. I 

båda scenarierna är effekten liten, motsvarande ±1 procent av BNP för de flesta år (Ekberg 

2011).  
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Gustavsson (1990) och Storesletten (2003) har funnit skillnader mellan olika invandrar-

grupper i Sverige. Skandinaviska invandrare bidrar med en positiv nettoeffekt, medan 

invandrare från länder varifrån invandringen är mer restriktiv, bidrar med en negativ 

nettoeffekt (Gustavsson 1990). Storesletten (2003) fann en positiv nettoeffekt av invandrare i 

åldersgruppen 20-30 år men en negativ nettoeffekt av invandrare över 50 år. Resultaten från 

dessa studier är intressanta i sammanhanget eftersom fördelningar av olika invandrargrupper 

skiljer sig åt mellan kommuner.  

Wadensjö (2007) har studerat invandrarnas effekt på Danmarks offentliga finanser på statlig, 

regional och kommunal nivå. På statlig nivå ger infödda danskar, invandrare från annat 

västland och invandrare från icke-västland en positiv nettoeffekt. Men nettoeffekten är lägre 

för gruppen invandrare från icke-västländer. På genomsnittlig kommunalnivå däremot skiljer 

sig resultaten mer mellan de olika grupperna. Kommunerna har i genomsnitt en positiv effekt 

av den infödda befolkningen, men omfördelar resurser till gruppen invandrare från icke-

västland. Förklaringen till att invandrare från icke-västländer kostar kommunerna är främst 

hög arbetslöshet i gruppen. Det ger låga inkomster och därmed låga skatteintäkter till 

kommunerna, men också högre social- och bostadsbidrag som blir en kostnad för 

kommunerna (Wadensjö 2007).  

Ytterligare en studie med syfte att göra beräkningar av invandringens omfördelningseffekter 

på regional nivå har gjorts för Texas, USA. Undersökningen visar att delstaten Texas hade en 

nettointäkt av illegala invandrare, medan sex enskilda städer i Texas hade en nettokostnad av 

illegala invandrare (Weintraub 1984).  

Skattesatser och offentliga utgifter för grundskola har visats påverka migration inom USA, 

vilket stämmer överens med Tiebout/Tullock-hypotesen (Cebula 2009). Låga skattesatser för 

inkomst och egendom samt höga utgifter per elev i grundskolan attraherar människor att flytta 

till regionen. Aronsson m.fl. (2001) undersöker olika faktorers påverkan för migration mellan 

regioner. De finner att Sveriges kommuners skattesats och offentliga utgifters inverkan på 

migration mellan regioner är svårtolkad. Det finns skillnader i resultat mellan 

storstadsområdena och de andra delarna av landet. De konstaterar att offentliga utgifter och 

skattesats kan ha påverkan på migration mellan regioner, men ingen självklar slutsats dras om 

dessa variablers påverkan på migration. Beslut som gjorts flera år tidigare kan haft inverkan 

på årets offentliga finanser och årets förhållanden påverkar framtida finanspolitiska åtgärder 

(Aronsson m.fl. 2001).  
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I en tidigare studie inom ett närliggande ämnesområde har en form av probitmodell använts. 

Andersson och Hammarstedt (2012) undersöker Sveriges invandrare från EU:s tio nya 

medlemsländer år 2004 och jämför dessa invandrares inkomstnivåer med infödda svenskars 

inkomster tre år senare. Resultatet i sig är ointressant för denna uppsats syfte men Andersson 

och Hammarstedt (2012) använder en ordered probitmodell. Med hjälp av probitmodellen 

studeras skillnader mellan infödda och invandrare i sannolikheten att, givet vissa förhållanden 

såsom utbildning, ålder och familjesituation, nå en viss position i arbetslivet. 

De tidigare studierna visar exempel på både positiv och negativ nettoeffekt av invandring i de 

offentliga finanserna. I Sverige var nettoeffekten av invandring positiv från 1960-tal fram till 

1980-tal. Sedan 1990-talet har invandringen bidragit med en negativ effekt på de statliga 

finanserna. Bland de tidigare studier vi läst finns få med lokalt eller regionalt perspektiv. 

Denna uppsats bidrag i ämnesområdet är ett lokalt perspektiv där invandringens ekonomiska 

effekter på välfärdssystemet studeras på kommunal nivå. Eftersom vi studerar Sverige på 

kommunal nivå kan vi också undersöka förhållandet mellan kommuners offentliga ekonomi 

och andel invandrare i kommunen. Att använda en probitmodell för att undersöka förhållandet 

mellan invandring och offentlig ekonomi har vi inte sett i någon tidigare studie.   
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4. Metod och urval för beräkning av invandringens nettoeffekt 

4.1. Metod  

Den enskilda kommunens nettoeffekt av invandring avser skillnaden mellan invandrar-

befolkningens bidrag till kommunens intäkter och invandrarbefolkningens kostnader för 

kommunen. Om summan av kommunens intäkter från invandrarbefolkningen är större än 

summan av kostnaderna, har kommunen en positiv nettoeffekt av invandring, och tvärtom. 

För att beräkna nettoeffekten gör vi en beräkning av intäkter och kostnader, inspirerad av 

Ekberg (1999, 2009, 2011). Kommunernas offentliga finanser innehåller en mängd poster för 

intäkter och kostnader. För att få fram invandrarbefolkningens del av de många intäkts- och 

kostnadsposterna måste uppskattningar göras i de flesta fall. Endast några få poster är 

invandrarspecifika, dvs. man kan särskilja kostnader (intäkter) direkt för invandrar-

befolkningen. Andra poster är åldersberoende, dvs. att de är direkt knutna till en viss 

åldersgrupp. Då kan invandrarnas del beräknas med hjälp av andelen invandrare i den berörda 

ålderskategorin. För de övriga posterna får man använda andelen invandrare i kommunen för 

att skatta invandrarbefolkningens del. En mer utförlig beskrivning ges i kapitel 6 i samband 

med respektive kostnads- och intäktspost.  

4.2. Urval 

I Sverige finns 290 kommuner, indelade i tio kommungrupper av Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) (Dastserri 2010). På grund av den stora datamängd som behövs samlas in 

måste ett begränsande urval göras för beräkning av nettoeffekten. Syftet med uppsatsen är att 

belysa eventuella skillnader mellan olika slags kommuner. Vi finner därför det lämpligt att 

använda SKL:s uppdelning i kommungrupper. Kommungruppsindelningen baseras på flera 

variabler, bland annat befolkningsantal och tätortsgrad (Dastserri 2010) (se tabell 1). 

Som tidigare nämnt är Sverige ett varierat land, geografiskt och i samhällsstrukturer. För att få 

en bild av om det finns påtagliga skillnader i nettoeffekten av invandrare i olika slags 

kommuner, valde vi att begränsa vårt urval av kommuner till fyra av kommungrupperna. Med 

detta val är vi medvetna om att vi har tagit bort nästan två tredjedelar av Sveriges kommuner, 

och därmed uteslutit dem ur vår målpopulation. Valet föll på de fyra kommungrupperna 

Storstäder, Större städer, Pendlingskommuner och Glesbygdskommuner.  
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Tabell 1. Kommungruppsindelning. 

 Antal  Urval Andel av alla 

invandrare i riket 

Andel 

invandrare i 

kommungrupp 

1. Storstäder 
Över 200 000 invånare 

3 3 29,1 % 

 

32,0 % 

 

2. Förortskommuner till storstäder 
50 % av invånarna pendlar till Storstäder 

38 0 19,0 % 

 

23,0 % 

 

3. Större städer 
Mellan 50 000 och 200 000 invånare 

31 3 28,2 % 

 

18,6 % 

 

4. Förortskommuner till större städer 
50 % av invånarna pendlar till Större städer 

22 0 2,1 % 

 

12,4 % 

 

5. Pendlingskommuner 
40 % av invånarna pendlar till annan kommun 

51 5 5,2 % 

 

13,7 % 

 

6. Turism- och besöksnäringskommuner 
Definierat efter gästnätter på hotell mm och antal fritidshus 

20 0 1,5 % 

 

9,5 % 

 

7. Varuproducerande kommuner 
34 % av invånarna arbetar inom varuproduktion 

54 0 6,2 % 

 

14,4 % 

 

8. Glesbygdskommuner 
Tätortsgrad under 70 % och mindre än 8 invånare/km2 

20 2 0,9 % 

 

9,7 % 

 

9. Kommuner i tätbefolkad region 
Mer än 300 000 personer inom radie på 112,5 km 

35 0 6,2 % 

 

13,5 % 

 

10. Kommuner i glesbefolkad region  
Mindre än 300 000 personer inom radie på 112,5 km 

16 0 1,7 % 

 

9,9 % 

 

 290 13 100 %  

Källa: Dastserri 2010; SCB 2012b, 2013d. 

 

Storstadskommuner och Glesbygdskommuner valdes eftersom de två grupperna representerar 

två extremer i Sverige. En annan aspekt är att andelen invandrare är som högst i gruppen 

storstäder, 32 procent, och bland de lägsta för kommunerna i gruppen glesbygdskommuner, 

knappt tio procent (se tabell 1). Gruppen Större städer valdes eftersom nära 30 procent av 

Sveriges befolkning bor i en sådan kommun (SCB 2012b). Ingen annan kommungrupp 

representerar en så stor andel av befolkningen. Pendlingskommuner valdes som en 

representant för landsbygden, någonting mellan glesbygd och städer. I kommungrupperna 

Storstäder och Större städer bor en stor andel av Sveriges invandrare (se tabell 1).  

Sammansfattningsvis bygger vår urvalsram på total 105 kommuner uppdelat i fyra stratum där 

kommunerna är stratifieringsvariabel. Eftersom gruppen Storstäder bara omfattas av tre 

kommuner har vi valt att inkludera alla tre kommuner i vårt urval. Därefter har ett obundet 

slumpmässigt urval (OSU) gjorts för de andra tre strata. Proportionell allokering använts, dvs. 

de enskilda urvalsstorlekarna har valts på så sätt att de är proportionella mot totalt antal 

kommuner i varje grupp (Lohr 2010). Vårt slutliga urval består av 13 kommuner
2
.  

                                                           
2
 Storstäder: Göteborgs stad (Västra Götalands län), Malmö stad (Skåne län), Stockholms stad (Stockholms län). 

Större städer: Eskilstuna kommun (Södermanlands län), Uddevalla kommun (Västra Götalands län), Umeå 

kommun (Västerbottens län). Pendlingskommuner: Bjurholms kommun (Västerbottens län), Degerfors kommun 

(Örebro län), Klippans kommun (Skåne län), Tjörns kommun (Västra Götalands län), Ängelholms kommun 

(Skåne län). Glesbygdskommuner: Sorsele kommun (Västerbottens län), Övertorneå kommun (Norrbottens län). 
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Det skulle vara mer passande att bestämma de enskilda urvalsstorlekarna med avseende på de 

varierande standardavvikelserna i varje stratum, dvs. en Neyman-allokering (Lohr 2010). Då 

kan man även ta hänsyn till eventuella kostnader för undersökningen. Men eftersom 

beräkningen av nettoeffekten avser en jämförelse mellan kommuner i olika slags 

kommungrupper och vi inte kommer att skatta något för hela populationen, så nöjer vi oss 

med en enkel proportionell allokering. 

  



13 

 

5. Data för beräkning av invandringens nettoeffekt 

För beräkning av nettoeffekten används data för demografi, samt kommunernas kostnader och 

intäkter. Allt datamaterial för beräkning av nettoeffekten är offentlig statistik, i huvudsak från 

SCB. Kompletterande data har hämtats från Skolverkets databas Jämförelsetal. I referenslistan 

finns en översikt över samtliga data. Data för samtliga variabler avser år 2011. År 2011 valdes 

därför det var det senaste året som vi fann all data för.  

5.1. Demografi 

Demografins data är hämtad som regionindelad statistik för totalt antal invånare och antal 

invandrare. Tabell 2 visar en sammanfattande överblick över vårt kommunurval. 

Tabell 2. Antal invånare samt antal och andel invandrare i de 13 kommunerna, år 2011. 

Not: Arbetslösheten definieras som öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd. 

Försörjningsbörda definieras som antal personer 0-19 år och 65+ år dividerat med antal personer 20-64 år. 

Källa: SCB 2013d, Arbetsförmedlingen 2013. 

 

Datamaterialet finns uppdelat i kön och 10-års åldersklasser, men inte redovisat för varje 

årskull. Åldersklasserna har använts för beräkningar för de åldersberoende kostnads- och 

intäktsposterna. För vissa beräkningar har vi behövt lägga ihop flera åldersklasser för att få 

den mest rättvisa skattningen för invandrarbefolkningens andel (se tabell 16 i bilaga 1). I 

tabell 2 har vi också presenterat arbetslöshet och försörjningsbörda i respektive kommun. 

Båda variablerna visar på stor variation. För försörjningsbördan syns tydligt att det skiljer sig 

stort mellan framförallt extremerna Storstadskommuner och Glesbygdskommuner. 

 

Antal 

invånare 

Antal 

invandrare 

Andel 

invandrare 

Arbets-

löshet 

Försörjnings-

börda 

Storstäder      

Göteborgs stad 520 374 159 050 30,6 % 6,7 % 0,57 

Malmö stad 302 835 123 531 40,8 % 8,9 % 0,59 

Stockholms stad 

 

864 324 

 

257 710 

 

29,8 % 

 

5,1 % 

 

0,55 

 

Större städer      

Eskilstuna kommun 97 596 27 134 27,8 % 10,2 % 0,74 

Uddevalla kommun 52 156 7 989 15,3 % 7,7 % 0,77 

Umeå kommun 

 

116 465 

 

13 811 

 

11,9 % 

 

5,6 % 

 

0,59 

 

Pendlingskommuner      

Bjurholms kommun 2 431 209 8,6 % 5,1 % 1,07 

Degerfors kommun 9 551 1 333 14,0 % 7,6 % 0,84 

Klippans kommun 16 601 2 744 16,5 % 7,0 % 0,77 

Tjörns kommun 14 959 1 120 7,5 % 2,7 % 0,80 

Ängelholms kommun 

 

39 626 

 

4 703 

 

11,9 % 

 

6,4 % 

 

0,80 

 

Glesbygdskommuner      

Sorsele kommun 2 729 335 12,3 % 7,8 % 0,92 

Övertorneå kommun 

 

4 810 

 

1 357 

 

28,2 % 

 

9,1 % 

 

0,93 
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En invandrare definieras enligt Nationalencyklopedin som en “person som flyttar från ett land 

till ett annat för att bosätta sig där en längre tid” (Nationalencyklopedin 2013). Det finns dock 

även andra definitioner
3
 och avgränsningen för hur invandrarbefolkningen definieras är 

kopplad till vilken typ av frågeställning som ställs (Ekberg 2009). Vi har valt att definiera 

invandrare som utrikes födda och inrikes födda med båda föräldrarna födda utrikes. Det 

stämmer överens med SCB:s (2002) rekommendationer av uppdelning i utländsk och svensk 

bakgrund
4
. Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands motsvarar fem procent av 

befolkningen år 2011 (se tabell 3). Sju procent av befolkningen 2011 hade en förälder född 

utomlands. I Sverige bor invandrare med ursprung från nästan alla världens länder. 2011 var 

en femtedel av de utrikes födda, födda i ett annat nordiskt land, en femtedel var födda i ett 

annat EU-land (utöver Sverige, Finland, Danmark) och tre femtedelar var födda någon 

annanstans i världen (SCB 2013d).  

Tabell 3. Antal och andel invånare med utländsk respektive svensk bakgrund, år 2011. 

 Antal Andel 

Utrikes födda 1 427 296 15 % 

Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar 430 253 5 % 

Utländsk bakgrund (invandrare) 1 857 549 20 % 

   

Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder 666 723 7 % 

Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar 6 958 583 73 % 

Svensk bakgrund (infödda) 7 625 306 80 % 

 

Totalbefolkning 

  

9 484 866 

 

100 % 

Källa: SCB 2013d. 

 

5.2. Kostnader 

Vi är intresserade av kommunernas kostnader för och intäkter från sin invandrarbefolkning. 

Kommuninvånarna ger naturligtvis också upphov till intäkter och kostnader för stat och 

landsting t.ex. statlig företagsskatt och landstingets sjukvårdskostnader, men dessa intäkter 

och kostnader berör inte vi i denna uppsats. I den offentliga statistiken finns inte kostnader 

(eller intäkter) för invandrare redovisat separat. Därför har skattningar gjort för att komma så 

nära de faktiska värdena som möjligt. Som nämnt i modellbeskrivningen har kostnaderna 

(intäkterna) klassats som invandrarspecifika, åldersberoende och övriga. Kommunernas 

största kostnader är utbildning, barnomsorg och äldreomsorg (de Beer 2009) och där kan 

invandrarnas kostnad beräknas med hjälp av andelen invandrare i berörd åldersklass.  

                                                           
3 För beräkning av invandringens nettoeffekt har Storesletten (2003) valt utrikes födda, bosatta i Sverige, som definition för 

invandrare. Ekberg (1999) använder utrikes födda och andra generationens invandrare, som definition för invandrare. Andra 

generationens invandrare definieras vanligen som inrikes födda med minst en förälder född utomlands (Ekberg 2009). 
4 Personer med utländsk bakgrund: Utrikes födda (oavsett var föräldrarna fötts) och inrikes födda med båda föräldrarna födda 

utrikes. Personer med svensk bakgrund: Inrikes födda med en förälder född inrikes och en förälder född utrikes och inrikes 

födda med båda föräldrarna födda inrikes. 
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Totala kostnader för verksamheten och andelen invandrare i respektive åldersklass används 

för att beräkna invandrarbefolkningens kostnader för öppen förskola (0-4 år), öppen 

fritidsverksamhet (5-14 år), fritidshem (5-14 år), förskoleklass5
 (5-14 år), särvux (15-54 år), 

musik- och kulturskola (5-14 år), förskolan (0-4 år) samt pedagogisk omsorg6 (0-14 år). 

Verksamheterna riktar sig inte till exakt dessa specifika åldersgrupper, men det blir en 

någorlunda rättvis skattning eftersom andelen invandrare används och åldersklasserna ligger 

nära avsedd åldersgrupp. För förskola och pedagogisk omsorg finns, i Jämförelsetal, data för 

andel inskrivna med annat modersmål än svenska. På grund av att denna variabel inte ger rätt 

definition av invandrare
7
 har vi inte använt den. Det finns inte heller några andra uppgifter 

som ger en mer rättvis bild av i hur stor utsträckning invandrare utnyttjar dessa verksamheter, 

därför har vi antagit att invandrarbefolkningen är likvärdig med genomsnittet. 

I grundskolan (och gymnasiet) bedrivs modersmålsundervisning vilket i huvudsak riktar sig 

till invandrare, men det finns inga särredovisade kostnader sedan 1997. Det innebär att vi inte 

kan urskilja kostnader för modersmålsundervisning. Invandrarnas kostnad för grundskolan 

beräknas med de totala kostnaderna och andelen invandrare. Också för grundskolan finns 

alternativet att använda data från Jämförelsetal för andelen berättigade till modersmåls-

undervisning. Men som nämnts ovan, ger det inte rätt definition av invandrare. Därför 

används andelen invandrare i närmaste åldersgrupp även här, 5-14 år i detta fall. 

Kostnader för grundsärskola finns både som total kostnad år 2011 (SCB) och som total 

kostnad för hemkommun (Jämförelsetal), men där är de senaste uppgifterna från 2008. 

Fördelen med att använda kostnaden för hemkommunen, är att man får kommunens kostnader 

för elever som bor i kommunen, men går i skolan i annan kommun, samt att kostnaden för 

elever från annan kommun som går i skolan i kommunen är borträknad. Om kostnaderna 

antas samma varje år, kan 2011 års värde räknas fram från 2008 års kostnad med hjälp av 

inflationen (SCB 2013b). Andelen invandrare 5-14 år används som tidigare. En jämförelse 

mellan beräkningarna av de olika data visar att skillnaderna i de flesta fall är små. Eftersom 

skillnaderna är små, väljer vi SCB:s data för den totala kostnaden eftersom de gäller för 2011. 

För gymnasieskolan används data för kostnad per elev i gymnasiet för hemkommunen, andel 

16–19-åringar i kommunen och andel av 16–19-åringar i gymnasiet, för att skatta den totala 

                                                           
5 För förskoleklass har vi varit tvungna att använda åldersgruppen 5-14 år, vilket är det närmsta vi kommer andelen 6-åringar. 
6 Pedagogisk omsorg, i dagligt tal dagmamma. 
7 Det kan finnas infödda med en förälder född utomlands som använder ett annat modersmål än svenska och det kan finnas 

utländskt födda som använder svenska som modersmål, därmed risk för både över- och undertäckning. 
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kostnaden för gymnasiet för kommunen. Eftersom gymnasiet är en frivillig utbildning hade 

data för andel invandrare i gymnasiet varit önskvärt. Men då det inte finns redovisat får vi 

anta att andelen invandrare är lika stor som genomsnittet. Andel invandrare i åldern 15-24 år 

är åldersklassen som ligger närmast avsedd målgrupp. 

För Komvux finns flera olika variabler redovisade, men inget som kunde ge en helt rättvis 

skattning för invandrarnas kostnad. Den totala kostnaden för Komvux har skattats med data 

för totalt antal elever omräknat till heltidsstuderande och kostnad per heltidsstuderande tagits. 

I kommunerna Bjurholm, Degerfors och Sorsele finns noll elever eller ingen uppgift. Elever 

från dessa kommuner går antagligen i Komvux i annan kommun, och därför skattas den totala 

kostnaden med hjälp av data för hemkommunens kostnad per heltidsstuderande. Data för 

andel elever födda utomlands har använts för att beräkna invandrarbefolkningens del. Det blir 

en underskattning eftersom endast elever födda utomlands räknas med. Kostnaden för svenska 

för invandrare (SFI) särredovisas och hela den kostnaden tillfaller naturligtvis invandrar-

befolkningen. 

För kostnader för vård och omsorg av äldre används kostnad för äldreomsorg per invånare 

över 65 år, samt antal invandrare över 65 år. Kostnader för vård och omsorg för personer med 

funktionsnedsättning kan tillskrivas individer under 65 år. Därmed används antal invandrare 

0-64 år och kostnaden för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning per 

invånare 0-64 år, exklusive ersättning från Försäkringskassan. 

Kostnader för individ- och familjeomsorg (IFO) är uppdelat i olika verksamhetsområden.  

Med hjälp av data för kostnad per invånare och totalt antal invånare skattas den totala 

kostnaden för varje verksamhetsområde. För att beräkna invandrarbefolkningens del används 

andelen invandrare i berörd åldersgrupp: barn- och ungdomsvård (0-24 år), missbrukarvård 

för vuxna och övrig vuxenvård (15+ år)
8
, familjerätt och ekonomiskt bistånd (0-65+ år).  

Kommunerna har även kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Detta är “sysselsättnings-

främjande åtgärder som drivs i egen regi av kommunen” (SKL 2012, s 234). Totalt sett till 

riket har invandrare en lägre sysselsättningsgrad än infödda (Ekberg 2009). 56,7 procent 

utrikes födda i åldern 15-74 år var sysselsatta år 2011, jämfört med 67,2 procent av de inrikes 

födda (SCB 2013c). Samma år var arbetslösheten 16,1 procent för gruppen utrikes födda och 

6,1 procent för gruppen inrikes födda (SCB 2013c). Det ger en indikation på att kostnaden för 

                                                           
8
 Missbrukarvård för vuxna och övrig vuxenvård skulle skattas mer rättvist med andel över 18 år, men på grund 

av åldersgruppernas redovisning i datamaterialet används andelen över 15 år.  
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arbetsmarknadsåtgärder eventuellt är högre för invandrare. Men det finns inte uppgifter för 

arbetslöshet på kommunnivå för utrikes födda. För att undvika en alltför stor över- eller 

underskattning, har vi istället använt andelen invandrare 15-64 år tillsammans med totala 

kostnader för arbetsmarknadsåtgärder.  

Det finns ytterligare en kostnad, förutom SFI, som är invandrarspecifik. Det är “kostnader för 

flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet” (Regionfakta 

2011). De kostnaderna finns redovisade i posten särskilt riktade insatser tillsammans med 

sysselsättningsfrämjande åtgärder. Genom att subtrahera kostnaderna för arbetsmarknads-

åtgärderna, från den totala kostnaden för särskilt riktade insatser, får vi insatserna riktade till 

flyktingar. Hela det beloppet tillfaller invandrarbefolkningen.  

De övriga kostnaderna: färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning, politisk 

verksamhet, affärsverksamhet, fritid, kultur samt infrastruktur kan inte tillskrivas en viss 

åldersgrupp. Därför beräknas invandrarnas kostnad med hjälp av kostnaden per invånare för 

respektive variabel och antalet invandrare i kommunen. 

5.3. Intäkter 

Kommunernas intäkter kommer till största del från kommuninvånarnas inkomstskatter (SCB 

2011). Varje enskild kommun sätter sin skattesats (SCB 2011). Av de kommunala 

inkomstskatterna går ca två tredjedelar till kommunen och ca en tredjedel till landstinget 

(SKL 2012). Den näst största inkomstkällan för kommunerna är bidrag och transfereringar 

(SCB 2011). En stor del av bidragen består av kommunalekonomisk utjämning, även kallat 

generella statsbidrag, som syftar till att ge alla medborgare en likvärdig välfärd oavsett vilka 

strukturella förutsättningar hemkommunen har (Berggren & Hermansson 2008). 

Kommunens skatteintäkter för invandrarbefolkningen har beräknats med hjälp av de totala 

skatteintäkterna för kommun och landsting uppdelat efter kön och ålderklass. Därifrån måste 

landstingsskatten räknas bort. Det har gjorts med hjälp av skattesatser för total kommunal 

skattesats och skattesats i kommun. Anledningen till att vi för denna variabel valt att fördela 

över både ålder och kön, är att det finns skillnader i inkomst, och därmed skatteintäkter av 

inkomst, mellan åldersgrupper
9
 och mellan kön. Med hjälp av andelen invandrare i respektive 

åldersklass och kön, skattas invandrarnas andel av de totala skatteintäkterna till kommunerna. 

                                                           
9 Här menas att unga och pensionärer ofta har lägre inkomst medelålders.   
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Resultatet från denna beräkning grundar i antagandet att den genomsnittliga invandraren 

bidrar med lika mycket skatt som den genomsnittliga kommuninvånaren. Det är dock inte ett 

verklighetstroget antagande. Utrikes födda har en lägre sysselsättningsgrad och en högre 

arbetslöshet än inrikes födda (SCB 2013c), som nämnts i stycket om kostnader för 

arbetsmarknadsåtgärder. I SCB:s databas (2013e) finns data för hushållens inkomststruktur, 

såsom medelvärde för betald skatt. Uppgifterna finns fördelat över födelseland (se tabell 4). 

Siffrorna är redovisade för hushåll där båda makarna eller samborna är födda i Sverige och 

hushåll där båda är födda utrikes, och alternativ där emellan. För hushåll där båda vuxna är 

födda utrikes, är medelvärdet för betald skatt 60 procent av medelvärdet för total-

befolkningen. Hushåll där båda vuxna är födda i Sverige har ett skattemedelvärde på 115 

procent av totalbefolkningens medelvärde. 

 

Tabell 4. Medelvärde för betald skatt för hushåll, tkr efter födelseland, år 2011. 

 Medelvärde 

skatt, tkr Index 

Samtliga hushåll, 18- år 74,0 100 

Båda makarna (eller samborna) födda i Sverige 85,4 115 

En av makarna utrikes född och en född i Sverige 78,3 106 

Båda makarna utrikes födda 

 

45,5 

 

61 

 

Källa: Bearbeting av data från SCB 2013e. 

 

Både siffrorna för invandrarnas ställning på arbetsmarknaden och siffrorna för hushållens 

inkomststruktur, ger en indikation för att den genomsnittliga invandraren inte bidrar med lika 

mycket skatt som den genomsnittliga kommuninvånaren. Ekberg (2009) har för år 2006 fått, 

med hjälp av SCB, de faktiska uppgifterna för rikets skatteintäkter för invandrarbefolkningen. 

De skatteintäkterna är ca 12 procent av de totala skatteintäkterna för befolkningen, trots att 

andelen invandrare i befolkningen då var nästan 17 procent (Ekberg 2009). Detta talar för att 

beräkningen av invandrarnas skatteintäkter ovan bör revideras ned. 

Vi har valt att använda uppgifterna från Ekbergs utredning (2009) som en kvot för hur mycket 

vår ålder- och könsfördelade skattning av skatteintäkterna bör minskas. Genom att använda 

denna kvot görs två antaganden. För det första att förhållandena för invandrare ser likadana ut 

2011 som 2006, dvs. att invandrarnas ställning på arbetsmarknaden är lika båda åren och att 

invandrare 2011 bidrar med lika stor andel skatt som år 2006. För det andra att 

invandrarbefolkningens andel av de kommunala inkomstskatterna är lika i förhållande till 
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rikets totala skatteintäkter. (Se bilaga 2 för ett förtydligande exempel av beräkningarna av 

skatterna.)  

Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning 

samt några mindre poster (Berggren & Hermansson 2008). Inkomstutjämningen tar hänsyn 

till skattekraften
10

 i kommunen och jämför med medelskattekraften i landet (Berggren & 

Hermansson 2008). Kommuner med låg skattekraft får bidrag för inkomstutjämning samtidigt 

som kommuner med hög skattekraft får betala avgift. Kostnadsutjämningen avser att utjämna 

strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner. Strukturer man vill utjämna för är till 

exempel en hög andel äldre invånare som ger större behov av äldreomsorg eller höga 

kostnader för skola och skolskjuts, på grund av få elever och låg väg till skolan (Berggren & 

Hermansson 2008). Vi har valt att använda siffror för utjämningsåret 2012. Utjämningsåret 

2012 baseras på siffror från år 2011, men kommunen får bidragen (alternativt betalar 

avgiften) år 2012. Alternativet hade varit att använda utjämningsåret 2011, som baseras på 

uppgifter från 2010. När vi beräknat invandrarnas andel utjämningen har vi använt 

demografiska data för år 2011. Därmed blir det riktigt att använda utjämningsåret 2012 som 

också baseras på siffror för bland annat befolkningsstorlek år 2011. 

Inkomstutjämningen tillhör den vuxna befolkningen, och därför åldersfördelas den med andel 

invandrare över 15 år11
. De mindre posterna, strukturbidrag och regleringspost, tillhör inte 

någon specifik åldersgrupp utan beräknas med total andel invandrare i kommunen. 

Kostnadsutjämningen består av flera poster som räknas ihop och jämförs med den 

genomsnittliga strukturkostnaden i riket. Posten barn med utländsk bakgrund är invandrar-

specifik och där tas hela beloppet med i beräkningen. Några poster kan åldersfördelas och 

beräknas med andelen invandrare i närmast lämpliga åldersklass: förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg (0-14 år), grundskola och förskoleklass (5-14 år), gymnasieskola (15-24 år) 

samt äldreomsorg (65+ år). De övriga posterna i kostnadsutjämningen: IFO, kollektivtrafik, 

befolkningsförändring, bebyggelsestruktur och löner beräknas med den totala andelen 

invandrare i kommunen. (Se bilaga 2 för ett förtydligande exempel av beräkningarna av 

kostnadsutjämningen.) 

Det finns ytterligare en utjämning som avser att kompensera kommuner med ofördelaktiga 

strukturer men som inte är en del av den övriga kommunalekonomiska utjämningen. Det är 

                                                           
10 Beskattningsbar inkomst per invånare. 
11 På grund av hur åldersklasserna är redovisade måste vi använda andelen över 15 år, även om det skulle vara mer passande 

t.ex. över 19 år. 
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utjämning av LSS-kostnader. Dessa bidrag/avgifter kan inte åldersfördelas utan räknas med 

kostnad per invånare och total andel invandrare i kommunen. 

Kommunerna har också en intäkt i den kommunala fastighetsavgiften. Den betalas för 

bostäder som registrerats som småhus, lantbruksenhet, ägarlägenhetsenhet och hyreshusenhet 

(Skatteverket 2010). Denna intäkt kan vi inte tilldela någon specifik grupp, utan använder den 

totala andelen invandrare i beräkningen. Till sist återstår verksamhetens intäkter i vilket bland 

annat “avgifter, försäljningsintäkter och specialdestinerade statsbidrag” (SKL 2012, s 18) 

ingår. Av dessa finns statsbidrag för maxtaxa
12

 och statsbidrag för kvalitetssäkrande 

åtgärder
13

 särredovisat, och de kan åldersfördelas till åldersgruppen 0-14 år. De övriga 

intäkterna i verksamhetens intäkter åldersfördelas inte, utan den totala andelen invandrare 

används. 

 

  

                                                           
12 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
13 Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar 

maxtaxa. 
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6. Resultat för invandringens nettoeffekt 

6.1. Nettoeffekten av invandring i olika kommuntyper  

Kommunens nettoeffekt av invandring är summan av kommunens alla intäkter från 

invandrarbefolkningen och kommunens alla kostnader för invandrarbefolkningen. Figur 1 

visar, enligt de röda staplarna, att i sex av de 13 kommunerna ger invandrarbefolkningen en 

positiv nettoeffekt sett ur kommunens budgets perspektiv, dvs. att invandrarbefolkningen 

bidrar med mer intäkter till kommunen än vad den kostar kommunen i offentliga utgifter. I sju 

av 13 kommuner är nettoeffekten av invandring negativ.  

Figur 1. Invandrarnas nettoeffekt i kr/invandrare och nettoeffekten av kommunens totalbefolkning i 

kr/invånare, år 2011. 

Not: Sorseles värde för invandrares nettoeffekt går utanför diagrammet. 

Nettoeffekten av kommunens totalbefolkning är inte lika med årets resultat i Räkenskapssammandragen för kommunerna 

(SCB 2012) som används i regressionsanalysen, vilket har flera orsaker. Dels finns i årsresultatet i räkenskapssammandragen 

även avskrivningar, finansiella poster och extraordinära poster med, vilket vi inte har räknat med i nettoeffekten. Dels har 

data för nettoeffekten samlats in från flera olika källor, vilket gör att siffrorna inte alltid stämmer överens. Dessutom har den 

totala kostnaden (intäkten) ibland inte funnits, utan skattningar har gjorts för det totala beloppet. 

 

Nettoeffekten av invandring för Sorsele kommun skiljer sig stort från övriga. I jämförelse 

mellan de olika kommungruppernas resultat för invandrarnas nettoeffekt finns en viss 

skillnad. Storstadskommunerna har en negativ nettoeffekt och kommungruppen Större städer 

har en positiv nettoeffekt av invandring. Glesbygdskommunerna har mer negativ nettoeffekt i 

jämförelse med de andra grupperna. I gruppen Pendlingskommuner är det variation mellan 

resultaten. De gröna staplarna representerar kommunens totala nettoeffekt i kr/invånare. Den 
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totala nettoeffekten i kommunen avser samma kostnads- och intäktsposter som i beräkningen 

för invandrarnas nettoeffekt. Kommunernas totala nettoeffekt är positiv för elva av 

kommunerna i urvalet. Umeå, Degerfors och Klippan utmärker sig med ett bättre resultat för 

invandrarnas nettoeffekt i kommunen, än för den totala nettoeffekten. Sorsele sticker ut med 

det mest positiva resultatet i nettoeffekt av totalbefolkningen, men som sagt det sämsta 

resultatet i nettoeffekt av invandring. Den relativa nettoeffekten, definierad som nettoeffekten 

av invandring i relation till kommunens totala intäkter, visar att i åtta av 13 kommuner är 

storleken på nettoeffekten av invandring motsvarande ±1 procent av kommunens totala 

intäkter. I de övriga fem är nettoeffekten större än så (se figur 5 i bilaga 1). För att få en större 

förståelse för vad det är som skiljer sig mellan kommunerna kan vi gå tillbaka i datamaterialet 

och studera intäkter och kostnader närmare. Vi kan inte presentera detaljerade fakta för alla 

kommuner, utan väljer några för att få en bild av vilka olika poster som påverkar. 

Tabell 5. Olika intäkts- och kostnadsslag för Sorsele kommun, år 2011. 

Sorsele kommun, år 2011 Antal invånare Antal invandrare Andel invandrare 

 2 729 335 12,3 %  

    

Av total-

befolkningen, 

miljoner kr 

Av invandrar-

befolkningen, 

miljoner kr 

Invandrarnas 

andel  

Av invandrar-

befolkningen 

tkr/invandrare 

 

Skatteintäkter 91,6 9,1 9,9 % 27,2 

Kommunalekonomisk 

utjämning (+ LSS) 65,0 7,7 11,8 % 22,9 

Statsbidrag 0,6 0,1 21,6 % 0,4 

Verksamhetens intäkter 96,9 11,9 12,3 % 35,5 

Summa intäkter 254,1 

 

28,8 

 

11,3 % 

 

86,0 

 

Utbildning 52,6 14,8 28,2 % 44,2 

Äldreomsorg 62,8 1,8   2,9 % 5,4 

Omsorg för funktionshindrade 11,5 1,8 15,7 % 5,4 

Individ- och familjeomsorg 4,2 0,6 15,1 % 1,9 

Särskilt riktade insatser 34,2 34,2 100 % 102,1 

Övriga kostnader 52,1 6,4 12,3 % 19,0 

Summa kostnader 217,4 59,7 27,4 % 178,1 

 

 

Tabell 5 visar Sorsele kommuns intäkter och kostnader av olika slag: totalt för kommunen, 

invandrarbefolkningens del, invandrarbefolkningens andel av det totala samt kostnader för 

och intäkter från invandrarbefolkningen i tkr/invandrare. Sorsele är intressant att studera 

närmare eftersom kommunens nettoeffekt avviker så stor från de övriga i urvalet. Andelen 

invandrare i kommunen är 12,3 procent, men invandrarna står för 11,3 procent av intäkterna. 

Med hjälp av uppdelningen på intäktsslag kan man se att invandrarnas andel av skatte-

intäkterna är lägre än andelen invandrare i kommunen, men invandrarnas andel av 

statsbidragen är högre än andelen invandrare. Men statsbidragen är en liten del av de totala 
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intäkterna. Den största delen av Sorsele kommuns intäkter består av verksamhetens intäkter. 

Invandrarnas andel av kostnaderna är 27,4 procent, mycket högre än andelen invandrare i 

kommunen. Tabellen visar att invandrarbefolkningens kostnader för utbildning är högre, men 

kostnader för äldreomsorg är lägre än andelen invandrare i kommunen. Det mest 

anmärkningsvärda i Sorseles kostnader är dock kostnader för särskilt riktade insatser till 

flyktingar. Dessa kostnader står för mer än hälften av invandrarbefolkningens totala kostnader 

i kommunen.  

Tabell 6. Olika intäkts- och kostnadsslag för Klippans kommun, år 2011. 

Klippans kommun, år 2011 Antal invånare Antal invandrare Andel invandrare  

 

 16 601 2 744 16,5 %  

    

Av total-

befolkningen, 

miljoner kr 

Av invandrar-

befolkningen, 

miljoner kr 

Invandrarnas 

andel  

Av invandrar-

befolkningen 

tkr/invandrare 

 

Skatteintäkter 519,7 82,4 15,9 % 30,0 

Kommunalekonomisk 

utjämning (+ LSS) 168,2 29,2 17,4 % 10,6 

Statsbidrag 4,7 0,7 14,2 % 0,2 

Verksamhetens intäkter 230,6 38,1 16,5 % 13,9 

Summa intäkter 923,2 150,4 16,3 % 54,8 

     

Utbildning 330,1 50,0 15,2 % 18,2 

Äldreomsorg 171,0 18,7 10,9 % 6,8 

Omsorg för funktionshindrade 71,1 12,8 18,0 % 4,7 

Individ- och familjeomsorg 62,3   9,7 15,6 % 3,5 

Särskilt riktade insatser   0,6   0,6 100 % 0,2 

Övriga kostnader 138,5 22,9 16,5 % 8,3 

Summa kostnader 773,5 114,8 14,8 % 41,8 

 

 

Klippan är den kommun i urvalet med bäst nettoeffekt för invandrare (se Klippans intäkter 

och kostander i tabell 6). Invandrarna i Klippans kommun bidrar med en lägre andel intäkter 

än den totala andelen invandrare i kommunen. Skatteintäkterna i Klippan är mer än hälften av 

de totala intäkterna. I Klippan är invandrarbefolkningens andel av den kommunalekonomiska 

utjämningen något högre än andelen invandrare i kommunen. Vad gäller kostnader står 

Klippans invandrare för en mindre andel av de totala kostnaderna, än den totala andelen 

invandrare. Både invandrarnas andel av kostnader för äldreomsorg och för utbildning är lägre 

än andelen invandrare i kommunen. De särskilt riktade insatserna är obetydliga i Klippans 

kommun, vilket också syns i kostnaden i tkr/invandrare. 

Göteborgs stad studeras som en representant för hur kostnader och intäkter kan fördela sig i 

en Storstadskommun (se tabell 7). I Göteborg är invandrarbefolkningens andel av kostnaderna 

lägre än andelen invandrare totalt, men invandrarbefolkningens andel av intäkterna är ännu 
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lägre, vilket ger negativ nettoeffekt av invandrarbefolkningen. Invandrarnas bidrag till 

skatteintäkterna är lägre i andel än andelen invandrare i kommunen. Invandrarnas andel av 

kostnader för äldreomsorg är lägre och andelen av kostnader för utbildning är högre än 

andelen invandrare i kommunen.  

Tabell 7. Olika intäkts- och kostnadsslag för Göteborgs stad, år 2011. 

Göteborgs stad, år 2011 Antal invånare Antal invandrare Andel 

invandrare 

 

 

 

 

 

520 374 159 050 30,6 %  

 

Av total-

befolkningen, 

miljoner kr 

 

Av invandrar-

befolkningen, 

miljoner kr 

 

Invandrarnas 

andel  

 

Av invandrar-

befolkningen 

tkr/invandrare 

 

Skatteintäkter 20 641 5 065 24,5 % 31,8 

Kommunalekonomisk 

utjämning (+ LSS) 2 386 735 30,8 % 4,6 

Statsbidrag 216 67 30,9 % 0,4 

Verksamhetens intäkter 6 949 2 124 30,6 % 13,4 

Summa intäkter 30 193 7 991 26,5 % 50,2 

     

Utbildning 9 744 3 124 32,1 % 19,6 

Äldreomsorg 4 723 917 19,4 % 5,8 

Omsorg för funktionshindrade 3 276 1 065 32,5 % 6,7 

Individ- och familjeomsorg 3 403 1 037 30,5 % 6,5 

Särskilt riktade insatser 142 142 100 % 0,9 

Övriga kostnader 6 525 1 994 30,6 % 12,5 

Summa kostnader 27 813 8 280 29,8 % 52,1 

     

Tabell 8. Olika intäkts- och kostnadsslag för Umeå kommun, år 2011. 

Umeå kommun, år 2011 Antal 

invånare 

Antal invandrare Andel invandrare  

 

 116 465 13 811 11,9 %  

  

Av total-

befolkningen, 

miljoner kr 

 

Av invandrar-

befolkningen, 

miljoner kr 

 

Invandrarnas 

andel  

 

Av invandrar-

befolkningen 

tkr/invandrare 

 

Skatteintäkter 4 773 536,6 11,2 % 38,9 

Kommunalekonomisk 

utjämning (+ LSS) 41,8 17,4 41,5 % 1,3 

Statsbidrag 45,2 4,5 9,9 % 0,3 

Verksamhetens intäkter 1 369 162,4 11,9 % 11,8 

Summa intäkter 6 229 720,8 11,6 % 52,2 

     

Utbildning 2 694 294 10,9 % 21,3 

Äldreomsorg 968 55,7 5,8 % 4,0 

Omsorg för 

funktionshindrade 671 86,7 12,9 % 6,3 

Individ- och familjeomsorg 486 55,3 11,4 % 4,0 

Särskilt riktade insatser 53,5 53,5 100 % 3,9 

Övriga kostnader 1 343 159,5 11,9 % 11,6 

Summa kostnader 6 216  704,7 11,3 % 51,0 
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Som representant för kommungruppen Större städer, studeras Umeå kommuns kostnader och 

intäkter närmare (se tabell 8). Nästan 12 procent av Umeås befolkning är invandrare. Även 

om invandrarnas andel av intäkterna är något lägre än så, 11,6 procent, så är andelen av 

kostnaderna ännu lägre, 11,3 procent. Jämförelsen med totalbefolkningens resultat är 

intressant i Umeås fall. Om man studerar invandrarnas andel av intäkterna, finner man att det 

är den kommunalekonomiska utjämningen som väger upp invandrarnas intäkter. När det 

gäller kostnaderna, har Umeås invandrare en lägre andel av kostnader för utbildning, än 

andelen invandrare i kommunen. Kostnader för särskilt riktade insatser, som helt bär 

avinvandrare, är en liten post i Umeås fall och påverkar inte resultatet nämnvärt. 

6.2. Känslighetsanalys av skatteintäkter 

Beräkningen av skatteintäkterna grundar sig i antagandet att invandrare har en sämre ställning 

på arbetsmarknaden. Det gör det intressant att göra en känslighetsanalys just för beräkningen 

av skatteintäkterna. I känslighetsanalysen antar vi att invandrare har samma ställning som en 

genomsnittlig kommuninvånare på arbetsmarknaden, och därmed bidrar med lika stora 

skatteintäkter som en genomsnittlig invånare. Precis som förut skattas invandrarbefolkningens 

del av totala skatteintäkter till kommunen med avseende på kön och ålder. 

Figur 2. Känslighetsanalys av nettoeffekten med avseende på skatteintäkterna.   

Not: Sorseles värde för invandrares nettoeffekt går utanför diagrammet. 
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Figur 2 visar att nettoeffekten av invandring då blir positiv för alla kommuner i urvalet utom 

Bjurholm, Sorsele och Övertorneå, som fortfarande har negativ nettoeffekt av invandring. Sju 

av kommunerna har dessutom nu en mer positiv nettoeffekt av invandring än av 

totalbefolkningen. I tidigare beräkning var det endast tre som hade det. 
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7. Offentliga finansernas påverkan på invandrares val av 

hemkommun  

7.1. Metod 

För att beräkna sannolikheten att invandrare väljer bo i en kommun baserat på kommunens 

offentliga ekonomi gör vi en regressionsanalys. Regressionsanalysen används för att se om 

det finns något samband mellan den beroende variabeln: andelen invandrare i kommunen, och 

de förklarande variablerna: kommunernas totala intäkter, totala kostnader och årsresultat. 

Eftersom den beroende variabeln är kvalitativ och binär kan inte en vanlig linjär 

regressionsanalys användas (Stock & Watson 2011). Istället används en binär regressions-

analys av modellen probit, där feltermerna antas normalfördelade. Probitmodellen kan 

beräkna sannolikheten att en viss händelse inträffar givet vissa variabler. I det här fallet är 

händelsen definierad som sannolikheten att andelen invandrare i en kommun överstiger det 

genomsnittliga värdet, givet kommunens offentliga finanser.  

Probitmodellen är en ekonometrisk modell där den beroende variabeln Yi är en binär variabel. 

Yi kan endast ta värdet ett (1) eller noll (0) med avseende på om andelen invandrare i 

kommun i överstiger de 290 kommunernas genomsnittliga andel invandrare. 

Yi = 1 andelen invandrare i kommun i överstiger gränsvärdet, 

Yi = 0 annars. 

Kommunernas genomsnitt blir ett gränsvärde för hur Yi kodas. Att klassificera den binära 

variabeln på detta sätt är på sätt och vis problematiskt i ett ekonomiskt perspektiv. 

Klassificeringen utgår från genomsnittet av samtliga kommuners värden, och är helt 

oberoende av de förklarande variablerna. Men genom denna kodning går det att kvantifiera 

förhållandet mellan de förklarande variablerna och sannolikheten för att andelen invandrare 

överstiger det genomsnittliga värdet. Sannolikheten för att Yi = 1 antas bero på variablerna 

årsresultat (R), totala intäkter (I), och totala kostnader (C) för respektive kommun. Modellen 

kan skrivas om som: 

Pr (Y = 1 | R) = Φ (ß0 + ß1R)                    (1), singel-regress-probitmodell 

Pr (Y = 1 | I, C) = Φ (ß0 + ß1I + ß2C)         (2), multipel-regresser-probitmodell 

ßi är parameterar som ska skattas, och Φ är den normala kumulativa distributionsfunktionen. 

Att Φ är normalfördelad är ett krav för att kunna använda probitmodellen. Om Φ inte är 

normalfördelad används en så kallad “logitmodell” (Stock & Watson 2011). Till skillnad från 
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en linjär regressionsmodell så kan koefficienterna inte tolkas utan vidare beräkning. Tecknet 

på koefficienten anger vilken effekt variabeln har på sannolikheten att Y = 1 (Stock & Watson 

2011). Till exempel, antag i formel (1) ovan att R = 0,4, ß0 = -2 och ß1 = 3. Då beräknas med 

singel-regress-probitmodellen sannolikheten att andelen invandrare i kommun i överstiger det 

genomsnittliga värdet enligt följande:  

Φ (ß0 + ß1R) = Φ (-2 + 3*0,4) = Φ (-0,8)  (3) 

Enligt kumulativ normalfördelning tabell: 

Φ (-0,8) = Pr (Z ≤ - 0,8) = 21,2 %   (4) 

I probitmodellen, spelar ß0 + ß1R rollen som z i den kumulativa normalfördelningstabellen. De 

skattade sannolikheterna beräknas genom att beräkna ett z-värde, och därefter i normal-

fördelningstabell avläsa vilken kumulativ sannolikhet som svarar mot z-värdet (Stock & 

Watson 2011). Därmed kan beräkningen ovan göras likvärdig genom att beräkna z-värdet, z = 

-2+3*0,4 = -0,8. I normalfördelningstabellen man finner sannolikheten i svansen av normal-

fördelning till vänster om z = 0,8, vilket är 21,2 procent. I detta exempel är sannolikheten 21,2 

procent att andelen invandrare i kommun i överstiger det genomsnittliga värdet, dvs. Yi = 1. 

Probitkoefficienten ß1, är förändringen i z-värdet associerat med en förändring med R. Om ß1 

är positiv, ger en ökning av R ett ökat z-värde och därmed ökar sannolikheten för att Y = 1. 

Om ß1 är negativ, ger en ökning av R en minskning av sannolikheten att Y = 1. Även om 

effekten av R på z-värdet är linjärt, är dess effekt på sannolikheten icke-linjär. I praktiken är 

det enklaste sättet att tolka koefficienterna i probitmodellen att beräkna antingen den 

predikterade sannolikheten eller förändringen i den predikterade sannolikheten, för ett eller 

flera värden av regresserna. När det bara finns en regress, kan den predikterade sannolikheten 

plottas som en funktion av den förklarande variabeln (Stock & Watson 2011). 

Multiple-regresser-probitmodellen förlänger singel-regress-probitmodellen genom att lägga 

till regresser för att beräkna z-värdet. Till exempel i formel (2), antag att ß0 = -1,6, ß1 = 2, ß2 = 

0,5, I = 0,4 och C = 1. Z-värdet beräknas då enligt, z = -1,6 +2 *0,4 + 0,5 *1 = -0,3. Alltså är 

sannolikheten att Y = 1 givet I och C, Pr (Y = 1 | I = 0,4, C = 1) = Φ (-0,3) = 38 %.  

Förändringen i sannolikheten att Y = 1 av en ökning i en förklarande variabeln, X1 med ΔX1, 

övriga förklarande variabler konstanta, fås ut som (Stock & Watson 2011): 

                                             (5) 
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Probitkoefficienterna skattas med ickelinjär minsta kvadratskattning eller användning av 

metoden ”maximum-likelihood”. Maximum-likelihood-metoden producerar effektiva (med 

maximal varians) estimatorer i en mängd olika tillämpningar, inklusive regression med en 

binärt beroende variabel. Maximum-likelihood-estimaten är konsistent och normalfördelad i 

stora stickprov, så t-statistika och konfidensintervall för koefficienterna kan konstrueras på 

vanligt sätt (Stock & Watson 2011). I både Stata och Gretl programvara används maximum-

likelihood-estimaten för att skatta probitkoefficienterna. 

I probitregression är förklaringsgraden, R
2
, är inget bra mått på anpassning, precis som i 

linjära sannolikhetsmodeller (Stock & Watson 2012). Två mått på anpassning för modeller 

med binära beroende variabler är ”andel korrekt predikterade observationer” och ”pseudo-

R
2
”. Fraktionen korrekt predikterade förhåller sig till regeln om Yi = 1 och den förväntade 

sannolikheten överstiger 50 procent, eller om Yi = 0 och den predikterade sannolikheten är 

mindre än 50 procent. Om något av dessa förhållanden stämmer kan Yi sägas vara korrekt 

predikterat. Men andra ord är fraktionen korrekt predikterade, fraktionen av n observationer 

Y1, ..., Yn som är korrekt predikterade. Pseudo-R
2 

mäter anpassningen av modellen med 

likelihood-funktionen (Stock & Watson 2012).  

7.2. Data  

För regressionsanalysen används offentlig statistik från SCB (se referenslistan för en 

översikt). Data för samtliga 290 svenska kommuner har använts och därmed har hela 

målpopulationen har undersökts. Kommunernas totala kostnader, totala intäkter och 

årsresultat har hämtats från Räkenskapssammandragen för kommuner för år 2011. Eftersom 

regressionsanalysen görs över endast ett års data, har både årets resultat före extraordinära 

poster (R1) och det slutliga årsresultatet (R2) använts. Även om den extraordinära posten är 

lika med noll för många kommuner år 2011, kan skillnaden vara stor mellan de båda 

årsresultaten för vissa kommuner. Det slutliga årsresultatet beräknas som skillnaden mellan 

intäkter och kostnader. Det kan vara så att en av de variablerna har mer påverkan, därför valde 

vi att även göra en multiple-regressor-probitmodell med både årsintäkter och årskostnader 

som förklarande variabler. För kostnaderna används det absoluta värdet.  

Utöver detta har data för demografi använts. Medelvärdet för andelen invandrare i en 

slumpmässigt val kommun är 13,99 procent. Medelvärdet används för att generera binär 

variabeln som används i probitmodellen. Det är stor variation i variabeln andel invandrare (se 

tabell 9). Även variablerna totalintäkter och totalkostnader har stor variation. Medelvärdet för 
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båda variablerna än under 2 mdkr, men maxvärdet för båda är över 40 mdkr. Resultatet före 

extraordinära poster och det slutliga årsresultatet har medelvärden nära varandra.  

Tabell 9. Deskriptiv statistik för variablerna, tusentals kronor. 

 Antal obs Medelvärde Std. avvikelse Min Max 

Andel invandrare 290 13,99 7,61 4,54 54,14 

Binär (andel invandrare > 13.99) 290 0,35 0,48 0 1 

Summa intäkter  290 1 917 121 3 714 409 172 324 4,63e7 

Summa kostnader  290 1 888 490 3 648 095 169 941 4,54e7 

Resultat före extraordinära poster 290 32 415 94 807 -87 331 1 046 993 

Slutligt årsresultat 290 32 216 82 700 -124 032 881 611 

Källa: SCB 2013d, bearbetning i Stata. 

 

7.3. Resultat  

För regressionsanalysen gjordes tre probitregressioner med fyra olika regressorer. I singel-

regress-probitmodell anpassades dels årets resultat före extraordinära poster, R1, och dels det 

slutliga årsresultatet, R2, som förklarande variabler. I multiple-regresser-probilmodell 

anpassades två förklarande variabler, totala årsintäkter, I, och totala årskostnaderna, C
14

. Den 

binära variabeln är lika med 1 om andel invandrare överstiger medelvärdet för andel 

invandrare i samtliga kommuner, 13,99, procent och lika med 0 annars.  

Det första vi bör uppmärksamma från resultatet för regressionsanalysen (se tabell 10) är 

signifikansen. Medelfelet är robust mot heteroskedasticitet och kan användas för konfidens-

intervall och hypotestester. Kvoten mellan medelfelet och interceptet/koefficienten ger z-

värdet. Det kritiska värdet på fem procents nivå är enligt normalfördelningstabellen 1,96. Det 

innebär att om |z| > 1,96 är resultatet signifikant. I våra tre regressioner är endast resultaten för 

regression 1 och 2 signifikanta.  

Tabell 10. Resultat för probitregression, 290 observationer. 
 

 

 

Regression 1  Regression 2  Regression 3   

   

Årets resultat före 

extraordinära poster (R1) 

Slutligt årsresultat (R2) 

 

Totalintäkter, I & Totalkostnader, C 

 Konstant Resultat, R1 Konstant Resultat, R2 Konstant Intäkter, I Kostnader, 

C 

Intercept/Koefficient -0,58 7,38-6 -0,55 5,60e-6 -0,84 2,04e-6 -1,80e-6 

Medelfel 0,09 1,85e-6 0,09 1,40e-6  0,11 1,66e-6 1,69e-6 

Z -6,54 3,98 -6,41 4,01 -7,36 1,23 -1,06 

Signifikans 95 % ja ja ja ja ja nej nej 

Pseudo-R2 0,0653 0,0580 0,1050 

Korrekt Predikterade 65,2 % 65,2 % 70,7 % 

Beräknad Sannolikhet 0,371  0,371 0,379 

 

                                                           
14

 I den tredje regressionen har årskostnadernas absoluta värden använts.   
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Sannolikheten att andelen invandrare i en viss kommun överstiger det genomsnittliga värdet, 

givet kommunens offentliga ekonomi, har blivit nästan samma i alla tre regressioner. I 

regression 1 och 2 är sannolikheten 0,371 och för regression 3 är sannolikheten 0,379.  Men 

eftersom regression 3 inte är signifikant på fem procents nivå, kan vi inte förkasta 

nollhypotesen att värdet är skilt från noll.  

Som beskrivet i modellavsnittet, går det endast att tolka koefficienternas tecken, inte dess 

värden. Konstanternas koefficienter har fått negativa tecken. I regressionerna för de två olika 

årsresultaten har de förklarande variablernas koefficienter positiva tecken. Det innebär att en 

positiv förändring i en kommuns årsresultat har positiv effekt på sannolikheten att kommunen 

har en hög invandrarandel. Eftersom regression 3 som sagt inte är signifikant spelar det ingen 

roll vilket tecken koefficienterna i den regressionen har.  

Pseudo-R
2
, som mäter anpassningen av modellen med likelihood-funktionen, visar att vi inte 

har en bra modell för någon av regressionerna. Däremot är andelen av sannolikheterna som är 

korrekt predikterade höga. För båda typerna av årsresultat är sannolikheterna korrekt 

predikterade till 65,2 procent. 

7.4. Känslighetsanalys för val av gränsvärde för binär variabel 

I alla tre regressionerna som gjorts, grundar sig den binära variabeln i genomsnittet för andel 

invandrare i alla 290 kommuner. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det problematiskt att 

klassificering av den binära variabeln är oberoende av de förklarande variablerna. Det gör det 

intressant att göra en känslighetsanalys just för valet av detta gränsvärde. Vi gör det genom att 

även bestämma den binära variabeln baserat på median-, maximum- och minimumvärde för 

andelen invandrare i de 290 kommunerna. Vi använder också riksgenomsnittet för andelen 

invandrare, 19,54 procent (SCB 2013d), för att bestämma den binära variabeln. Tabell 11 

visar deskriptiv statistik för variaben andelen invandrare.  

Tabell 11. Deskriptiv statistik för andel invandrare i alla 290 kommunerna. 
 Antal obs Medelvärde Median Max Min Std. avvikelse 

Andel invandrare 290 13,99 12,10 54,14 4,54 7,61 

Källa: SCB 2013d, bearbetning i Stata. 

 

Tabell 12 visar sannolikheten att andelen invandrare i en viss kommun överstiger det 

genomsnittliga värdet, givet kommunens offentliga ekonomi, har blivit två procentenheter 

högre i alla tre regressioner jämfört med före resultat och detta är på grund av här har den 

binära variabeln tagit värdet 1 för varje kommun där andel invandrare har överstigit medianen 



32 

 

för andel invandrare för alla 290 kommuner. I regression 1 och 2 är sannolikheten 0,399 och 

för regression 3 är sannolikheten 0,397. Men inga av intercepten i regression 1 och 2 är 

signifikanta på fem procents nivå och inte heller koefficienterna i regression 3. 

Tabell 12. Resultat för probitregression, 290 observationer. Binär = Andel invandrare > 12,10 median 

 

 

 

Regression 1  Regression 2  Regression 3  

   

Årets resultat före 

extraordinära poster (R1) 

Slutligt årsresultat (R2) 

 

Totalintäkter, I & Totalkostnader, C 

 Konstant Resultat, R1 Konstant Resultat, R2 Konstant Intäkter, I Kostnader, C 

Intercept/Koefficient -0,14 5,55e-6 -0,12 4,21e-6 -0,39 6,78e-7 -4,31e-7 

Medelfel 0,08 1,82e-6 0,08 1,37e-6  0,11 1,69e-6 1,72e-6 

Z -1,66 3,06 -1,45 3,07 -3,63 0,40 -0,25 

Signifikans 95 % nej ja nej ja ja nej nej 

Pseudo-R2 0,0356 0,0309 0,0740 

Korrekt Predikterade 57,9 % 60,0 % 64,1 % 

Beräknad Sannolikhet 0,399  0,399 0,397 

 

I tabellerna 13 och 14 visas resultatet för regressionerna där den binära variabeln är bestämts 

med avseende på den högsta andel invandrare och den minsta andel invandrare bland alla 290 

kommuner, dvs. extrema värden. Det är särskilt intressant att resultatet har blivit nästan lika i 

både tabellerna. Sannolikheten att invandrarna bosätter sig i kommunerna baserat på 

kommunernas offentliga ekonomi är nära noll. Vi har inte fått signifikanta resultat och 

pseudo-R
2
 är väldig låg. Däremot är andel korrekt predikterade observationer 99,7 procent för 

alla regressioner i de två tabellerna som är en hög andel. 

Tabell 13. Resultat för probitregression, 290 observationer. Binär = Andel invandrare > 54,14 maximum 

 

Resultatet där den binära variabeln har riksgenomsnittet för andel invandrare som gränsvärde 

har blivit signifikanta på fem procents nivå i de två första regressioner med lite högre pseudo-

R
2
 än alla de andra gjorda regressionerna och med andel korrekt predikterade högre än 85,5 

Regression 1  Regression 2  Regression 3  

   

Årets resultat före 

extraordinära poster (R1) 

Slutligt årsresultat (R2) 

 

Totalintäkter, I & Totalkostnader, C 

 Konstant Resultat, R1 Konstant Resultat, R2 Konstant Intäkter, I Kostnader, C 

Intercept/Koefficient -2,80 1,45-6 -2,84 2,03e-6 -2,86 4,25e-6 -4,30e-6 

Medelfel 0,37 1,47e-6 0,39 1,77e-6  0,42 3,86e-6 3,94e-6 

Z -7,43 0,99 -7,18 1,14 -6,77 1,10 -1,09 

Signifikans 95 % ja nej ja nej ja nej nej 

Pseudo-R2 0,0486 0,0670 0,0929 

Korrekt Predikterade 99,7 % 99,7 % 99,7 % 

Beräknad Sannolikhet 0,009  0,008 0,008 
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procent. Sannolikheten är runt 23 procent. I tabellen 15, visas resultatet samt tecknen på 

intercepten och koefficienterna. 

Tabell 14. Resultat för probitregression, 290 observationer. Binär = Andel invandrare > 4,55 minimum. 

 

 

Regression 1  Regression 2  Regression 3  

   

Årets resultat före 

extraordinära poster (R1) 

Slutligt årsresultat (R2) 

 

Totalintäkter, I & Totalkostnader, C 

 Konstant Resultat, R1 Konstant Resultat, R2 Konstant Intäkter, I Kostnader, C 

Intercept/Koefficient 2,61 6,23-6 2,63 4,74e-6 1,05 -9,55e-6 -1,27e-6 

Medelfel 0,35 -0,13e-6 0,35 0,11e-6  1,21 3,68e-6 3,78e-6 

Z 7,46 0,44 7,59 0,42 0,87 -0,26 0,34 

Signifikans 95 % ja nej ja nej nej nej nej 

Pseudo-R2 0,0214 0,0189 0,2230 

Korrekt Predikterade 99,7 % 99,7 % 99,7 % 

Beräknad Sannolikhet 0,008  0,000 0,000 

 

Tabell 15. Resultat för probitregression, 290 observationer.  

Binär = Andel invandrare > 19,58 riksgenomsnittet 

 

 

Regression 1  Regression 2  Regression 3  

   

Årets resultat före 

extraordinära poster (R1) 

Slutligt årsresultat (R2) 

 

Totalintäkter, I & Totalkostnader, C 

 Konstant Resultat, R1 Konstant Resultat, R2 Konstant Intäkter, I Kostnader, C 

Intercept/Koefficient -1,26 6,86-6 -1,25 5,84e-6 -1,52 2,46e-6 -2,25e-6 

Medelfel 0,11 1,68e-6 0,10 1,320e-6  0,14 1,65e-6 1,68e-6 

Z -11,6 4,08 -11,77 4,42 -11,08 1,49 -1,34 

Signifikans 95 % ja ja ja ja ja nej nej 

Pseudo-R2 0,1081 0,1053 0,1579 

Korrekt Predikterade 85,5 % 85,5 % 85,9 % 

Beräknad Sannolikhet 0,232  0,227 0,230 

 

 

Sammanfattningsvis har vi att resultat med medelvärdet och medianen som gränsvärde ger 

nästan lika resultat som ger tolkningen att det finns inga extrema observationer i vårt material, 

dvs. medelvärdet och medianen ligger ganska nära varandra för samtliga kommuner och att 

fördelningen för andel invandrare är ganska jämt. 
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8. Diskussion  

I resultatet för invandringens nettoeffekt syns en viss variation mellan kommungrupperna. Det 

innebär att invandring till viss del har olika effekter i olika kommunertyper. Dock måste vi 

vara försiktiga med tolkningen. Urvalet består av endast 13 kommuner av sammanlagt 105 

stycken i de fyra kommungrupperna. Med ett så pass litet urval kan vi inte behandla detta 

resultat som något generellt för hela kommungrupperna. Vi måste också komma ihåg att det 

endast är fyra av totalt tio kommungrupper som är representerade. Ytterligare en invändning 

är att nettoeffekten av invandring är liten för flera av de enskilda kommunerna. Göteborg, 

Stockholm, Eskilstuna, Umeå, Degerfors och Ängelholm har alla en nettoeffekt av invandring 

på ±1 000-2 000 kr/invandrare. Även det relativa resultatet visar att nettoeffekten är liten i en 

majoritet av urvalet. Nettoeffektens storlek i åtta av 13 kommuner är motsvarande ±1 procent 

av de totala intäkterna i kommunen
15

. Att nettoeffekten för flera kommuner ligger så nära en 

nolleffekt tyder på att skillnaden mellan kommungrupperna inte är så distinkt. Eftersom 

variationen mellan kommungrupperna är svårtolkad, är det säkrare att göra uttalanden om de 

enskilda kommunerna.  

Det finns några gemensamma nämnare för kommunerna med negativt resultat. I sambandet 

mellan andelen invandrare i kommunerna och nettoeffekten av invandring finner man två 

intressanta aspekter i urvalet. Både en hög andel invandrare, som i Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Övertorneå, och en låg andel invandrare, som i Sorsele och Bjurholm, ger en 

negativ nettoeffekt av invandrare. Det skulle tyda på att en andel invandrare mellan 13 och 27 

procent, som i Umeå, Degerfors, Uddevalla och Klippan, är mer fördelaktigt för kommunen. 

Men det finns motsättningar i denna tolkning. Eskilstuna, med en hög andel invandrare i nivå 

med Stockholm och Övertorneå, och Tjörn, med en låg andel invandrare, har en positiv 

nettoeffekt. Med få invandrare blir kostnader per person för t.ex. SFI höga, eftersom det är en 

tjänst som kommunen måste tillhandahålla. Det är svårt att säga vilka faktorer som skulle 

bidra till att en andel invandrare just mellan 13 och 27 procent skulle ge en positiv nettoeffekt. 

Som nämnt ovan är det också svårt att dra entydiga slutsatser eftersom urvalet är begränsat.  

De tre kommuner med störst negativ nettoeffekt av invandring, Bjurholm, Sorsele och 

Övertorneå, har alla en folkmängd under 5 000 invånare. Små kommuner har nackdelen att 

fasta kostnader, såsom lokaler och personal för skola och äldreomsorg, blir höga i förhållande 

till invånarantalet. Ofta finns samarbeten mellan kommuner för att minska dessa kostnader, 

                                                           
15 Detta går att relatera till Ekbergs (1999, 2009, 2011) slutsatser att nettoeffekten av invandring i riket har varit i storlek runt 

±1-2 procent av BNP från 1960-tal till 2000-tal. 
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men för glesbygdskommuner, där det finns stora avstånd, kan det vara svårare att genomföra. 

Å andra sidan, om ett lågt invånarantal gör det svårare för en kommun att balansera intäkter 

och kostnader, borde också den totala nettoeffekten påverkas negativt. Bland dessa tre är det 

endast Bjurholm som har en negativ nettoeffekt även för totalbefolkningen.  

Jämförelsen mellan den totala nettoeffekten och invandrarnas nettoeffekt är speciellt 

intressant i de tre fall där invandrarnas nettoeffekt är bättre. Det innebär att teorierna om 

invandringens positiva effekter på de offentliga finanserna (Schou 2006) stämmer i Umeå, 

Degerfors och Klippan. Det stämmer också överens med den positiva nettoeffekt för 1960- 

och 1970-tal som Ekberg (1983) och Wadensjö (1972) funnit (som Ekberg (1999) refererat 

till). Ekberg (2009) drar slutsatsen att rikets positiva nettoeffekt av invandring under 1960- till 

1980-tal berodde dels på invandrarnas höga sysselsättningsgrad och dels att invandringen då 

till största del var arbetskraftsinvandring. I vårt resultat kan vi inte dra slutsatsen att Umeå, 

Degerfors och Klippan har en bättre arbetsmarknadssituation för invandrare. Data för 

arbetslösheten i kommunen avviker inte nämnvärt från övriga kommuner i urvalet (se tabell 

2). Men framför allt på grund av att våra beräkningar grundar sig på skattningar, som främst 

utgår från invandrarnas åldersfördelning, kan vi inte att dra den slutsatsen. En bättre 

nettoeffekt för invandrarbefolkningen än för totaltbefolkningen kan antas bero på en mer 

fördelaktig åldersfördelning hos invandrarbefolkningen i dessa kommuner, vilket som sagt är 

grunden i de teoretiska förklaringarna till invandringens positiva effekter på de offentliga 

finanserna (Schou 2006). .  

Andelen invandrarbarn förväntas vara förhållandevis låg i jämförelse med den totala andelen 

invandrare (Ekberg 1999, 2009). Eftersom utbildning i första hand tillfaller barn och 

ungdomar, skulle det resultera i att invandrarnas andel av kostnaderna för utbildning var lägre 

än den totala andelen invandrare i kommunen. Det stämmer inte för Sorsele och Göteborg. 

Där är barn och unga invandrare högre än förväntat, vilket resulterar i högre kostnader för 

utbildning. Men för Klippan och Umeå, som har en lägre andel barn och unga än den totala 

andelen invandrare, stämmer teorin. I en jämförelse mellan kommunernas kostnader för 

utbildning i tkr/invandrare ligger dock Göteborg i nivå med Klippan och Umeå. I Sorsele 

kostar utbildningen över 40 tkr/invandrare, men för de övriga ligger värdet runt 20 

tkr/invandrare. Genom att gå tillbaka i datamaterialet finner man att Sorseles kostnader för 
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SFI är ovanligt höga. Det kan ha ett samband med kommunens kostnader för särskilt riktade 

insatser för flyktingar
16

.  

Sorseles kostnad per invånare för särskilt riktade insatser för flyktingar är högst i hela landet, 

nära 13 000 kr/invånare (SKL 2012). Ett vägt medelvärde för riket är ca 1 200 kr/invånare 

(SKL 2012). År 2010 låg Sorsele i topp på listan över kommuner som tagit emot flest 

flyktingar per 100 invånare (Johansson 2012) vilket kan vara en förklaring till varför 

kostnaderna både för särskilt riktade insatser och för SFI är så höga. För Klippan, Göteborg 

och Umeå är kostnaden för särskilt riktade insatser obetydlig bredvid de andra kostnaderna. 

Det påverkar naturligtvis invandrarnas andel av de totala kostnaderna. Eftersom särskilt 

riktade insatser till flyktingar helt tillfaller invandrarbefolkningen, gör de stor skillnad mellan 

Sorsele där de är så pass stora och de andra där de som sagt är obetydliga.  

I Sorsele, Klippan, Göteborg och Umeå är kostnaderna för äldreomsorg låga för invandrar-

befolkningen, vilket var ett väntat resultat. I och med invandrarbefolkningens fördelaktiga 

åldersfördelning, förväntas andelen äldre vara låg (Schou 2006, Ekberg 2009). Därmed blir 

kostnader för äldreomsorg för invandrare lägre än andelen invandrare i kommunen.  

I Göteborgs stad är invandrarbefolkningens andel av de totala kostnaderna lägre än andelen 

invandrare i kommunen. Men invandrarbefolkningens andel av intäkterna är ännu lägre, vilket 

ger en negativ nettoeffekt av invandrarbefolkningen. Detta stämmer överens med Ekbergs 

(2009) resultat för riket, där invandrarna står för en lägre andel av kostnaderna, men en 

ytterligare lägre andel av intäkterna. Sorseles negativa nettoeffekt beror istället på att 

invandrarnas andel av kostnaderna är större än andelen invandrare i kommunen. I Klippan och 

Umeå är invandrarnas andel av intäkterna högre än invandrarnas andel av kostnaderna, vilket 

ger den positiva nettoeffekten i de kommunerna. Alltså, utav de fyra kommuner vi studerat 

närmare är den en som har liknande resultat som Ekbergs (2009) för hela rikets nettoeffekt.  

För den kommunalekonomisken utjämningen är det stor skillnad mellan de kommuner vi 

studerat närmare. Sorsele får bidrag med över 30 tkr/invandrare, men Umeå får endast 1,3 

tkr/invandrare. För Umeå kommun påverkar den kommunalekonomiska utjämningen 

invandringens nettoeffekt. Genom att gå tillbaka ett steg i datamaterialet finner vi att Umeå 

betalar avgift i kostnadsutjämningen, samtidigt som kommunen får bidrag för 

inkomstutjämning. Invandrarnas del av dessa två poster i den kommunalekonomiska 

                                                           
16 ”Kostnader för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet” (Regionfakta 2011). 
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utjämningen skiljer sig, vilket resulterar i att invandrarnas andel av den 

kommunalekonomiska utjämningen är stor. Det skulle vara intressant med en känslighets-

analys för hur nettoeffekten av invandrare såg ut utan den kommunalekonomiska 

utjämningen.  

Skatteintäkterna är skattade utifrån invandrarnas ålder och kön, och därefter nedskrivna med 

tanke på invandrares ställning på arbetsmarknaden. Det resulterar som förväntat i, för Sorsele, 

Klippan, Göteborg och Umeå, att invandrarnas andel av skatteintäkterna är lägre än den totala 

andelen invandrare i kommunen. Det finns dock skillnader mellan de fyra kommunerna. Det 

kan förklaras av att invandrarnas åldersfördelning ser olika ut i kommunerna. Som tidigare 

nämnt har Sorsele och Göteborg en högre andel unga invandrare som inte ger några 

skatteintäkter till kommunen. Även om vi fått de faktiska uppgifterna för skatteintäkterna, så 

skulle åldersfördelningen till viss del lysa igenom, men nu blir den avgörande eftersom det är 

den vi har utgått från i beräkningarna.  

I känslighetsanalysen där invandrarnas ställning på arbetsmarknaden antas lika med den 

övriga befolkningen blir nettoeffekten av invandring positiv för fler kommuner i urvalet. 

Detta resultat är i linje med Ekbergs (2011) resultat att om invandrarnas ställning på 

arbetsmarknaden var lika som övriga befolkningen, skulle invandrarna ge en positiv 

nettoeffekt. Den positiva nettoeffekten av invandring beror på invandrarbefolkningens 

fördelaktiga åldersfördelning, enligt de ursprungliga teorierna (Schou 2006, Ekberg 2009).  

Detta leder oss in på funderingar kring integration på arbetsmarknaden. Vi kan återkoppla till 

Wadensjö och Ekberg (1972 respektive 1983, som Ekberg 1999 refererat till) som fann 

positiva nettoeffekter för riket av invandring under 1960- och 1970-talet då 

invandrarbefolkningen hade en högre sysselsättningsgrad än den infödda befolkningen. 

Ekberg (1999, 2009) drog slutsatsen att nettoeffekten av invandring försämrade från 1980-

talet och framåt dels på grund att arbetsmarknadssituationen för invandrare försämrades och 

dels på grund av att gruppen invandrare förändrades. Enligt vår känslighetsanalys kan vi dra 

slutsatsen att om invandrarnas sysselsättningsgrad var i nivå med den genomsnittliga 

invånare, så blir kommuners nettoeffekt av invandring i större utsträckning positiv.  

När det gäller resultatet för regressionsanalysen, måste vi vara medvetna om att kommuners 

offentliga ekonomi endast är en bland många faktorer som teoretiskt kan påverka invandrares 

val av hemkommun. Aronsson m.fl. (2001) kom fram till att kommuners skattesats och 

offentliga utgifters påverkan på regional migration är svårtolkad, främst med avseende på 
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tidsperspektivet. Vi har studerat kommunernas offentliga finanser och andelen invandrare för 

endast ett år, vilket gör att även vi måste vara försiktiga med våra tolkningar. Vi kan bara säga 

hur de offentliga finanserna för år 2011 samverkar med andelen invandrare i kommunen 

under samma år.  

Enligt resultatet har kommunens årsresultat för år 2011 en positiv samvariation med 

sannolikheten att en hög andel invandrare bor där under samma år. Dessa resultat var 

förväntade med tanke på att positiva årsresultat borde betyda god ekonomi i kommunen och 

det i sin tur kan ge invånarna bättre förutsättningar. Resultaten för multiple-regressor-

probitmodellen blev inte signifikanta. Det är förvånande eftersom årsresultaten har ett 

signifikant samband med andelen invandrare i kommunen. Men årsintäkter och årskostnader 

har en stark relation med kommunens storlek. Med många invånare är det naturligt att ha både 

högre kostnader och högre intäkter än en kommun med få invånare.  

Resultatet för de tre första regressionerna visar som sagt att det med ca 37 procent sannolikhet 

finns en hög andel invandrare i en kommun, givet kommunens offentliga ekonomi, år 2011. 

För regression 1 och 2 blev resultatet som förväntat ungefär samma för båda. Eftersom de 

extraordinära kostnaderna för de flesta kommuner var lika med noll, var skillnaden liten 

mellan de båda årsresultaten. I teorinavsnittet berördes andra faktorer som kan förklara varför 

man väljer att flytta till en viss kommun t.ex. geografiska karakteristika, medelinkomst och 

arbetsmarknadsförhållanden (Aronsson m.fl. 2001). Man kan också tänka sig att personlig 

anknytning till en viss kommun, integrationspolitik eller kostnader för bostad kan påverka 

invandrares beslut av hemkommun (Hojem 2010). Vårt resultat säger att sannolikheten att det 

finns en hög andel invandrare i en kommun, till 63 procent förklaras med andra variabler, 

såsom de uppräknade här.  

Det är viktigt att nämna kausaliteten i resultatet för regressionen, vilket också är kopplat till 

beräkningen av nettoeffekten. Gör en god ekonomi att fler invandrare vill bo i en kommun 

eller är det en hög invandrarandel som ger god ekonomi i en kommun? Regressionerna säger 

ingenting om vilket som kommer först, utan endast att det finns en viss samvariation mellan 

andelen invandrare och offentlig ekonomi. En gemensam nämnare för de båda är 

arbetsmarknaden. En god arbetsmarknadssituation kan antas skapa en god ekonomi i en 

kommun, framför allt eftersom jobb ger inkomst och inkomst ger skatteintäkter till 

kommunen. Som nämnt ovan är arbetsmarknadsförhållanden en faktor som teoretiskt sett kan 

påverka migration mellan regioner (Aronsson m.fl. 2001). God ekonomi i kommunen kan 



39 

 

också vara en förutsättning för att jobbmöjligheter skapas där. Jobb i sin tur attraherar folk att 

flytta till kommunen och närliggande kommuner, invandrare såväl som infödda. Frågan om en 

hög andel invandrare bidrar till god ekonomi i kommuner eller inte, har beräkningen av 

nettoeffekten försökt att svara på.  

Som nämnts i modellbeskrivningen av probitmodellen finns det en viss problematik kring 

konstruktionen av den binära variabeln. Problemet är inte statistiskt utan handlar om hur 

resultatet kan tolkas ekonomiskt. Den binära variabeln klassificeras utifrån ett medelvärde 

som är oberoende av de förklarande variablerna, vilket innebär att resultatet blir annorlunda 

om gränsvärdet förändras. Känslighetsanalysen visar att oavsett om medelvärde, median eller 

riksgenomsnittet används som gränsvärde för att klassificera den binära variabeln, så finns det 

ett signifikant positivt samband mellan andelen invandrare i kommunen och kommunens 

årsresultat. Däremot blir sannolikheten att en kommun har en hög andel invandrare, givet 

kommunens årsresultat, olika för de olika gränsvärdena. Sannolikheten är som högst när 

median används som gränsvärde, vilket är väntat eftersom fördelningen av ettor och nollor då 

är jämn. Ju större avstånd från median och det gränsvärde som används, desto mindre blir 

sannolikheten, eftersom fördelningen av ettor och nollor då blir mer och mer ojämn.  

I dataavsnittet och avsnittet om urvalsmetod beskrevs de många antagande som gjorts i 

skattningen för nettoeffekten av invandrare. Eftersom dataavsnittet innehåller en såpass 

noggrann genomgång av de olika för- och nackdelarna med vissa delar av datamaterialet, 

känns det onödigt att återupprepa detaljer. Men det är ändå viktigt att påpeka att vårt resultat 

är en skattning av nettoeffekten för invandrare i de 13 utvalda kommunerna. Precis som 

Ekberg (2011) påpekar är resultatet för nettoeffekten beroende av datamaterialets kvalitet, 

vilka variabler som inkluderas och definitionen av invandrare.  

Uppsatsens definition av invandrare är inte helt felfri och det gäller både beräkningen av 

nettoeffekten och regressionsanalysen. Vi har valt att räkna utrikes födda och inrikes födda 

med båda föräldrarna födda utrikes som invandrare. Vi har antagit att vår definition av 

invandrare är en homogen grupp och att gruppen påverkar och påverkas av samhället på ett 

och samma sätt. Det är inte realistiskt. I definitionen inkluderas alla invandrare oavsett när de 

kommit till Sverige. Det innebär att både personer födda i Sverige med föräldrar som 

invandrat hit efter andra världskriget, likväl som barn som invandrat de senaste åren. De 

skilda teorierna som andra och tredje generationens invandrare (Borjas 1994, Glazer & 

Moynihan 1963) visar att det är inte så lätt att forma ekonomiska teorier om människors 



40 

 

beteende. Vi kan konstatera att gruppen invandrare i vår definition är en heterogen grupp, 

med olika bakgrunder och olika lång tid i Sverige.  

De ekonomiska effekterna på samhället kan antas skilja mellan olika invandrargrupper. 

Ekberg (2009) nämner övergången från arbetskraftsinvandrare till flyktingar och anhörig-

invandrare som en anledning till minskning i den tidigare positiva nettoeffekten. Gustavsson 

(1990) fann skillnader i nettoeffekt av skandinaviska invandrare och nettoeffekt av 

utomeuropeiska invandrare. I vår undersökning har vi inte tagit hänsyn till olika 

invandrargrupper. En anledning till att resultaten för kommunerna i vårt urval skiljer sig, kan 

vara att vissa invandrargrupper i större utsträckning bor i vissa kommuner.  

Med tanke på de antaganden och begränsningar vi har gjort skulle en annan liknande studie av 

invandringens nettoeffekt i kommuner kunna ge ett helt annat resultat. Det innebär inte att 

vårt resultat är värdelöst. Vi är medvetna om att vårt resultat ger en ögonblicksbild av 

nettoeffekten för invandrare i dessa 13 kommuner för år 2011. Även resultatet för 

regressionsanalysen är begränsad eftersom den som sagt också visar endast en ögonblicksbild 

av förhållandet år 2011. Vår undersökning ger inte hela sanningen, men den ger ett perspektiv 

på förhållandet mellan invandring och kommuners offentliga finanser.  
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9. Slutsats  

Inledningsvis formade vi frågeställningar som vi med denna undersökning försökt få svar på. 

Resultaten från beräkningen av nettoeffekten av invandring säger att det är svårt att dra någon 

entydig slutsats i huruvida olika slags kommuner har olika ekonomiska effekter av 

invandring. Vi har sett svaga samband mellan kommunerna i olika kommungrupper, men med 

tanke på undersökningens begränsningar kan vi inte fastställa skillnaderna mellan 

kommungrupperna helt. Däremot har vi kunna göra jämförelser mellan enskilda kommuner. 

Sex kommuner av 13 i vårt urval har en positiv nettoeffekt av invandring. Utfallet av 

invandringens nettoeffekt i kommunerna är till stor del beroende av invandrargruppens 

åldersfördelning i kommunen. Kommunernas största kostnader för invandrarbefolkningen är 

framför allt utbildning. Till skillnad från den infödda befolkningen, har kommunen låga 

kostnader för äldreomsorg för invandrargruppen. Kommunernas intäkter från invandrar-

befolkningen är, precis som från den infödda befolkningen, främst inkomstskatter. Med hjälp 

av en känslighetsanalys har vi dragit slutsatsen att om invandrarnas ställning på arbets-

marknaden var likvärdig med den infödda befolkningen, så skulle kommunerna i större 

utsträckning ha en positiv nettoeffekt av invandring.  

Resultaten från regressionsanalysen säger att kommuners årsresultat har ett svagt positivt 

samband med en hög andel invandrare. Sannolikheten att andelen invandrare i en kommun är 

högre än medelvärdet, givet kommunens årsresultat, är 37 procent. Däremot har kommunens 

totala årsintäkt och totala årskostnad inget signifikant samband med en hög andel invandrare. 

Som nämnts i diskussionen säger detta resultat ingenting om kausaliteten mellan variablerna.  

Tillsammans pekar både resultatet från beräkningen av nettoeffekten och resultatet från 

regressionsanalysen mot arbetsmarknadssituationen. Invandringens ekonomiska effekter i 

kommunerna påverkas av invandrarnas situation på arbetsmarknaden. En god arbetsmarknad 

ger förutsättningar för en god ekonomi i kommunen vilket kan leda till att fler vill bo i den 

kommunen. Dessutom kommer en god arbetsmarknad för invandrare i sin tur antagligen leda 

till ytterligare förbättringar i de offentliga finanserna i kommunen eftersom invandrargruppen 

oftast har en fördelaktig åldersfördelning.  
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Bilaga 1 

Figur 3. Befolkningspyramid för Sverige den 31 december 1900 och 2012. Andel av folkmängden 

i åldersgrupper om fem år. 

 

Källa: SCB 2013a. 

 

Figur 4. Exempel på befolkningspyramid i glesbygdskommun och förortskommun till 

Stockholm, 2012. (Obs skalan i de båda diagrammen är olika). 

 

Källa: SCB 2012a. 
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Figur 5. Den relativa nettoeffekten av invandring i procent, definierad som nettoeffektens 

storlek i förhållande till kommunens totala intäkter, år 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16. Skattning för andel av invandrare, infödda och samtliga invånare i olika 

åldersgrupper, totalt i riket, år 2011. Förtydligande: av samtliga invandrare är så stor andel 0-

19 år osv.   

 0-19 år 20-64 år 65+ år Totalt 

Invandrare 22,5 % 66,1 % 11,4 % 100 % 

Infödda 23,5 %  55,9 % 20,6 % 100 % 

Invånare, totalt 23,3 % 57,9 % 18,8 % 100 % 

Källa: Bearbetning av data från SCB 2013d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storstäder Glesbygdskommuner Pendlingskommuner Större städer 
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Tabell 16. Skattning av andel invandrare av samtliga invånare i åldersklasser, för de 13 

kommunerna, år 2011. Förtydligande: Av samtliga invånare 0-19 år är så stor andel invandrare 

osv.  

 0-19 år 20-64 år 65+ år 

Total andel 

invandrare 

Göteborg 30,6 % 33,2 % 19,4 % 30,6 % 

Malmö 45,2 % 43,8 % 22,5 % 40,8 % 

Stockholm 28,4 % 32,6 % 19,4 % 29,8 % 

     

Eskilstuna 26,5 % 31,2 % 19,1 % 27,8 % 

Uddevalla 17,1 % 16,9 % 8,8 % 15,3 % 

Umeå 10,4 % 13,9 % 5,8 % 11,9 % 

     

Bjurholm 12,4 % 10,3 % 3,3 % 8,6 % 

Degerfors 9,8 % 15,8 % 13,1 % 14,0 % 

Klippan 14,3 % 19,5 % 10,9 % 16,5 % 

Tjörn 5,8 % 8,7 % 6,0 % 7,5 % 

Ängelholm 11,8 % 13,5 % 7,7 % 11,9 % 

     

Sorsele 20,9 % 13,6 % 2,9 % 12,3 % 

Övertorneå 20,5 % 31,3 % 27,6 % 28,2 % 

Källa: Bearbetning av data från SCB 2013d.  
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Bilaga 2 

Förtydligande exempel för beräkning av skatterna 

Vi beräknat invandrarbefolkningens del av skatteintäkterna med utgångspunkt från kön och 

åldersfördelning (här med Göteborgs stads siffror).  

 
19-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65+ år 

 män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor 

Totala kommunala 

inkomstskatter, 

miljoner kronor 644,5 532,5 3565,5 2593,3 4053,4 2745,8 3762 2774,9 3182,1 2429,2 2513 1854,8 

Andel till 

kommunen 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 

 

Andel invandrare i 

grupp 0,304 0,292 0,354 0,354 0,355 0,371 0,347 0,327 0,274 0,273 0,208 0,184 

Kommunens 

skatteintäkter från 

invandrar-

befolkningen, 

miljoner kronor, 

beräknat från kön 

och 

åldersfördelning 

131,8 

 

 

 

 

 

 

104,8 

 

 

 

 

 

 

849,8 

 

 

 

 

 

 

618,3 

 

 

 

 

 

 

969,9 

 

 

 

 

 

 

685,5 

 

 

 

 

 

 

878,4 

 

 

 

 

 

 

611,9 

 

 

 

 

 

 

586,2 

 

 

 

 

 

 

447,1 

 

 

 

 

 

 

352 

 

 

 

 

 

 

229,2 

 

 

 

 

 

 

 

Det ger en total skatteintäkt från invandrarbefolkningen på ca 6 500 miljoner kronor. Med 

tanke på invandrarbefolkningens sämre ställning på arbetsmarknaden har vi minskat denna 

summa. Ekberg (2009) har de faktiska uppgifterna för rikets skatteintäkter från 

invandrarbefolkningen. Med hjälp av detta skapar vi en kvot som anger med hur mycket 

skattningen bör minskas.  

 Andel invandrare Andel av 

skatteintäkterna från 

invandrarbefolkningen 

Kvot 

Riket 2006 (Ekberg 2009) 16,8 % 11,9 % 0,708 

 

Göteborg 

 

30,6 % 

 

30,6 * 0,708 = 21,6 % 

    

 

Summan av kommunens 

skatteintäkter från 

invandrarbefolkningen 

Andel av skattningen Totala skatteintäkter från 

invandrarbefolkningen efter nedskrivning, 

miljoner kronor 

6464,791 

 

1 – 21,6 % = 78,4 % 6464,791 * 78,4 % = 5065,379 
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Förtydligande exempel för beräkning av kostnadsutjämningen.  

Vi skattning av invandrarbefolkningens andel av kostnadsutjämningen har vi utgått från vilka 

åldrar som berörs av respektive post i kostnadsutjämningen och använt andelen invandrare i 

berörd åldersgrupp (här med Göteborgs stads siffror). 
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Vägt 

genomsnitt för 

riket, 

kr/invånare 6312 8935 4040 3509 87 9128 143 189 0 782 33123 

 

 

Göteborg 

ursprungliga 

siffror, 

kr/invånare 6818 7669 3290 5133 224 8142 0 126 48 799 32249 

 

 

 

 

-874 

total 

folkmängd 520374 

           

Total kostnad, 

miljoner kr 3548 3991 1712 2671 117 4237 0 66 25 416  
 

Andel 

invandrare i 

berörd 

åldersgrupp 0,309 0,337 0,298 0,306 1 0,194 0,306 0,306 0,306 0,306 

  

Invandrarnas 

totala kostnad, 

miljoner 

kronor 1096 1345 510 816 117 822 0 20 8 127 

  

total 

folkmängd 520374 

           

Kostnad per 

invånare för 

den totala 

kostnaden för 

invandrarbefol

kningen 2106 2585 980 1569 224 1581 0 39 15 244 

 

 

 

 

 

9342 

 

 

För kostnadsutjämningen har vi fått fram strukturkostnaden för Göteborgs invandrare: 9 342.  

32249/9342 = 0,2897 ger andelen av den totala kostandsutjämningen som tillhör 

invandrarbefolkningen. Göteborg betala en avgift på 874 kr/invånare. Det blir totalt 455 

miljoner kronor. Av dessa tillhör 455*0,2897 = 132 miljoner invandrarbefolkningen.  

 


