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Abstract 

Uppsatsen behandlar betydelsen av partier på lokalnivå gällande 
flyktingmottagandet under flyktingkrisen. Studien baseras på utformningen av 
kommunfullmäktige i Sveriges 50 största kommuner, där kommunfullmäktige 
delas upp i tre kategorier: vänstern, högern och Sverigedemokraterna. Data om 
flyktingmottagande år 2015 hämtas från Migrationsverket och det räknas sedan ut 
hur många flyktingar varje kategori är ansvariga för att ha tagit emot. Resultatet 
baseras på hur många procent flyktingar det går per procent respektive kategori 
har. Svaret blev att  utformningen av kommunfullmäktige inte spelar markant roll 
för flyktingmottagandet på en lokal nivå, dock verkar Sverigedemokraterna ha en 
viss påverkan då de innehar fler mandat i kommuner med högre antal flyktingar. 

N y c k e l o r d : f l y k t i n g k r i s e n , k o m m u n p o l i t i k , m i g r a t i o n s p o l i t i k , 
kommunfullmäktige, vänstern, högern, Sverigedemokraterna  
Antal ord: 9 111 
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1. Inledning 

Den fjärde januari 2016 införde den svenska regeringen stränga gränskontroller 
vid ett flertal gränsövergångar i södra Sverige, vilket var var ett resultat av det 
beslut som i december tidigare år tagits i riksdagen. Sverige skulle kraftigt minska 
antalet flyktingar som släpps in i landet (regeringskansliet, 2016). Detta beslut bör 
ses mot bakgrund av den oroliga situationen som råder, primärt i Syrien och de 
länder som angränsar dit. Miljontals människor har flytt kriget som pågår där och 
befinner sig till största del i tältläger i Syriens grannländer, men en liten del av 
dessa människor har valt att riskera sina liv för att ta sig till Europa och det 
välstånd många av Europas länder kan stoltsera med. En än mindre del av de 
miljoner människor som flytt krig och terror i Syrien har kommit till Sverige för 
att söka asyl (UNHCR, 2016). Dessa människor placeras sedan ut i landet, delvis 
enligt statens direktiv och delvis efter hur många människor respektive kommun 
väljer att ta emot (Lidén, Nyhlén 2015, S. 111-115). Det är denna del av 
orsakssambandet vår uppsats ska behandla.  

Sverige är en decentraliserad enhetsstat vilket betyder att kommuner har stort 
självbestämmande, men det är alltid staten som har sista ordet. Detta betyder att 
varje kommun har rätt att avgöra hur många flyktingar de vill ta emot, men att 
staten kan sätta nationella kvoter och riktlinjer för flyktingmottagandet. Detta gör 
att mottagandet av flyktingar skiljer sig stort mellan kommunerna, med vissa 
kommuner som tar emot väldigt många flyktingar och vissa kommuner tar emot 
väldigt få (Lidén, 2015, S.111-115). Hur kommer det sig att skillnaderna mellan 
kommunerna är så stora?  

Tidigare forskning har berört statens avtal med kommunerna gällande hur 
många flyktingar de ska ta emot, men det finns ingen om hur det ser ut i praktiken 
och heller inte om hur vänster-kontra högerpolitik påverkar generositeten av 
mottagandet. För att ta reda på detta har vi först valt att redovisa vår frågeställning 
och avgränsningarna som tillkommer. Därefter presenterar vi vår teori och vad 
som talar för och emot att kommunfullmäktiges höger-och vänster representation 
borde spela roll för flyktingmottagandet. Här nämner vi inte bara höger-och 
vänsterpolitik, utan tar även in Sverigedemokraternas möjliga påverkan då detta 
måste ses som en viktig faktor trots att de inte är vår huvudfråga. 

Därefter behandlar vi syftet med vår uppsats och metoderna vi använt för att 
nå resultat. Naturligt kommer källkritik därefter, som framförallt gäller hur och 
varför vi valt att använda den data vi har gjort. För att förstå resultatet måste vi 
först ge en bakgrund till kommunpolitik, migrationspolitik, partipolitik och en 
kortare bakgrund till de olika kategorierna, ergo vänstern, högern och 
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Sverigedemokraterna. Efter detta är det lättare att förstå resultatet och därefter 
analysen, som båda redovisas för efter bakgrunden, och uppsatsen har sedan en 
avslutning där vi sammanfattar vad vi har kommit fram till. 
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2. Frågeställningar och avgränsningar 

Spelar höger-kontra vänsterrepresentationen i en kommuns kommunfullmäktige 
någon roll gällande flyktingmottagandet? 

Vårt mål med denna uppsats är att ta reda på om utformningen av 
kommunfullmäktige spelar någon roll gällande kommunens flyktingmottagande. 
Vi har valt att bygga vår frågeställning på utformningen av kommunfullmäktige 
istället för på hur kommunstyrelsen ser ut i de olika kommunerna, vilket beror på 
att det är i kommunfullmäktige besluten fattas och det är där en majoritet behövs 
för att något av kommunstyrelsens förslag ska antas. Det är därför mer intressant 
att kolla på sammansättningen av kommunfullmäktige mot bakgrund av att det är 
där de avgörande besluten sker (Montin - Stig, 2015, s. 30-38). Syftet är att kolla 
på de 50 största kommunerna i Sverige och se till representationen i 
kommunfullmäktige. Vi delar in partierna i tre kategorier: vänster, höger och 
Sverigedemokraterna (SD). Detta är för att kunna avgöra om det spelar någon roll 
om en kommun har vänster-eller högermajoritet när det kommer till hur många 
flyktingar kommunen tar emot, och en underfråga blir om SD är betydande. 

Vi har avgränsat oss till 2015 då det var den fjärde januari 2016 som 
regeringsbeslutet om att strama åt den svenska migrationspolitiken för att 
begränsa antalet intagna flyktingar till en, enligt EU:s standard, minimumnivå 
sattes i bruk. Samma dag började man använda de nya gränskontrollerna vid 
Öresundsbron och på andra ställen längst, först och främst, den södra gränsen 
(Regeringskansliet, 2016). Detta ledde till en kraftigt minskad flyktingström till 
Sverige och därmed har vi i vår undersökning valt att fokusera på 2015. Vi kan då 
få ett så precist svar som möjligt. Skulle vi inkludera år 2016 så kan siffrorna bli 
missvisande, eftersom i och med att trycket minskar är möjligheten för kommuner 
att ta in alla som söker större. Det blir därmed inte ett lika stort val mellan att 
mottaga, eller inte mottaga, flyktingar, vilket talar för att kommunens färg är 
mindre betydande. Då det var under år 2015 som flyktingstömmen från Syrien 
och de angränsande länderna till Europa tilltog blir det mer intressant att avgränsa 
oss till just det kalenderåret, då flyktingkrisen var högaktuell och trycket på de 
svenska kommunerna var historiskt höga (Migrationsverket, 2016). 

För att kunna se hur flyktingmottagandet förändrats efter valet 2014, då många 
kommuner och dess kommunfullmäktige skiftade kraftigt i mandatfördelningen 
mellan vänster-och högerpartier, så gör vi samma undersökning på nytt, men då 
under kalenderåret 2013 (Migrationsverket, 2016). 
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Vi väljer att utesluta de flyktingar som kommit till de olika kommunerna via 
kvoter som beslutats av staten, då det inte är kommunerna själva som har 
bestämmanderätt om dessa människor. Det skulle inte indikera på någon politisk 
skillnad mellan kommunerna, utan snarare gör vår statistik otydlig och, i vissa 
fall, missvisande.  

Vi har valt att basera vår undersökning på de 50 största kommunerna och 
deras flyktingmottagande. En av anledningarna till detta är helt enkelt tidsbrist. 
Sverige består av 290 kommuner och att föra statistik över respektive 
kommunfullmäktige är för tidskrävande. Vi är medvetna om att det kan finnas en 
skillnad mellan små och stora kommuner när det kommer till flyktingmottagande, 
pågrund av bristande resurser eller skiftande kapacitet att ta emot immigranter. 
Därmed hade det blivit missvisande statistik om vi jämnfört ett antal av de största 
kommunerna och samma antal av de minsta kommunerna då det skiljer sig så 
mycket åt rent demografiskt samt resursmässigt. Det är även så att mindre 
kommuner kan ha problem med att fylla alla platser i kommunfullmäktige, vilket 
kan påverka representativiteten och därmed ge vilseledande statistik  (Wallman-
Lundåsen & Olausson, 2015, s 53f).  

I flertalet kommuner finns det lokala partier som utgör en del av mandaten i 
kommunfullmäktige. De partierna är i regel väldigt små och svåra att 
karaktärisera som höger eller vänster då de oftast fokuserar på enskilda sakfrågar 
som rör kommunen. Eftersom att vi baserar vår undersökning på en höger-
vänster-skala är det därför inte aktuellt att inkludera de lokala partierna. 
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3. Teori 

Mot bakgrund av de olika politiska partiernas ideologier i den nationella politiken 
förväntar vi oss att de kommuner med hög representation för partier som befinner 
sig till vänster på den ideologiska höger-vänster-skalan tar emot något fler 
flyktingar per invånare än vad de kommuner med hög representation av 
högerpartier gör. Det som talar emot denna teori är att kommunpolitiken inte 
nödvändigt behöver avspegla den nationella politiken och att partier i 
kommunerna kan ha andra ståndpunkter än vad deras parti har på nationell nivå. 
Det gör att i vår undersökning finns det 50 olika fall där de lokala partierna kan ha 
olika åsikter och värderingar, relativt oberoende av vad som händer inom partiet 
nationellt. Att partierna på lokal nivå kan ha andra hjärtefrågor relaterade till 
vilken kommun de är verksamma i gör att partierna har större utrymme att röra sig 
på den ideologiska skalan. Därmed förväntar vi oss att skillnaden mellan 
kommuner med en vänter-majoritet och kommuner med en höger-majoritet inte är 
lika stor den hade kunnat vara om vi gjort samma undersökning på nationell nivå. 
Manfred G. Schmidt menar i sin artikel When parties matter: A review of the 
possibilities and limits of partisan influence on public policy att utformningen av 
en regering eller legislaturen borde behandlas mer frekvent och ses som en större 
faktor när det skrivs om jämförande politik.. I denna uppsats argumenterar vi för 
att partier inte spelar så stor roll för den politik som kommunerna för inom 
flyktingfrågan. Manfreds artikel behandlar politik på nationell nivå medan denna 
uppsats fokuserar på politik på lokal nivå därför är det fullt rimligt att vi går emot 
Schmidts syn på partiers inflytande på den förda politiken (Schmidt, Manfred, 
1996, s. 155) 

Gällande vår underfråga om Sverigedemokraternas inverkan på en kommuns 
flyktingmottagande väntar  vi oss att i de kommuner där SD har hög 
representation i kommunfullmäktige kommer de också finnas många flyktingar. 
Vi menar att SD:s framväxt är ett resultat av ett stort flyktingmottagande, vilket 
har bildat en stark opinion mot den förda flyktingpolitiken i kommunen och 
därmed har SD vunnit fler mandat i dessa kommuner. Denna hypotes grundas i att 
SD kraftigt framhäver flyktingpolitik, och sin kritik mot den förda politiken inom 
det området, som en av deras viktigaste politiska frågor. Om fokuset från 
befolkningen i en kommun är riktat mot ett stort flyktingmottagande så gynnas 
Sverigedemokraterna som profilerat sig kraftigt inom denna fråga 
(Sverigedemokraterna, 2016). Därför tror vi att det finns en korrelation mellan 
kommuner med generöst flyktingmottagande och hög representation för SD. En 
andra hypotes gällande Sverigedemokraterna är att de ofta är stora i glesbygder, 
där man även tenderar att ta in fler flyktingar (Sveriges Television, 2016). Det 
betyder att även om Sverigedemokraterna har stort stöd i en kommun där man tar 
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in många flyktingar så behöver detta inte vara en direkt korrelation. Dock kan 
man ifrågasätta varför SD är stora i glesorter och argumentera för att en av 
anledningarna är ett generöst flyktingmottagande.  

En annan hypotes är att det spelar väsentligt stor roll var de olika kommunerna 
ligger geografiskt när det kommer till hur många flyktingar de tar in. Rimligen 
borde kommuner som Malmö, Lund, och Helsingborg ha ett större mottagande än 
de kommuner som ligger långt norrut, såsom Luleå och Umeå (Lidén, 2015, s. 
117). Vi förmodar att vår undersökning kommer visa på att denna hypotes 
stämmer och att kommuner som ligger längre söderut tar emot fler flyktingar. En 
annan variabel som bör spela in är hur demografin i kommunen ser ut. Först 
tänkte vi att desto fler höginkomsttagare en kommun har ju fler flyktingar borde 
de ta in då de är resursrika, men en kommuns välstånd inte behöver vara 
avgörande för hur generöst flyktingmottagande den kommunen har. Snarare 
väntar vi oss att de kommuner som rymmer många höginkomsttagare och har ett 
relativt högt välstånd tar in färre flyktingar. Detta tror vi kan bero på att de 
kommuner med många höginkomsttagare har haft samma demografi väldigt länge 
och därmed har det bildats en slags kultur där det skapats en motvilja mot att ta in 
bidragstagare till kommunen. Den kulturen kommer rimligen att avspegla sig i vår 
undersökning, där vi väntar oss att rika förorter till framförallt Stockholm kommer 
sticka ut i förhållande till de andra kommunerna när det kommer till hur många 
flyktingar de tar in (Lidén, 2015, S. 117).  
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4. Syfte och metod 

Hanteringen av flyktingkrisen har väckt en hel del tankar och frågor. Sveriges 
regering består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet och många anser att 
gränskontrollerna går emot deras grundläggande ideologiska värderingar. 
Samtidigt finns det de som argumenterar för att svenska partier går mot mitten, 
v i lke t kan förk la ras av den så ka l lade medianvä l ja r teoremet . 
Medianväljarteoremet går ut på att partier rör sig mot mitten för att fånga upp 
medianväljaren och därmed majoriteten av folkets röster (Hansen, Wendy, 1997, s 
97). Denna teori använder man dock i tvåpartisystem och Sverige har ett 
flerpartisystem, vilket talar för att partierna borde hålla sin ideologiska position 
och inte röra sig för mycket på den ideologiska skalan och på så sätt hindra andra 
partier från att utnyttja den policylucka som uppstått vid en förflyttning. 

Vissa kritiserar regeringen för svek mot sina egna värderingar som reaktion på 
flyktingkrisen. Vi vill undersöka hur det ser ut på en lägre nivå. Staten har, i och 
med gränskontrollerna, stängt många dörrar in till Sverige, men tidigare stod alla 
mer eller mindre öppna. Under 2015, innan kontrollerna kom upp, var 
flyktingtrycket väldigt högt och medan diskussionens fokus riktades mot staten 
vill vi se på kommunernas roll i frågan. Staten utformar migrationspolitiken, men 
kommunerna är de som implementerar den och då de själva får bestämma hur 
många flyktingar de vill ta emot, så är det dem vi valt att fokusera på. Det centrala 
i vår undersökning är ifall det spelar någon roll vilka det är som sitter i 
kommunfullmäktige, för just mottagande av flyktingar (Bolin, 2015, s 12).  

Det finns 290 kommuner i Sverige, vi har valt att se till de som enligt 
Statistiska centralbyrån var de 50 största, baserat på befolkningsmängd, år 2015. 
Vi ser sedan till enskild kommuns hemsida, för att hämta information om 
kommunfullmäktiges utformning. Det som är väsentligt i vår undersökning är hur 
många mandat riksdagspartierna innehar. Vi har delat upp dem i tre kategorier: 
vänstern, högern och Sverigedemokraterna. Vänstern består av Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Feministiskt Intiativ. Feministiskt Intiativ 
är inte ett riksdagsparti, men är tydligt vänster och ligger nära de andra partierna i 
migrationsfrågor och vi har därför valt att inkludera dem i undersökningen. 
Högern består av Alliansen, ergo Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna, samt 
Liberalerna (tidigare Folkpartiet). Sverigedemokraterna har en egen kategori, då 
deras migrationspolitik inte går att kategorisera som vänstern eller högern. 
Förutom riksdagspartierna så har flertalet kommuner lokala partier, men i de 50 
största kommunerna är de inte väsentligt stora. Vi har därför valt att kategorisera 
dem som ”övriga partier” och inte lägga någon vikt vid dem, då de är svårt att 

!  7



sätta de på en höger-vänster-skala gällande migrationspolitiken samt att de inte är 
särskilt resursrika.  

Tre kategorier: vänstern, högern och Sverigedemokraterna. Vi vill se ifall det 
spelar någon roll om man röstar på vänstern eller högern till kommunfullmäktige, 
i relation till flyktingmottagandet. En underfråga blir vilken betydelse 
Sverigedemokraterna har för antalet flyktingar kommuner väljer att ta emot. Som 
tidigare nämnt hämtas information om vilka som sitter i kommunfullmäktige på 
respektive kommuns hemsida så att vi därefter kan räkna ut hur många procent 
vänstern, högern och SD hade. Sedan, genom Migrationsverkets hemsida, samlar 
vi ihop information om hur många flyktingar dessa kommuner tagit emot. 
Kommuner bestämmer själva hur många det gäller, men det finns även 
kvotflyktingar. Det är de flyktingar som Migrationsverket och FN:s 
flyktingorganisation UNHCR tagit ut och de placeras i kommunerna. Dessa ska 
tas bort ifrån undersökningen, då kommunerna inte har full självbestämmelserätt i 
frågan (Migrationsverket, 2016). 

Data för de 50 största kommunernas befolkningsmängd, kommunuppsättning 
och antal flyktingar är då samlad. Det ska sedan räknas ut vilken betydelse 
respektive kategori har för flyktingmottagandet. För att kommunernas storlek inte 
ska spela roll räknar vi ut hur många procent flyktingar varje kommun har tagit 
emot i relation till befolkningsmängden. Detta görs genom att dividera antal 
flyktingar med befolkningsmängd så att vi får fram hur många procent av 
befolkningen de utgör.  

Därefter kommer vi till kommunfullmäktiges utformning. Här tas procenten 
respektive kategori erhåller och multipliceras med hur stor del flyktingar utgör i 
vald kommunen. Detta görs för alla 50 kommuner. Vi ska då få fram tre olika 
siffror för varje kategori, men eftersom de olika kategorierna innehar olika mängd 
mandat, och därmed mer procent, så dividerar vi sedan siffran med respektive 
kategoris samlade procent. På så sätt har vi eliminerat skillnaderna för 
kommuners och partiers storlek. Siffran vi får fram är hur många procent 
flyktingar det går per procent kategorierna har.  

För att se det direkta sambandet mellan kategoriernas storlek och 
flyktingmottagande ska vi sedan göra ett spridningsdiagram för de tre olika 
kategorierna. Y-axeln för varje diagram representerar hur många procent 
flyktingar som mottagits, då detta är den oberoende och därmed konstanta 
variabeln, och x-axeln motsvarar hur många procent vänstern, högern och SD har, 
vilket är beroendevariabeln. Ökar flyktingmottagandet med andel procent ska 
linjen vara positiv och minskar det är den istället negativ. Ett fjärde diagram visar 
skillnaden mellan högern och vänstern. Vi ska där räkna ut differensen mellan hur 
många procent vänstern och högern har i varje kommun, där de kommuner som 
har en högermajoritet betecknas som negativa tal. Diagrammet tänks visa på ifall 
det finns samband mellan en större vänster och större flyktingmottagande, eller 
detsamma för högern. Detta för att bestyrka eller försvaga tidigare diagram 
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Vid detta laget är all data insamlad. Därefter ska vi göra precis samma sak 
igen, fast med år 2013. Viktigt att poängtera är att vi inte har avsikt att jämföra 
kommunerna över tid, utan sammansättning av kommunfullmäktige. Anledningen 
till att vi samlade ihop information om 2013 är inte att direkt jämföra med 2015, 
utan istället att se om vi får samma resultat. Ifall vänstern båda åren har mer 
generöst flyktingmottagande skulle detta tala för att det är någonting 
genomgående. Anledningen till att vi valde år 2013 är för att det 2014 var val. 
Kommunfullmäktiges sammansättning är därför inte densamma under dessa två 
tidpunkterna och vissa kommuner har en högermajoritet istället för en 
vänstermajoritet och tvärtom.  

För att se förändringar mellan flyktingmottagande ska det även göras ett 
stapeldiagram som jämför kommunernas mottagande år 2013 och 2015. I och med 
flyktingkrisen var trycket större år 2015 kommer de flesta kommuner tagit emot 
fler det året, men om någon, eller några, kommuner har en markant skillnad i 
mottagandet tänkte vi titta närmare på dessa för att se hur utformningen av 
kommunfullmäktige ändrats eller om det kan vara andra faktor som påverkat.  

Med hjälp av insamlad data har vi diagram som kan visa på möjliga samband 
mellan vänstern, högern, SD och flyktingmottagandet. Detta går tillbaka till 
introduktionen, där det talades om kritik mot regeringen där man säger att de gått 
emot sina egna grundvärderingar. Vårt syfte är att se om det faktiskt spelar någon 
roll vilket parti man röstar på till kommunfullmäktige, eller om partierna är såpass 
lika varandra att detta är oviktigt. Den givna frågeställningen blir då om partier 
spelar roll eller om migrationspolicyn blir densamma oavsett vilka partier det är 
som styr kommunen. Anledningen till att vi väljer att studera just flyktingkrisen är 
eftersom den är högaktuell och extremt omdiskuterad, samt den ideologiska kritik 
som riktats mot regeringen. Skulle undersökningen visa att den politik de för inte 
skiljer sig påfallande lämnar det rum för ytterligare forskning som berör andra 
områden än migrationspolitik. Resultatet kan även användas för att styrka eller 
bestrida medianväljarteoremet - om partier rör sig mot mitten och därmed 
varandra, eller om de håller sig på sin kant och därmed har skild politik.  

4.1 Källkritik 

För att hitta de 50 största kommunerna år 2015 och befolkingsmängden i dessa år 
2015 och 2013 använde vi oss information från SCB: Statistiska centralbyrån. 
Statistiska centralbyrån är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Den sorteras 
under Finansdepartementet och deras uppgifter är bland annat att utveckla, 
framställa och kommunicera statistik samt att sköta officiell statistik. Då detta är 
en statlig myndighet, som ska förse kunder med statistik som ska kunna användas 
vid debatt, beslutsfattande och forskning, som i detta fall, så anser vi att 
informationen är legitim att använda. Man kan tala om Statistiska centralbyråns 
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grad av oberoende och som statlig verksamhet verkar de så objektivt som möjligt. 
Det är svårt att se vad de skulle vinna på att ge falsk information om just 
befolkningsstatistik. Då uppgifterna om befolkningsmängd för 2013 och 2015 
uppdaterades ungefär tre månader efter det berörda året så minimeras risken för 
att informationen skulle ha förändrats över tid. Statistiska centralbyrån känns som 
en tillförlitlig källa och deras statistik används av flertalet myndigheter och 
forskare, både nationellt och internationellt.  

Samma argumentation kan användas för ett par andra källor: Migrationsverket 
och respektive kommuns hemsida. Migrationsverket är även det en statlig 
förvaltningsmyndighet som är ansvariga för bland annat asyl och bosättning, som 
är centralt i vår undersökning. Även denna källa känns legitim och den kritik man 
skulle kunna rikta gäller statens avsikter. I korrupta stater skulle regeringen kunna 
ge ut fel information för att gynna sina egna intressen, men det känns otroligt i 
detta fall.  

Vi har även använt oss av mycket information från boken “Lokalt 
beslutsfattande”, skriven av Niklas Bolin, Sara Nyhlén och Pär M. Olausson. 
Detta är en bok som fokuserar på hur det fungerar i kommuner och hur man i 
Sverige behandlar olika frågor, till exempel flyktingmottagande. Boken gavs ut år 
2015, vilket gör att informationen är aktuell. Om man ser till skribenterna så är 
alla tre statsvetare, aktiva vid Mittuniversitet. De är alla publicerade, både i 
tidsskrifter och böcker, varav vissa används som studentlitteratur. Då de är 
verksamma som postdoktor, universitetslektor och avdelningschef samt har såpass 
många publikationer, både nationellt och internationellt, så anser vi deras bok vara 
en legitim källa (Mittuniversitet, 2016) 

Utöver böckerna har vi använt oss av två artiklar. Den första är skriven av 
Manfred G. Schmidt och heter “When parties matter: A review of the possibilities 
and limits of partisan influence on public policy”. Den andra artikeln heter 
“Rethinking Party Politics and the Welfare State” och är skriven av Silja 
Häusermann, Dominik Geering och Georg Picot, som då var verksamma vid 
University of Zurich och University of Oxford. 

Författarna är forskare vid olika universitet, vissa är prisbelönta och de är alla 
publicerade otaliga gånger. Deras meriter gör att forskning känns berättigad att 
använda som underlag. Vi anser att alla våra källor uppfyller kraven som krävs för 
att använda dem som forskningsunderlag. Gällande det material som inte är ren 
statistik så har författarna en bakgrund som gör att deras forskning känns 
berättigad. Den fakta vi använt oss av är berättad av institutioner och forskare, 
men trots att det är svårt att vara helt oberoende så borde de inte finnas någon 
medveten tillrättalagd fakta med tanke på forskarnas legitimitet. Då flera av 
källorna berör samma fråga kan vi även se att de bekräftar varandra, trots att de 
inte har någon relation. Våra källor är dessutom alla nära i tid, vilket talar för att 
de fortfarande är aktuella.  
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När det gäller använd data, framförallt i form av siffror, och behandlingen av 
denna, framförallt gällande uträkningar, så har detta försvarats i 4. Syfte och 
metod. Detta är möjligen vår viktigaste kritik och anledningen till att vi väljer att 
inte skriva om det i ett separat stycke är för att underlätta för läsaren. Då vi 
behandlar hur vi använder datan i stycke 4. är det också rimligt att välja att skriva 
varför samtidigt, istället för att göra det avskiljt. 
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5. Bakgrund 

5.1 Kommuner 

Sverige är en decentraliserad enhetsstat, där kommunerna utmärker sig på flera 
sätt om man jämför med kommuner i andra länder. Detta beror bland annat på att 
deras självstyre är grundlagsskyddat, de har ett omfattande välfärdsansvar, 
beskattningsrätt och kommunernas intäkter består till 65% av egna skatter, samt 
att medborgarnas inflytande över kommunala politiken är större än i nästan alla 
andra europeiska länder (Montin, 2015, s 24). Det är även så att Sverige, till 
skillnad från flera av de andra nordiska länderna, har samma självstyre för alla 
kommuner. Det finns ingen kommun eller något område som har särställning, 
vilket gör att man inte behöver ta hänsyn till specialfall under undersökningen. 
Dock finns det flertalet faktorer man måste ta i beaktning, bland annat den lokala 
kapaciteten som här handlar om förutsättningar för beslutsfattande, vilket har 
betydande roll för hur själva beslutsfattandet ser ut. Andra viktiga avseenden är 
kommunens storlek, folkmängden och geografisk position  (Bolin, 2015, s 12f). 

Just medborgarnas inflytande över den kommunala politiken kan ses som 
grunden i vår uppsats. Sedan år 1950 har Sveriges kommuner haft representativ 
demokrati, där politiker representerar folket i kommunfullmäktige (Montin, 2015, 
s 26f). De politiska partierna företräder olika väljare och ideologier (Montin, 
2015, s 23). De finns till för att representera medborgarna och sitter i församlingar 
där de formella politiska besluten fattas, och där är deras jobb är att föra väljarnas 
talan (Bolin, 2015, s 17). Historiskt sett har det varit viktigt att skydda 
medborgarnas inflytande över den kommunala politiken, tillexempel så ville man 
på 1970-talet professionalisera kommunerna så att de hade kapacitet nog att 
genomföra nationella reformer, samtidigt som man inte ville begränsa 
medborgarnas demokratiska inflytande (Montin, 2015, s 27). Man kan även se till 
traditionen där så kallade skötsamma medborgare fått vara med och bestämma 
lokalt, och även idag är medborgare ofta engagerade i lokala politiska beslut. Det 
finns studier som visar på att den instans som civilsamhällets organisationer oftast 
har kontakt med är kommunen (Bolin, 2015, s 18). Det är till och med så att i 
vissa kommuner bjuds medborgare in direkt för att medverka i beslutsprocesser 
och direkt rådgivande beslut, och det finns flera direkta och indirekta sätt för 
medborgare att påverka politiken (Montin, 2015, s 41f). 

Medborgarnas inflytande över den kommunala politiken är utmärkande för 
den svenska politiken och det är tydligt att detta är något man värnar om. Man 
talar ofta om hur kommuner finns för att man ska komma närmre den lokala 
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befolkningens och ha lättare att föra deras talan (Montin, 2015, s 23). Det kan av 
naturliga anledningar vara svårare för politiker i stora kommuner att ligga nära 
medborgarnas åsikter. Är befolkningen istället homogen i politisk mening samt 
har färre invånare är åsiktsavståndet generellt sätt kortare än i större kommuner 
(Wallman-Lundåsen, 2015, s 51). Dock finns det även, som tidigare nämnt, 
problem i små kommuner då det inte alltid finns möjlighet att fylla alla platser i 
kommunfullmäktige, vilket kan påverka representaviteten (Wallman-Lundåsen, 
2015, s 53f). 

Frågan är hur det de facto ser ut idag. Att medborgare kan influera politiken är 
tydligt, men hur väl representerar partierna sina ideologier och väljare? Hur stor 
betydelse har vilket parti man röstar på till kommunfullmäktige, egentligen?  

5.2 Migrationspolitik 

Den fråga som har varit kanske mest omdiskuterad 2015, och som fortfarande är 
väldigt aktuell, är flyktingkrisen. På grund av kommunernas självstyre är det dem 
som ansvarar för hur många flyktingar de väljer att ta emot, med undantag för de 
flyktingar som kvoteras in i vissa kommuner (Migrationsverket, 2016). Det är 
uppenbart att det finns många faktorer, direkt kopplade till kommuner, som spelar 
in, men är det endast dessa som påverkar eller är det även vilket parti 
medborgarna röstar på väsentliga för kommuners flyktingmottagande? 

Migrationspolitiken formas på statlig nivå, där man bland annat tolkar 
asylrätten och där sker även statens avtal med FN om mottagandet av 
kvotflykingar, och influeras sedan på en internationell nivå, då främst av FN och 
EU. Implementeringen av migarationspolitiken sker dock huvudsakligen på en 
lokal nivå (Lidén, 2015, s 111). På 1980-talet ökade det kommunala ansvaret över 
migrationspolitiken, då man ville integrera flyktingarna så snabbt som möjligt och 
det fanns även mål om att sprida ut ansvaret för flyktingarna jämnt över landet. 
Idag förhandlar länsstyrelsen istället fram överenskommelser med 
Migrationsverket angående antalet flyktingar de ska ta emot och sedan 2010, då 
etableringsreformen kom (SFS 2010:197) är det inte längre kommunens ansvar att 
få ut flyktingar på arbetsmarknaden. Istället är det staten som har hand om detta, 
genom Arbetsförmedlingen, för att försöka utjämna skillnader mellan kommuner 
(Lidén, 2015, s 113). 

Kommuner har mycket självbestämmanderätt, unikt för Sverige, och det gäller 
även i flyktingfrågan. Staten kan inte tvinga en kommun att ta emot ett visst antal 
flyktingar, utan formellt sätt är det helt upp till respektive kommun. Det finns 
dock ett undantag, gällande ensamkommande flyktingbarn och kvotflyktingar och 
därför har vi exkluderat dessa från vår undersökning (Migrationsverket, 2016). 
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Kommunernas självbestämmanderätt utesluter dock inte diskussioner med 
staten. Det finns något som kallas den “kommunala viljan” till 
flyktingmottagandet, där kommun och stat specificerar hur många flyktingar 
kommunen ska åta sig. Dock skiljer sig den kommunala viljan och det faktiska 
mottagandet ofta - ibland tar kommuner in fler och ibland färre, vilket är 
anledningen till att vi valt att fokusera på det faktiska mottagandet. Skillnaden här 
emellan har dessutom ökat, då nyanlända ibland väljer sitt egna boende på grund 
av att de vill komma nära antingen släkt eller vänner (Lidén, 2015, s 113f). 
Kommunens storlek och ekonomi påverkar självfallet hur många flyktingar man 
kan ta in  (Wallman-Lundåsen, 2015, s 47f). Dessa skillnader är dock någonting 
som staten försöker utjämna, bland annat genom att ge ersättning, vilket ska locka 
fler kommuner att ha en mer generös flyktingpolitik (Lidén, 2015, s 115). 

Det har tidigare gjorts forskning rörande den kommunala viljan, alltså 
överenskommelsen med staten om hur många flyktingar kommunen ska mottaga. 
Resultatet säger att större kommuner med högre genomsnittlig inkomstnivå är 
mindre benägna att ha en generös överenskommelser och även att ökat stöd för 
Sverigedemokraterna resulterar i färre platser. En tredje faktor som påverkar är 
arbetslöshetsnivån: högre arbetslöshet genererar en mer omfattande 
överenskommelse. Förhållanden som däremot inte påverar är kommunens 
medelålder, hur stor del av befolkningen som är utländsk samt lediga bostäder i 
allmännyttan (Lidén, 2015, s 118). De mest generösa kommunerna är de mindre, 
inte särskilt välmående, med låg representation för Sverigedemokraterna. Det 
råder delade uppfattningar om invandringskritiska partiers inflytande, men viss 
forskning säger att det inte är antal mandat som spelar roll här, utan att de kan 
påverka flyktingmottagandet i de kommuner där de har vågmästarställning i 
kommunfullmäktige (Lidén, 2015, s 119). Icke att förglömma är att detta gäller 
om de överenskommelser kommuner gör med staten; inte de faktiska siffrorna.  

Det den tidigare forskningen säger är att mindre kommuner tenderar att vara 
mer positiva och statistisk analys visar att de kommuner som har ett svårare 
utgångsläge generellt sätt är mer öppna för ett generöst mottagande, då de i och 
med detta vill åstadkomma en inflyttning. De som fattar beslutet, ergo 
kommunfullmäktige, väger även in samhälleliga omständigheter, normer, kulturer, 
organisationens arbetssätt och individens egen övertygelse (Lidén, 2015, s 125). 
Med detta som bakgrund blir det intressant att se om det är nämnda faktorer som 
ensamt påverkar flyktingmottagandet eller om vilka partier som sitter i 
kommunfullmäktige faktiskt spelar in. 

5.3 Partipolitik 

Som en del av de teorier vi tidigare redogjort för menar vi att partipolitik på lokal 
nivå skiljer sig från partipolitik på nationell nivå. Det antagandet är en av de 
grunder vi använder oss av för att kunna dra slutsatser kring de resultat 
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undersökningen visar. Det blir därför viktigt för oss att förstå hur denna skillnaden 
mellan nationell och lokal nivå ska tolkas in i denna Uppsatsen. I artikeln 
“Rethinking Party Politics and the Welfare State: Recent Advances in the 
Literature” argumenteras det för att det traditionella synsättet på partipolitik blivit 
föråldrat och utdaterat (Häusermann, Silja - Picot, George - Geering, Dominik, 
2010, s. 1-16). Det synsättet utgår från att olika samhällsklasser alltid kommer att 
rösta homogent på det parti som gynnar deras intressen. Istället borde den synen 
ersättas med ett angreppssätt där partiernas policyförändringar spelar roll för hur 
deras väljarbas utformas och man bör även ta hänsyn till partikonkurrens och hur 
den påverkar partiet ifråga till att flytta sig på den ideologiska skalan. Artikeln 
argumenterar genomgående för att partipolitik är ett område med många 
dimensioner som bör tas i beaktning medan det gamla synsättet såg på partipolitik 
mer som ett endimensionellt och förutsägbart område (Häusermann, Silja, 2010, s. 
1-29). 

För att applicera Häusermanns, Picots och Geerings teorier om partipolitik på 
vår uppsats samt på den migrationspolitik som de olika partierna för inom 
kommunerna för så är det tydligt att deras syn på policyförändring kan appliceras 
på Sverigedemokraterna. När de andra partierna förflyttat sig mot en mer generös 
invandringspolitik, till exempel i de kommuner som vår underökning visat tagit in 
många flyktingar, så får SD spelrum i den policylucka som uppstått. Detta styrks 
av vår undersökning som visar att SD i valet 2014 ökat signifikant i antal mandat.  

Partipolitiken på lokal nivå tenderar att drivas av andra frågor än de som 
driver den nationella politiken. Det kan handla om ifall en ny busslinje ska dras i 
staden eller vare sig ett flyktingboende ska anläggas i kommunen eller inte. Lite 
mindre frågor än de som behandlas i Rosenbad, men likväl viktiga för de invånare 
frågorna berör. Detta gör att lokalpolitiken hamnar på en annan politisk dimension 
och partierna tävlar under andra förutsättningar än på nationell nivå (Montin, 
2015, s 30-38). Det kan även vara så att i en kommun präglad av en lång tradition 
av jordbruk är det lättare för ett parti med en tydlig profil inom jordbruksfrågan 
att växa sig starka, likaså är det lättare för ett parti som strävar efter låga skatter 
att få många mandat i en kommun med en stor andel höginkomsttagare (Bolin, 
2015, s 29-38). Detta gör att Centerpatiet kan få 20% av rösterna på Gotland 
(Gotland kommun, 2015) eller att Kristdemokraterna kan få 13% av rösterna i 
Jönköping (Jönköping kommun, 2015), samtidigt som de båda partierna ligger på 
ca 5-6% av rösterna nationellt. 

5.3.1 Vänstern 

De partierna som vi kategoriserat som vänsterpartier (Feministiskt initiativ, 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet) har länge associerats med en 
generös flyktingpolitik där det ska vara lätt att komma till Sverige som 
asylsökande. Innan de stränga gränskontrollerna infördes av den sittande 
regeringen bestående av socialdemokrater och miljöpartister i januari 2016 så 

!  15



förknippades framförallt Miljöpartiet med en mycket generös flyktingpolitik. De 
hade som förslag i riksdagen att EU borde upprätta lagliga vägar för flyktingar att 
ta sig till ett annat EU-land än det första de kommer till utan att bryta mot 
Schengenavtalet (Miljöpartiet, 2016). Feministiskt initiativ vill gå ett steg längre 
än Miljöpartiet och införa helt öppna gränser samt fri invandring till Sverige och 
de kan därmed anses vara det mest liberala partiet i Sverige när det kommer till 
immigrationspolitiken. Feministiskt initiativs inställning till flyktingpolitiken har 
tvärtemot Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte förändrats efter att 
flyktingstömmen till Sverige under år 2015 tilltagit och de står fortfarande för en 
helt fri invandring (Feministiskt initiativ, 2015). Vänsterpartiet har länge, likt de 
andra partierna på vänstersidan, stått för en liberal invandringspolitik och sedan 
gränskontrollerna inleddes av MP och S 2016 så har partiet bilbit ansett som det 
mest flyktingvänliga i riksdagen (Vänsterpatiet, 2016). 

För att sammanfatta så har samtliga av de fyra vänsterpartierna som vi 
inkluderat i vår uppsats historiskt sett stått för en liberal invandringspolitik, en 
politik som gjort Sverige till den största mottagaren av asylsökande per capita i 
Europa (Europaortalen, 2016). Bilden av den svenska vänstern som 
flyktingvänliga fick sig en smäll när Socialdemokraterna och Miljöpartiet införde 
gränskontrollerna i januari 2016, vilket gjorde det avsevärt mycket svårare att få 
asyl i Sverige. 

5.3.2 Högern 

Inom den svenska högern har splittringarna inom migrationspolitiken de senaste 
åren varit väldigt få. De fyra partierna (Kristdemokraterna, Moderaterna, 
Liberalerna och Centerpartiet) satt tillsammans i regeringsställning åren 
2006-2014 och förde ungefär samma migrationspolitik som de tidigare 
socialdemokratiska regeringar gjort. Det mest kända uttalandet angående 
invandring till Sverige var när den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt 
sommaren 2014 uppmanade det svenska folket att “Öppna sina hjärtan” för de 
människor som flytt till Sverige (Youtube, 2014).  

Trots att högerpartierna i stort fört samma migrationspolitik som 
socialdemokraterna gjort i regeringsställning så har det länge funnits en vilja 
bland högerns väljarkår att strama åt och minska antalet människor som får asyl i 
Sverige. En annan skillnad från vänstern är att högerpartiernas största kritik mot 
den förda migrationspolitiken är att de nyanlända inte får möjlighet att komma till 
arbete och de har ett mycket större fokus på att de asylsökande ska jobba och 
bidra än vad vänsterpartierna har (Moderaterna, 2016). Efter valet 2014 och under 
året 2015 skiftade högerpartierna inställning till hur flyktingpolitiken ska se ut. De 
har lagt ett stort antal förslag till hur flyktingströmmen till Sverige ska kunna 
minskas, bland annat strängare gränskontroller och lägre bidrag till nyanlända 
(Kristdemokraterna, 2016 - Centerpartiet, 2016 - Liberalerna, 2016 - Moderaterna, 
2016). 
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5.3.3 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna är ett parti vars största hjärtefråga är att få till en kraftigt 
minskad invandring. Partiet har sedan bildandet 1994 kämpat för att invandring 
till Sverige ska dras ner och ligga på samma nivå som den i Norge och Danmark, 
vilket är avsevärt mindre än den invandring Sverige hade innan innan 
gränskontrollerna infördes (Sverigedemokraterna 2016). Partiet kom in i 
riksdagen år 2010 och har mer än något annat bidragit till att föra upp 
invandringsfrågan som en av de hetaste och mest debatterade politiska frågor i 
Sverige. De har blivit kallade rasister samt fascister av politiska motståndare på 
grund av den fientliga inställningen till de människor som kommer och vill söka 
asyl i Sverige (Dagens nyheter, 2012).  

SD är ett av de få partierna som inte ändrat åsikt i migrationspolitiken och de 
hävdar att de andra partierna nu förstått att det är deras linje inom 
invandringspolitiken som borde gälla i Sverige. Detta menar de mot bakgrund av 
att de flesta övriga partierna i riksdagen genomfört liknande åtgärder inom 
migrationspolitiken som SD länge stått för (Sverigedemokraterna, 2016). 
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6. Resultat 

Efter att ha samlat ihop all data för 2015 om kommuner, flyktingmottagandet och 
de olika kategorierna (vänstern, högern och Sverigedemokraterna) så har vi fått 
fram: 
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Här redovisas vilken kommun information avser, hur många procent vänstern, 
högern, Sverigedemokraterna samt övriga partier har i kommunfullmäktige, hur 
många invånare kommunen har, hur många flyktingar kommunen har tagit emot 
under 2015 och hur många av de som var kvoterade flyktingar, samt antal 
flyktingar exklusive de kvoterade. Vi har även en tabell som visar vad vi har gjort 
med denna data: 
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Denna tabell visar hur många flyktingar det procentuellt går per invånare och 
sedan har vi, endast för att man enklare ska kunna se skillnader, multiplicerat med 
1000 och avrundat siffran. I de tre följande kolumnerna har vi multiplicerat 
respektive kategoriers procent med hur många procent flyktingar de går per 
invånare och längst ner står den totala summan. I sista kolumnen är den 
procentuella skillnaden mellan vänstern och högern. 

Med denna information har vi gjort två olika saker:  
1. Hur många procent flyktingar det går per procent respektive kategori innehar år 
2015. 
2. Fyra diagram som visar sambandet mellan kategoriernas procent och 
flyktingmottagandet år 2015. 

För att få fram hur många procent flyktingar det går per procent respektive 
kategori har tog vi den totala summan för varje kategori och dividerade med den 
totala procenten: 

Slutsiffran visar att Sverigedemokraterna är de som tar in flest flyktingar, medan 
högern tar in minst. Skillnaden mellan vänstern och högern är inte markant, dock 
sticker Sverigedemokraternas siffra ut en del.  

För att se det direkta sambandet mellan kategoriernas storlek och 
flyktingmottagande gjorde vi sedan ett spridningsdiagram för de tre olika 
kategorierna. Y-axeln för varje diagram är hur många procent flyktingar som 
mottagits, då detta är den oberoende och därmed konstanta variabeln, och x-axeln 
motsvarar hur många procent vänstern, högern och SD har, vilket är 
beroendevariabeln.  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Diagrammen visar att ju större vänstern är, desto fler flyktingar tar en kommun 
emot. Dock är detta samband inte särskilt starkt. För högern visas motsatsen, men 
inte heller här är sambandet stabilt. Korrelationen mellan ett stort innehav av 
mandat för vänster sida och ett högt antal mottagna flyktingar under 2015 är 
tillräckligt stark för att kunna påstås vara signifikant. Således visar 
undersökningen att i de 50 största kommunerna tar vänsterpartierna in fler 
asylsökande än högerpartierna gör.  

Det finns dock undantag värda att nämna, kommuner som inte följer modellen 
av att hög vänsterrepresentation genererar högt antal flyktingar - exempelvis 
Luleå, Skellefteå och Umeå. De kommunerna är de tre av alla 50 som har störst 
majoritet för vänsterpartier, men de var även bland de kommuner som tagit emot 
minst antal flyktingar. Samtidigt tog kommuner med högermajoritet, såsom Växjö 
och Skövde, in fler flyktingar än snittet gjorde. Även på högersidan finns de som 
talar emot vår undersökning, vilket visar på att detta inte är ett absolut samband.  

För att lättare se skillnaden mellan har vi diagrammet som visar på differensen 
mellan vänstern och högern, där de kommuner som har en högermajoritet 
betecknas som negativa tal:  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Ett annat mönster som tydligt visas i de diagram som vi har skapat med grund i 
vår undersökning är att i de kommuner där högerpartier är som störst har det inte 
heller funnits så många flyktingar tidigare. Detta gäller kommuner som Nacka, 
Täby och Lidingö. De ligger i botten när det kommer till antal flyktingar som 
kommit till kommunen samtidigt som de har det största antalet mandat för 
högerpartierna. Detta följer den trend vi sett i undersökningen, där de kommuner 
som dominerats av högerpartierna generellt sett tar in färre flyktingar. En 
diskussion till varför de olika kommunerna avviker eller följer det mönster vår 
undersökning visar på kommer företas under punkten analys senare i uppsatsen. 

För att återknyta till vår teori om att ju fler flyktingar det finns i en kommun, 
desto fler mandat innehar Sverigedemokraterna så visar vår undersökningen på att 
det stämmer. I de kommuner som SD har stort stöd i kommunfullmäktige finns 
det i regel också många flyktingar. Detta talar antingen för tidigare redovisad 
teori, eller för att SD tenderar att ta emot fler flyktingar än högern och vänstern 
gjort. Anledningen till att vi snarare anammar första teorin än den andra är för att 
vi gjorde samma undersökning som vi redovisat för tidigare, för både vänster, 
högern och Sverigedemokraterna, men istället för 2015 så tittade vi på 2013. 
Varför resultaten av den undersökningen får oss att tro att fler mottagna flyktingar 
genererar större stöd för SD och inte tvärtom redovisas senare, efter att 
uppgifterna för 2013 presenterats nedan. 

Redovisning av data för kommuner, flyktingmottagandet och vänstern, högern 
samt Sverigedemokraterna:  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Här redovisas vilken kommun information avser, hur många procent vänstern, 
högern, Sverigedemokraterna samt övriga partier har i kommunfullmäktige, hur 
många invånare kommunen har, hur många flyktingar kommunen har tagit emot 
under 2013 och hur många av de som var kvoterade flyktingar, samt antal 
flyktingar exklusive de kvoterade. Vi har även en tabell som visar vad vi har gjort 
med denna data:  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Denna tabell visar hur många flyktingar det procentuellt går per invånare och 
sedan har vi multiplicerat detta med 1000 och avrundat siffran. Detta endast för att 
underlätta och minska antalet decimaler. I de tre följande kolumnerna har vi 
multiplicerat respektive kategoriers procent med hur många procent flyktingar de 
går per invånare och längst ner står den totala summan. I sista kolumnen är den 
procentuella skillnaden mellan vänstern och högern. 

Med denna information har vi gjort tre olika saker: 
• Hur många procent flyktingar det går per procent respektive kategori 

innehar år 2013. 
• Fyra diagram som visar sambandet mellan kategoriernas procent och 

flyktingmottagandet år 2013. 
• Ett diagram som visar skillnaden på flyktingmottagandet i kommuner år 

2013 och 2015. 

Den första är hur många procent flyktingar det går per procent respektive 
kategori: 
 
 

Slutsiffran visar att högern är de som tar in flest flyktingar, medan vänstern tar in 
m ins t . S k i l l naden me l l an väns t e rn , S ve r igedemokra t e rna och 
Sverigedemokraterna är väldigt liten. 

För att se det direkta sambandet mellan kategoriernas storlek och 
flyktingmottagande gjorde vi, som tidigare, ett spridningsdiagram för de tre olika 
kategorierna, samt ett diagram som visar på skillnaden mellan högern och vänster:  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Resultatet visar att högern tog in något fler flyktingar än vänstersidan gjorde 
medan SD placerar sig mellan de två sidorna. Detta resultat för året 2013 talar 
emot de resultat vi fått fram för undersökningen från 2015 där vänsterpartierna 
var de som var ansvariga för fler flyktingar än högerpartierna samtidigt som SD 
var de som indirekthade ansvaret för den proportionerligt största andelen. De här 
resultaten visar att det inte spelar någon roll vilka partier det är som styr i 
kommunerna för hur stort flyktingmottagandet är. Om den lilla korrelation som 
visade att vänstersidan tog in mest flyktingar under 2015 kunde återfinnas 2013 så 
hade vi kunnat fastslå ett visst samband i hur de olika partiernas migrationspolitik 
gjort avtryck i kommunerna, men nu visar resultaten av våra undersökningar att så 
inte är fallet. SD är de enda som ökat sin representation i kommunernas 
kommunfullmäktige i samma takt som flyktingstömmen till de 50 kommunerna 
ökat, medan både höger och vänsterpartierna tappat mandat. 

Diagrammet över kommunerna, som redovisas på följande sida, visar på att 
det i de flesta kommunerna inte var en markant skillnad mellan de två åren, trots 
att kommunfullmäktiges utformning förändrats i flertalet av dem. De 
kommunerna som har en stor förändring är dock väldigt intressanta för 
undersökningen och kommer behandlas nedan. 
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7. Analys 

Resultatet av vår undersökning visade att under året 2015 tog kommuner med 
vänstermajoritet in något fler flyktingar än de kommuner med högermajoritet. 
Många kommuner följde detta mönster, men i de kommuner där 
vänstermajoriteten var som störst gick de emot detta. Dessa kommuner är Umeå, 
Luleå och Skellefteå. Här hade vänsterpartierna en överväldigande majoritet i 
kommunfullmäktige, men de var bland de kommuner som tog in minst antal 
flyktingar av de 50 kommunerna vi hade med i vår undersökning. De tre 
kommunerna ligger alla långt norrut i Sverige, vilket vi anser vara den största 
anledningen till att de tagit in såpass få flyktingar. Att de kommuner som ligger 
långt norrut tar in få flyktingar medan de mer sydliga kommunerna tenderar att ta 
in fler flyktingar är ett mönster vi funnit genomgående i vår undersökning. Detta 
behöver inte betyda att de nordliga kommunerna är mer restriktiva i sin 
invandringspolitik, inte heller att de sydliga kommunerna är mer generösa, utan 
snarare på de logistiska problem som uppstår när det kommer flyktingar till 
Sverige. Det är lättare att placera flyktingar i städer som Malmö eller Helsingborg 
snarare än att de ska förflyttas över 100 mil till Umeå eller Luleå (Lidén, 2015, s. 
117-119).  

De kommunerna med störst högermajoritet är alla förorter till Stockholm, de 
är Nacka, Lidingö, Täby och Sollentuna. De har alla överväldigande 
högermajoriteter i kommunfullmäktige och i vissa fall har Moderaterna egen 
majoritet. De fyra kommunerna har även en liknande demografi där andelen 
höginkomsttagare är väldigt stor. De är bland de kommuner som tog in minst 
flyktingar under året 2015 och de fyra kommunerna har, förutom det låga antalet 
flyktingar, även stor högermajoritet, demografin och det geografiska läget 
gemensamt, vilket gör dem intressanta för vår uppsats utifrån ett förklarande 
perspektiv. Utifrån detta samband kan man argumentera för att de fyra 
kommunernas låga flyktingmottagande påverkas av den stora högermajoriteten i 
kommunfullmäktige, men inte endast. Den viktigaste faktorn anser vi vara 
demografin i kommunerna som rymmer många höginkomsttagare, som enligt 
forskningen om överenskommelserna mellan stat och kommun gällande 
flyktingpolitiken, tenderar att opponera sig mot ett generöst mottagande. Just ett 
stort flyktingmottagande hade resulterat i större offentliga utgifter för kommunen 
och i förlängningen högre skatter som skulle missgynnat kommunens många 
höginkomsttagare (Lidén, 2015, s. 117-119).  
 
Det inte verkar spela markant roll vilka resurser vänstern och högern har i 
avseendet flyktingmottagande. När vi jämförde kommunernas mottagande 2013 
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och 2015 kan vi se att det inte fanns påfallande skillnader, utan de flesta 
kommuner tog in något fler 2015, vilket inte är konstigt då trycket var större i och 
med flyktingkrisen. Det fanns dock ett par kommuner där skillnaden var stor och 
vi har valt att kolla på de tre som har störst differens mellan åren: Helsingborg, 
Borås och Halmstad. Detta för att ta reda på vad det är som skapat olikheten och 
därmed komma närmare svaret till vad det är som gör att kommunernas 
mottagande skiljer sig åt.  
 
Kommunen med störst skillnad är Helsingborg. År 2015 tog de emot 765 
flyktingar, vilket motsvarar ca 0.556% av befolkningen. År 2013 tog de endast in 
200 flyktingar, vilket var 0.150% av befolkningen. Trots att de flesta kommuner 
tog in fler under flyktingkrisen är denna skillnaden väldigt stor och värd att titta 
närmare på. Om man ser till kommunfullmäktiges utformning 2015 så hade 
vänstern 43%, högern 38% och Sverigedemokraterna hade 20%. 2013 hade 
vänstern 51%, högern 45% och SD 11%. Vänstern var följaktligen något mindre 
2014, medan högern hade ökat, procentuellt är dessa minskningar och ökningar 
dock inte särskilt stora. SD var dock nästan dubbelt så stora 2015.  
 
Ser man till undersökningen som redovisas i bakgrundsdelen 5.2 
Migrationspolitik, gällande vad som påverkar kommuners överenskommelse med 
staten om hur många flyktingar de ska ta emot, så verkar detta inte stämma med 
hur det ser ut i praktiken - varken i detta specifika fall eller i allmänhet. 
Undersökningen säger att ju större Sverigedemokraterna är, desto mindre generöst 
är det överenskomna mottagandet. Vår undersökning visar istället på att det 
snarare är tvärtom när det kommer till det faktiska mottagandet. Dock motsvarade 
Helsingborgs mottagande 2013 endast 0.000150% av befolkningen, medan medel 
i Sverige låg på 0.000328%. Man kan därmed inte säga att SD:s ökning beror på 
ett generöst flyktingmottagande i kommunen. Dock tog närliggande kommuner, 
såsom Malmö, emot många i relation till andra kommuner, vilket kan förklara 
ökningen till viss del.  
 
Andra saker som också spelar in, enligt undersökningen, är arbetslöshetsnivån, då 
kommuner med högre arbetslös är mer benägna att ha en mer omfattande 
överenskommelse. Genom Helsingborgskommuns statistiksida tittade vi på de 
öppet arbetssökande i kommunen, vilket 2015 var 3 583 personer och 2013 var 
siffran 3 759, vilket motsvarar ungefär 2.6 respektive 2.8% av befolkningen 
(Helsingborg stad, 2016). Inte heller detta verkar stämma gällande det verkliga 
mottagandet, då Sveriges arbetslöshet 2015 låg på 7.4% enligt SCB (SCB, 2015).  

Det som verkar vara den största anledningen till att skillnaden är såpass stor är 
geografin. Helsingborg ligger långt söderut och det är dit flyktingar oftast kommer 
då det enklare att ta sig dit från resten av Europa, än det är att ta sig norrut. Under 
flyktingkrisen var trycket historiskt högt och eftersom det blir högre söderut har 
kommuner belägna där tagit emot fler.  
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Detta förklarar även varför Halmstad, som också ligger söder ut, tog in 
betydande fler 2015 än 2013. 2015 hade vänstern 46%, högern 43% och 
Sverigedemokraterna 8%. 2013 hade vänstern ökat en aning och innehade 52%, 
medan högern minskade till 37% och SD låg kvar på 8%. Lokala partier besatt 
resterande 3%. Halmstads flyktingmottagande 2013 motsvarade ungefär 
0.000101% av befolkningen, vilket motsvarar mindre än en tredjedel av 
medelmottagandet, och kan förklara att SD inte ökat. Att mottagandet ökat såpass 
mycket kan knappast förklara av skillnaden i utformandet av kommunfullmäktige, 
då den inte är stor, utan borde, som i Helsingborgs fall, förklaras av geografin. Ser 
man till de andra kommuner belägna långt söderut är skillnaden mellan 2013 och 
2015 generellt sett större än i de andra. 

Kommunen med näst störst skillnad mellan åren är Borås. Där hade vänstern 
48%, högern 40% och SD 12% 2015. 2013 såg det nästan likadant ut: vänstern 
hade 49%, högern 38%, SD 5% och övriga partier satt på resterande 8%. 
Kommunens mottagande 2013 motsvarar 0.000068%, vilket är väldigt få, jämfört 
med medelsnittet, och förklarar inte Sverigedemokraternas ökning. Anledningen 
till det mycket mer generösa mottagandet kan delvis bero på att de är belägna 
relativt långt söder ut, men framförallt på att de tog emot såpass få tidigare. Deras 
mottagande 2015 låg på 0.000542% vilket är relativt mycket då medel för 
Sveriges kommuner var ett flyktingmottagande som motsvarade 0.000403%. 

Som tidigare redovisat verkar flyktingmottagandet inte påverkas markant av 
ifall vänstern eller högern har flest mandat. Snarare verkar Sverigedemokraterna 
vara det partiet som har mest påverkan, men på vilket sätt och varför är dock 
otydligt. Detta var inte vår huvudfråga, men det är nödvändigt att beröra som en 
del av analysen och det öppnar sedan för vidare forskning.  

En hypotes, som vi har berört flera gånger, är att kommuner som tidigare tagit 
emot många flyktingar får ökat stöd för SD i nästa val. För att se ifall detta har 
relevans tittade vi närmre på de fyra kommuner av de 50 största som 
Sverigedemokraterna fick flest röster i 2015, vilket är Hässleholm (23%), 
Kristianstad (20%), Helsingborg (20%) och Borlänge (20%). Medeltalet för SD 
2015 var 9.4%, medan de 2013 var 5.725%. 

Det genomsnittliga flyktingmottagandet år 2013 motsvarade ungefär 
0.000328% av befolkningen, år 2015 var det 0.000403%. Anledningen till att vi 
fortsätter arbeta med just år 2013 är, som tidigare, för att det var året innan valet 
och därför anser vi de siffrorna vara mest relevanta för hur människor röstade år 
2014. Vill man göra ytterligare forskning på detta kan det dock vara lämpligt att 
se till alla fyra år mellan valen. 

I Hässleholm röstade 11% på SD 2013 och flyktingmottagandet samma år 
motsvarande 0.000193% av befolkningen. Detta stödjer inte hypotesen, då deras 
flyktingmottagande var relativt lågt. Desamma gäller för Helsingborg, där SD 
också fick 11% 2013 och flyktingmottagandet låg på 0.000150%. 
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De två resterande kommunerna styrker hypotesen. SD fick 5% i Kristianstad 
2013, medan de i Borlänge inte fick ett enda mandat. Kommunerna tog in 
0.000573% respektive 0.001000% flyktingar, vilket är en bra bit över medel - 
speciel l t i Borlänge. Detta kan vara en bidragande faktor t i l l 
Sverigedemokraternas ökade stöd och då kommunerna fortsatte ta in mer än 
medelvärdet år 2015 kan de även förklara varför kommuner med högt stöd för SD 
tenderar att ta in många flyktingar.  

Anledningen till att hypotesen inte stämmer för Hässleholm och Helsingborg 
kan bero på att närliggande kommuner tagit in många flyktingar och att de istället 
påverkats av detta. Det kan också vara så att Kristianstad och Borlänge är 
undantag och att Sverigedemokraternas stöd här inte är korrelerade med 
flyktingmottagandet, utan beror på andra faktorer.  

En sista undersökning gjorde för att se om det finns något samband. 
Skillnaden mellan stödet för Sverigedemokraterna år 2013 och år 2015 räknades 
ut och de siffrorna tillsammans med flyktingmottagandet 2013 blev grunden för 
ytterligare ett diagram. Skulle hypotesen stämma borde SD ökat mest i de 
kommuner som tog emot flest flyktingar år 2013. På y-axeln representeras SD:s 
väljarstöd och x-axeln visar hur många flyktingar respektive kommun tog emot. 

Diagrammet som redovisas på nästa sida visar att korrelationen mellan 
generöst flyktingmottagande år 2013 och ökning i Sverigedemokraternas stöd 
finns, men det är relativt svagt. Det kan dock ses som tillräckligt signifikant för att 
forska mer kring.  
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8. Avslutning 

Vår slutsats är att kommuners flyktingmottagande inte påverkas markant av 
storleken på vänster-och högerrepresentation. Detta kan bero på att partier på 
lokal nivå inte är lika ideologisk bunden som partier på statlig nivå, alternativt att 
medianväljarteoremet har en viss verklighetsförankring även i flerpartisystem. 
Vidare forskning kring om tillämpning av ideologi skiljer sig i praktiken kan 
hjälpa till att få ett svar på om utformningen av kommunfullmäktige spelar roll i 
andra frågor. De som verkar vara, kanske mest, betydande är det geografiska läget 
samt den demografisk utformningen kommunen har. 

Om vänster-eller högerrepresentanter sitter i kommunfullmäktige verkar inte 
vara avsevärt väsentligt, ett parti som verkar påverka i någon bemärkelse är 
Sverigedemokraterna. Sambandet mellan hur stora de är och hur många flyktingar 
som tas emot år 2015 är det som är tydligast. Att ett generöst mottagande av 
flyktingar genererar ett stort stöd för SD är en relation som kan vara värd att se 
närmare på. Det kan dock vara så att det inte finns någon korrelation mellan 
dessa, utan de kan även bero på att SD är stora i de städer som tar emot många 
flyktingar på grund av andra faktorer. Dessutom ökar Sverigedemokraterna över 
hela landet och även i de stora kommunerna, som tenderar att ta emot fler 
flyktingar. De är även stora i Skåne som geografiskt ligger längst söderut, dit flest 
flyktingar kommer, vilket gör att i kommuner där de är stora finns också ett 
generöst flyktingmottagande. Om de är stora pågrund av flyktingmottagandet eller 
av helt skilda orsaker lämnar vi öppet för ytterligare forskning att komma fram 
till.  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