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Abstract 

 
I Sverige finns en uttalad ambition att efterfrågan på arbetskraft främst ska styra vilka 

kommuner flyktingar hamnar i. Men tillgång på lediga lägenheter och närhet till andra 

utlandsfödda har från vissa håll beskrivits som faktiska påverkansfaktorer. Med hjälp 

av statistisk design ämnar den här uppsatsen beskriva och förklara den kommunala 

flyktingmottagningen utifrån de tre faktorerna. Studien visar att det är olika faktorer 

som styr olika grupper av flyktingar.  Den visar också flyktingar inte hamnar i 

kommuner med låg arbetslöshet; snarare tvärtom.   
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1. Inledning 
 

Invandringsfrågan kommer allt högre upp på den politiska dagordningen i Sverige. 

Enligt en nypublicerad opinionsundersökning anser 43 procent av de tillfrågade att 

invandring och integration är en viktig politisk fråga (Dagens Nyheter 2013-01-31). 

Flyktingar är en grupp av invandrare som Sverige har lång erfarenhet av och ett stort 

internationellt samarbete kring. Sverige är exempelvis det industriland som tar emot 

flest asylsökande per capita efter Malta (UNHCR A: s. 13). I Europa är det dessutom 

Sverige som tar emot flest ensamkommande asylsökande barn och ungdomar 

(Migrationsverket.se B).  

 

Den svenska asyl- och flyktingpolitiken är omdiskuterad. Vissa ser flyktingar som en 

belastning på välfärdssystemet. Andra ser dem som resursstarka individer som kan 

utgöra ett viktigt bidrag till den svenska arbetsmarknaden. Men vad händer egentligen 

med de asylsökande som beviljas uppehållstillstånd i Sverige? På många sätt är det då 

den verkliga resan till ett nytt liv i det svenska samhället börjar. Första stoppet på 

färden blir den kommun flyktingarna hamnar i. 

 

På 1980-talet var bostadstillgängligheten den uttalat viktigaste fördelningsfaktorn i 

den svenska flyktingmottagningen. Då fördes Hela Sverige-strategin med främsta 

syfte att sprida ut flyktingmottagningen över hela landet, för att jämnare fördela 

ansvaret mellan kommunerna (Andersson et al 2010: s. 248). Idag har såväl den 

politiska debatten som de institutionella strukturerna förändrats och efterfrågan på 

arbetskraft anses vara det som främst ska fälla avgörandet för var flyktingar hamnar, 

vilket inte minst syns i Etableringsreformen från år 2010. Utifrån den utveckling som 

skett kan man säga att flyktingar gått från att ses som en börda som måste tas om 

hand, till en resurs som ska tas tillvara på. Flyktingar ska därför inte längre hamna där 

det finns utrymme, utan där de också kan fylla en plats i samhället. 

 

En viktig del i mottagningsprocessen handlar idag om att så snabbt som möjligt få ut 

nyanlända på arbetsmarknaden. Det förväntas förbättra integrationen, öka 

självförtroendet hos flyktingarna och minska statens utgifter. Problemet är att 

tillgängligheten på arbete och bostad många gånger har ett negativt förhållande till 
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varandra; i de kommuner där många lägenheter står tomma, finns det ofta få arbeten 

och tvärtom. Att erbjuda flyktingar tak över huvudet blir då första prioritet. 

 

Det svenska flyktingsystemet karaktäriseras av att asylsökande har rätt att ordna eget 

boende under tiden deras ärende handläggs. De flyktingar som väljer att göra det 

flyttar ofta in hos vänner och bekanta. Många blir sedan kvar där om 

uppehållstillstånd beviljas. Den så kallade EBO-lagen, lagen om eget boende, har 

väckt debatt då många menar att den spär på segregationen och förvärrar 

trångboddheten i utsatta områden. Samtidigt visar forskning att nyanlända kan dra 

fördel av att bosätta sig inom etniska enklaver (Segendorf och Teljosou 2010 och 

Edin et al. 2000). Att bo nära andra landsmän innebär dessutom gemenskap och 

trygghet.  

 

Under första kvartalet 2013 hade antalet asylsökande ökat med 29 procent jämfört 

med samma period året innan (Svenska Dagbladet 2013-04-07). Migrationsverket 

gick ut och vädjade till kommunerna att ta emot fler flyktingar, då man var i akut 

behov av flera tusen nya platser. Det belyser den komplexitet som finns i den svenska 

flyktingmottagningen. Å ena sidan finns ett långsiktigt behov att ge flyktingar 

möjligheter till att etableras i det svenska samhället i kommuner med god 

arbetsmarknad. Å andra sidan finns ett kortsiktigt behov att ge människor som flytt 

krig och våld skydd och tak över huvudet. Somliga flyktingar behöver statlig hjälp för 

att tillfredsställa det behovet, medan andra tar hjälp av vänner eller familj. Den här 

uppsatsen ämnar finna svar på vad som är den största reella fördelningsfaktorn i den 

svenska flyktingmottagningen. 

  



 
 

 6 

2. Syfte och avgränsningar 
 

Syftet med uppsatsen är att bringa klarhet i om flyktingar hamnar i kommuner där det 

finns goda möjligheter till arbete, eller där det finns lediga bostäder eller närhet till 

andra utlandsfödda. I det svenska fallet finns en tydlig ambition om att tillgången på 

arbete ska vara det främst styrande, vilket även återspeglar det internationella 

forskningsläget. Samtidigt finns indikationer på att praktiska faktorer snarare styr 

bosättningen, där tillgång på lägenheter och närhet till andra utlandsfödda har visats 

ha stort inflytande. Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är därför: 1. Hamnar 

flyktingar i kommuner med låg eller hög arbetslöshet? 2. Hamnar flyktingar i 

kommuner med lediga lägenheter och/eller andra utlandsfödda?  

 

För att finna svar på frågeställningen kommer samtliga Sveriges 290 kommuner att 

analyseras statistiskt. Det är inte kommunernas totala flyktingmottagande som 

kommer att studeras, utan tre olika grupper; flyktingar i anläggningsboende 

tillsammans med kvotflyktingar, flyktingar i eget boende samt anhöriginvandrare till 

flyktingar. Flyktingar i anläggningsboende (ABO) samt kvotflyktingar placeras i 

kommuner enligt avtal med Migrationsverket. De kommer alltså till kommuner som 

aktivt valt att ta emot flyktingar. Den andra gruppen utgörs av flyktingar i eget boende 

(EBO) vilka valt att ordna boende på egen hand. De kan bosätta sig var som helst, 

även i kommuner som inte har avtal med Migrationsverket. Den tredje gruppen utgörs 

av anhöriginvandrare till flyktingar, det vill säga partner, barn under arton år eller 

förälder till flykting som redan är bosatt i Sverige. De flyttar till den kommun där 

anknytningspersonen redan bor. Anledningen till att studien delats upp på detta sätt, är 

att gruppernas rörelsemönster förväntas skilja sig åt, då de hamnar i kommunerna på 

olika sätt. Tidigare statistiska studier har studerat flyktingar som generell grupp 

(exempelvis Damm och Rosholm 2010 och Rooth och Åslund 2007) eller endast 

flyktingar som placeras enligt avtal mellan kommun och Migrationsverket 

(exempelvis Lidén och Nyhlén 2012 och Bohlin Roberts 2011). Förhoppningen är att 

den här studien kommer generera ny kunskap i form av en mer nyanserad bild av 

flyktingmottagningen, då olika grupper av flyktingar kommer att studeras.   

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av regressionsanalys, där arbetslöshets, 

outhyrda lägenheters samt andel utlandsföddas påverkan på flyktingmottagningen 
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kommer att undersökas. Då såväl bivariata (en oberoende variabel undersöks) som 

multipla analyser (samtliga oberoende variabel undersöks samtidigt) kommer att 

genomföras, kan studien sägas vara dels beskrivande och dels förklarande. Med hjälp 

av de bivariata analyserna går det att undersöka hur det faktiska läget i kommunerna 

ser ut; det vill säga om arbetslösheten är hög eller låg eller om det finns tillgång på 

lägenheter eller inte. Med hjälp av de multipla regressionsanalyserna kan mer 

förklarande svar ges. Det kan exempelvis vara så att EBO flyttar till kommuner med 

hög arbetslöshet, men att sambandet i själva verket uppstår då arbetslöshet korrelerar 

med andel utlandsfödda. I sådant hypotetiskt fall skulle den bivariata analysen ge en 

beskrivning av kommunen; det vill säga arbetslösheten är hög, medan den multipla 

analysen förklarar varför; det bor många utlandsfödda där. Båda analyserna är av stort 

intresse och ger svar som är användbara på olika sätt. De beskrivande visar på hur 

situationen i kommunen ser ut, vilket är viktigt för att få en bild av verkligheten. De 

förklarande analyserna är istället viktiga för att reda ut förhållandet mellan orsak och 

verkan; vad ska påverkas för att skapa förändring?   

 

Då uppsatsen till fullo utgår från det svenska fallet, finns inga ambitioner om att 

generalisera resultaten till andra länder. Förhoppningen är istället att analysen ska 

sprida ljus över de förhållanden som råder i svenska kommuner, vilket i ett senare 

skede kommer relateras till internationell forskning om flyktingmottagande.  

 

Studien är avgränsad till att endast studera de kommuner flyktingarna först hamnar i. 

ABO och kvotflyktingar som aktivt placeras i en kommun, har likt alla andra rätt att 

flytta när och vart de vill. Flera statistiska undersökningar har visat på att flyktingar 

som placerats i en kommun, senare väljer att flytta därifrån (Hammarstedt och 

Mikkonnen 2007: s. 76) Exempelvis hade en tredjedel av de flyktingar som år 2005 

bosatt sig på glesbygden flyttat till en större stad inom en femårsperiod (SCB.se). Den 

här studien är dock avgränsad till att endast studera de initiala 

bosättningskommunerna. 
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3. Definitioner 
 
I det här avsnittet kommer viktiga begrepp presenteras och beskrivas, för att hjälpa 

läsaren att skapa en förförståelse inför den fortsätta läsningen.  

 

3.1. Flykting 

Grunden för dagens internationella flyktingpolitik lades efter andra världskriget och 

under Kalla kriget. 1945 lämnade fyrtio miljoner människor det härjade Europa för att 

bygga upp ett nytt liv. Under Kalla kriget utgjorde flyktingar ett viktigt 

propagandaverktyg då man i väst ville erbjuda skydd till de som röstade med fötterna 

och lämnade sina kommunistiska hemländer (Castles och Miller 2009: s. 191). Än 

idag utgör FN:s flyktingkonvention, som härstammar ur den här tiden, en mycket 

viktig del i den internationella flyktingsamordningen. 

Enligt FN:s flyktingkonvention från 1951, även kallad Genevékonventionen, 

definieras flykting som en person som lämnat sitt hemland och inte kan återvända då 

det finns risk för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religion, politisk tillhörighet 

eller tillhörighet till viss samhällsgrupp (UNHCR B). Enligt EU-regler kan 

uppehållstillstånd i Sverige även ges till de som riskerar dödsstraff eller tortyr, så 

kallade alternativt skyddsbehövande. Svensk lag säger också att personer som lämnat 

sitt hemland till följd av krig eller naturkatastrofer ska kunna få uppehållstillstånd. 

Dessa personer kallas övrigt skyddsbehövande (Migrationsverket.se E). Den som 

räknas som flykting ska efter enskild prövning beviljas asyl.  

Som flykting definieras alltså den som efter prövning av Migrationsverket fått 

uppehållstillstånd enligt ovanstående kriterier. Det är under de första åren i Sverige 

eller under introduktionsperioden som en person räknas som flykting. Även personer 

som beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning räknas som flyktingar; 

det vill säga maka/make, sambo, barn eller förälder till flykting (Migrationsverket.se 

E). De kommer i fortsättningen benämnas anhöriginvandrare. 

I samarbete med UNHCR är Sverige ett av de tjugofem länder i världen som tar emot 

kvotflyktingar. Kvotflyktingar har redan innan ankomst till Sverige erhållit 

uppehållstillstånd genom regeringens fastställda flyktingkvot, och placeras direkt i 
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kommun vid ankomsten till Sverige (Migrationsverket.se E). Det är regeringen som 

varje år tilldelar Migrationsverket medel för att ta emot kvotflyktingar, i regel mellan 

sjuttonhundra till nittonhundra platser (Migrationsverket.se G).  

Asylsökande är den person som av flyktingskäl ansökt om uppehållstillstånd men som 

ännu inte fått sitt ärende utrett av Migrationsverket. När begreppet nyanlända används 

syftar det till personer med utländsk härkomst som nyligen flyttat till Sverige. Det kan 

vara flyktingar, men också frivilliga migranter som flyttat till Sverige av exempelvis 

karriärmässiga eller sociala skäl.  

3.2. Etableringreformen 2010 

Etableringsreformen infördes i december 2010 och regleras i lag 2010:197. Det 

huvudsakliga syftet med reformen var att lägga större vikt vid 

arbetsmarknadsperspektivet för att underlätta och påskynda nyanländas etablering i 

Sverige (Ericson 2011: s. 17). Etableringsplaner infördes i syfte att kartlägga 

individens kunskaper, utbildning och mål för att så snart som möjligt få ut denne i 

arbete. Planen ska innehålla språkundervisning i svenska samt samhällsorientering, 

men också arbetsmarknadsförberedande insatser såsom praktik eller kompletterande 

skolutbildning. Den följs på heltid under maximalt två år, under vilka 

etableringsbidrag betalas ut (Arbetsförmedlingen.se B).  

I samband med Etableringsreformen infördes också etableringslotsar. Lotsarna är 

fristående företag eller organisationer som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Lotsen ska fungera som en personlig kontakt och hjälpa till med såväl sociala som 

arbetsrelaterade frågor (Arbetsförmedlingen.se B). Lotsarna har ett ekonomiskt 

intresse i att så snabbt så möjligt få ut sin kontaktperson i arbete, vilket ska fungera 

som ytterligare en bidragande faktor till en snabb arbetsmarknadsetablering (Ericson 

2011: s. 17).  

Än har det gått för kort tid för att till fullo utvärdera Etableringsreformens effekt. 

Statskontoret gjorde en utvärdering av reformens första tio månader. Då påpekades 

exempelvis problem med samverkan mellan myndigheterna och att ansvarsroller 

måste förtydligas (Ericson 2011: s. 76-77). Värt att poängtera är att 

Etableringsreformens eventuella effekt på flyktingmottagningen inte kommer att 
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undersökas i den här uppsatsen, då studien endast studerar mottagningen år 2010. 

Etableringsreformen omnämns ändå i uppsatsen då den på ett mycket tydligt sätt visar 

hur synen på flyktingar under senare tid har förändrats.    

3.3. Ansvarsfördelning i flyktingmottagningen 
 

I Sverige är det staten som har det ekonomiska ansvaret för flyktingmottagningen, 

medan kommunerna har det operativa ansvaret. Länsstyrelserna har i uppdrag att 

förhandla fram avtal med kommunerna gällande bostadsplatser till flyktingar, avtal 

som kommunerna sedan stiftar med Migrationsverket (Bevelander och Hagström 

2009: s. 28). Från det att Etableringsreformen infördes 2010 övertog 

Arbetsförmedlingen det övergripande och samordnande arbetet mellan 

myndigheterna. Den första kontakten mellan en flykting och Arbetsförmedlingen sker 

idag i direkt anslutning till att uppehållstillstånd beviljats. (Arbetsförmedlingen.se B). 

Migrationsverket bereder asylärenden och beslutar om uppehållstillstånd. 

Myndigheten har även ansvar för att ordna boende, erbjuda information om vart det 

finns möjligheter till arbete och bostad samt annan samhällsinformation (Ericson 

2011: s. 19). 

 

Kommunerna har en stor roll i flyktingmottagningen men det är också viktigt att 

påpeka deras autonomitet i mottagningsprocessen. Kommunerna kan själva bestämma 

om de aktivt vill ta emot flyktingar, och i så fall hur många. Kommunerna kan dock 

inte styra inflyttningen från flyktingar i eget boende eller från anhöriginvandrare. De 

flyktingar som kommunen tar emot ska erbjudas språk- och samhällsundervisning 

inom ramen för etableringsplanen. Nyanlända barn och ungdomar ska också erbjudas 

förskola, skola och gymnasium. Kommunerna har även skyldigheter inom 

socialtjänstlagen för ekonomiskt och socialt stöd, vilka är lika för alla 

kommuninvånare (Ericson 2011: s. 21). Ett schablonbelopp betalas ut av 

Migrationsverket för varje flykting som en kommun tar emot, vilket ska stå för bland 

annat introduktionsinsatser. Kommunerna som stiftat avtal får även en årlig 

grundersättning av Länsstyrelsen (Migrationsverket.se F).  
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3.4. Bosättning för olika grupper av flyktingar 

Asylsökande i Sverige har sedan 1994 rätt att själva ordna eget boende (Bevelander 

och Hagström 2009: s. 24). De flyktingar som väljer att göra det förkortas EBO, efter 

lagen om eget boende. De som inte vill eller har möjlighet till att ordna eget boende 

placeras i Migrationsverkets anläggningsboende under asyltiden, och brukar förkortas 

ABO. Efter beslut om uppehållstillstånd får ABO-flyktingar idag hjälp av 

Arbetsförmedlingen att finna bostad i en kommun vid det första etableringssamtalet. 

Innan etableringsreformen infördes år 2010 hade Migrationsverket samma uppgift 

(Migrationsverket.se E). Kvotflyktingar placeras i kommuner enligt samma sätt som 

ABO-flyktingar. Skillnaden är att kvotflyktingar har uppehållstillstånd redan när de 

reser in i Sverige och placeras direkt i kommun. 

De som väljer eget boende flyttar ofta in hos släktingar, vänner eller bekanta och bor 

kvar där även efter att uppehållstillstånd beviljats. Det finns en viss överrepresentation 

av EBO i storstäderna, men flyktingar i eget boende finns representerade över hela 

landet (Bevelander et al 2008: s. 11-12). Inför införandet av EBO år 1994 

argumenterade man för att kostnaderna skulle bli mindre för den som ordnat eget 

boende jämfört med den som bodde på förläggning. Man menade också att de 

asylsökande skulle bli mindre passiviserade och bidragsberoende (Proposition 

1993/94:94). Vid införandet beräknades att ungefär var tionde asylsökande skulle 

utnyttja valmöjligheten att själv ordna boende. Men inom det första året hade den 

siffran tredubblats, och sedan dess väljer ungefär hälften av alla asylsökande att ordna 

eget boende (Bevelander och Hagström 2009: s 26).  

 

Idag är EBO omdiskuterat. Socialdemokraterna vill ta bort EBO om de vinner valet 

nästa år, för att ersätta det med ett så kallat ordnat boende i Migrationsverkets regi. De 

menar att EBO inte fungerar bra då en stor andel asylsökande söker sig till 

storstadsregioner där många hamnar i trångboddhet och socialt utanförskap 

(Socialdemokraterna.se B). Även Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles 

Bermudez-Svankvist tycker att lagen bör ses över, då den enligt henne inte fungerar 

tillfredsställande. Problemet, menar hon, är att vissa områden och kommuner får bära 

ett stort socialt ansvar (Sveriges Radio 2013-01-19). Miljöpartiets migrationspolitiska 

talesperson Maria Ferm menar däremot att EBO ska finnas kvar. Hon tycker att bidrag 
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på samma belopp som kostnader för anläggningsboende ska betalas ut till de som 

väljer eget boende, för att istället minska trångboddheten på anläggningarna 

(Politikerbloggen.tv4.se). Integrationsminister Erik Ullenhag vill inte heller avskaffa 

EBO, men vill samtidigt införa ekonomiska incitament som ett redskap för att styra 

bosättning. Exempelvis har han föreslagit att flyktingar som tackar nej till arbete ska 

få minskad ersättning, även om det lediga arbetet är förlagt till annan ort (Dagens 

Nyheter 2012-05-27).  

 

Sedan 2005 får EBO-flyktingar inte bostadsersättning. Beslutet fattades i ett försök att 

minska antalet som väljer EBO, dock utan större resultat (Bevelander et al 2008: s. 5). 

I anläggningsboenden delar familjer ofta lägenhet med andra, och ensamma vuxna 

måste dela sovrum. Enligt flera undersökningar väljer flyktingar därför bort 

trångboddheten i anläggningsboenden, snarare än att aktivt välja EBO (SOU 2009: 

19: s. 345 och Bevelander et al. 2008: s. 6).  

  



 
 

 13 

4. Teoriavsnitt 
 

I uppsatsens teoriavsnitt ska studiens oberoende variabler undersökas teoretiskt, för 

att få en förståelse för hur arbetslöshet, lediga lägenheter och andel utlandsfödda 

påverkar flyktingmottagning. Den teoretiska översikten visar på hur forskningsfältet 

ser ut idag, samt på vilket sätt den här uppsatsen kan generera ny kunskap. 

 

År 2013 väntas 54 000 personer söka asyl i Sverige enligt Migrationsverkets 

prognoser. Det är 10 000 fler än föregående år, vilket främst beror på oroligheterna i 

Syrien (Migrationsverket.se A). För att möta det ökade behovet krävs att 

kommunernas mottagningskapacitet ökar. Men det är för det första inte alla 

kommuner som deltar i den nationella flyktingsamordningen, arton av Sveriges 290 

kommuner har inget avtal med Migrationsverket överhuvudtaget (Sveriges Radio 

2013-01-21). För det andra så är fördelningen bland de aktiva kommunerna mycket 

skev, där somliga kommuner drar ett tungt lass. Södertälje är en sådan kommun, som 

år 2008 uppmärksammades internationellt då kommunalrådet Anders Lago inbjöds att 

tala inför den amerikanska kongressen. Anledningen var att Södertälje som ensam 

kommun tagit emot fler irakiska flyktingar än hela USA (Washington Post 2008-04-

10). 

 

Den svenska integrationspolitiken har genomgått en förändring under 1990-talet och 

fram till idag. 1985 infördes den så kallade Hela Sverige strategin, vilken innebar att 

flyktingar aktivt tilldelades en bosättningskommun för att på så sätt öka den 

geografiska spridningen på mottagandet. Strategin visade sig dock ha klart negativa 

effekter på arbetsmarknadsutfallen, och 1994 togs den ur bruk då det återigen blev 

möjligt för flyktingar att ordna eget boende. Liknande strategier har funnits i flera 

andra länder, exempelvis Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Inte heller i 

andra länder har spridningsstrategier visat positiva resultat (Eriksson 2010: s. 313). 

 

Idag är det uttalade målet att flyktingar ska bosätta sig där det finns goda möjligheter 

till arbete. Från att under Hela Sverige-strategin ha setts som en grupp i behov av stöd 

och omsorg, ser man idag flyktingar som en resurs.  
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“Om vi ska kunna säkerställa Sveriges konkurrenskraft — och därmed också välfärden — 

behöver vi ta tillvara och främja nyanlända invandrares kompetens och drivkraft”. 

Arbetsförmedlingen.se 

 

Som ett led i den förändrade diskursen infördes Etableringsreformen i slutet på år 

2010. Flyktingar skulle genom reformen ges bättre förutsättningar att lära sig det 

svenska språket och komma ut i arbetslivet, för att så snart som möjligt kunna stå för 

egen försörjning.  

 

Anställning är en av de enskilt största faktorerna till en lyckad integrering (Robinsson 

1998: s. 155, Bloch 2000: s. 79, Segendorf och Teljosuo 2010: s. 9). En anställning 

ger inte endast ett ekonomiskt oberoende utan också bättre självförtroende och mer 

tilltro till framtiden, vilket är viktiga pusselbitar för att bygga upp en stabil tillvaro. 

Det har visats att flyktingar som arbetar har lättare att anpassa sig till sitt nya land, 

jämfört med de som inte arbetar (Bloch 1999: s. 187).  

 

Även om arbete är en viktig del i en lyckad integrering, så finns det givetvis andra 

faktorer som har stor påverkan. I Genevékonventionen från 1951 som Sverige 

förbundit sig att följa, står bland annat att flyktingar ska ha rätt till arbete, religions- 

och rörelsefrihet, social säkerhet samt bostad (UNHCR B). Arbete och bostad ses 

många gånger som en grundsten för en lyckad integration (Bergvall 2012: s. 13). 

Närhet till andra utlandsfödda kan enligt somliga också påskynda 

integrationsprocessen, medan det enligt andra snarare skapar segregering. Nedan 

följer en vidare presentation av studiens tre oberoende variabler. 

 

4.1. Arbete 
 

Sveriges stora mottagande av flyktingar har inneburit en integrationsutmaning, då 

flyktingar har svårare att integreras på arbetsmarknaden än andra grupper av 

invandrare (Ericson 2011: s. 15). Flyktingars låga sysselsättning beror till viss del på 

ohälsa men också på svårighet att överföra erfarenheter och kunskap från hemlandet 

till arbetsmarknaden i det nya landet. Gruppens utsatthet beror också på 

diskriminering (Segendorf och Teljosou 2010: s. 153).  
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Även om man kontrollerar för faktorer såsom utbildning och språkkunskaper visar 

forskning att nyanlända har extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, då 

diskriminering på grund av ursprung är relativt vanligt förekommande. En av de 

vanligaste formerna av strukturell diskriminering mot utlandsfödda är krav på att tala 

flytande svenska, även när sådana kunskaper inte är motiverade (Rydgren 2004: s. 

711-712). Också andra typer av diskriminering förekommer. Carlsson och Rooth 

s studie av återkoppling på jobbansökningar visade exempelvis att personer med 

arabiska efternamn diskriminerades i nästan vart tredje fall (2006: s. 16). Det är 

viktigt att ha en förförståelse om den här typen av diskriminering för att förstå att 

nyanlända är en speciellt utsatt grupp som trots personliga kvalifikationer, utbildning 

och annan kunskap många gånger bemöts annorlunda på arbetsmarknaden. 

 

Brochmann och Hagelund menar att det under de senaste tjugo åren skett ett skifte i 

såväl den svenska, danska som norska integrationspolitiken mot en mer aktiv 

välfärdspolitik där man i högre utsträckning än tidigare förväntar sig en motprestation 

av nyanlända, främst på arbetsmarknaden (2011: s. 22). Att etablera flyktingar på 

arbetsmarknaden innebär inte endast en minskad belastning på mottagarstaternas 

välfärdssystem, utan förväntas även leda till en bättre integration.   

 

På riksdagspartiernas hemsidor syns tydliga kopplingar mellan nyanlända och 

arbetsmarknad. Socialdemokraterna skriver exempelvis att arbetsmarknadsetablering 

ska utgöra centrum för mottagningspolitiken (socialdemokraterna.se), samtidigt som 

Centerpartiet framhåller vikten av att förmedla information till nyanlända om vart 

arbetsmöjligheter finns (centerpartiet.se). Kristdemokraterna skriver att kontakten 

med arbetslivet är så viktig, att insatser borde sättas in redan innan uppehållstillstånd 

har beviljats (kristdemokraterna.se).  

 

I Sverige har kommunerna ansvar för att utbilda nyanlända flyktingar. Utbildningen 

består i språkundervisning och samhällsorientering, och inom ramen för 

etableringsplanen ska kommunen även erbjuda insatser för att främja den nyanländas 

arbetsmarknadsetablering. Forskning har visat att sådana kvalifikationer i hög grad 

påverkar hur en person lyckas på arbetsmarknaden (Eriksson 2010: s. 277). Därför är 

det viktigt att erbjuda en redan utsatt grupp möjlighet till snabbare 

arbetsmarknadsetablering. Enligt Rooth och Åslund är det tydligt att utbildning 
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påverkar invandrares anställningsgrad positivt, speciellt i grupper med generellt låg 

sysselsättning (Rooth och Åslund i Eriksson 2010: s. 281). Även studier från andra 

länder pekar på att utbildning ger avkastning även för utrikesfödda, dock främst om 

den genomförts i det nya landet (Eriksson 2010: s. 281). 

 

I Långtidsutredningen från år 2011 läggs stor tonvikt på arbetsmarknadsetablering 

inom ramen för flyktingmottagningen. Man föreslår bland annat att möjligheterna till 

arbete ska vara vägledande när flyktingarnas bosättningsort bestämms, samt föreslår 

att “de som snabbt finner ett jobb på något sätt premieras” (Eriksson 2010: s. 315). 

Rooth och Åslund visar i sin studie att den arbetsmarknad som nyanlända möter vid 

ankomsten kan lämna spår i upp till tio år på såväl sysselsättningsgrad som lön (2007: 

s. 31). Närheten till arbete påverkar också i hög grad. Zenou, Åslund och Östh har 

studerat flyktingar som blivit utplacerade under Hela Sverige-strategin och deras 

arbetsmarkandsetablering. Författarna visar i studien att närheten till arbete hade en 

starkt positiv effekt på anställningsgraden. Flyktingar som placerats i områden 

omgivna av få arbetsmöjligheter visade sig missgynnas i upp till åtta år, jämfört med 

de som haft nära till en stark arbetsmarknad (2006: s. 33).  

 

Forskning har alltså visat att det är viktigt att hjälpa flyktingar till en plats där de har 

goda möjligheter att finna arbete. Sådana insatser gynnar inte endast samhället i stort 

då det bidrar till välfärd och utveckling, utan även flyktingar personligen. 

Självständighet och framtidstro följer många gånger naturligt på en anställning, varför 

det är eftersträvansvärt att hjälpa flyktingar ut på arbetsmarknaden. Därför är det av 

stort intresse att i den här studien undersöka huruvida flyktingar faktiskt hamnar i 

kommuner med goda möjligheter till arbete eller inte. 

 

4.2. Bostad 
 

Tak över huvudet är ett grundläggande behov som alla människor har rätt till. Men det 

kan vara av stor betydelse vart det behovet tillfredsställs, och hur omgivningarna 

däromkring ser ut. De aktiva försöken att sprida ut flyktingar över landet under 1980- 

och 1990-talet fick många negativa konsekvenser som följd. För det första valde 

många flyktingar att flytta ifrån den kommun de blivit bosatta i innan de avslutat sitt 
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introduktionsprogram. Många gånger sökte de sig till redan invandrartäta städer, 

främst i storstadsregioner. För det andra uppenbarades stora problem med 

arbetsmarkandsetableringen. Ett tredje skäl till varför strategin så småningom 

övergavs, var att man ansåg att flyktingarnas sociala liv påverkades i en alltför hög 

utsträckning. De som hade kontakter och sociala nätverk inom landet kunde hindras 

från att ta del i den trygghet och gemenskap nätverket innebar om de placerades på 

annan ort (Andersson et al 2010: s. 248).  

 

Även om Hela Sverige-strategin inte längre används så menar Eriksson att det är 

tydligt att tillvägagångssättet lever vidare i kommunernas avtal med Migrationsverket 

än idag (2010: s. 313). Han menar att tillgången på bostäder många gånger är mer 

styrande än arbetsmarknadssituationen. Då det ofta råder brist på kommunplatser 

menar han att det är svårt att i praktiken ta hänsyn till arbetsmarknadsutsikter.  Även 

då det finns en lyckad matchning mellan en flyktings kompetens och ett 

arbetsmarknadsbehov så är det inte säkert att den kommunen har en bostad att 

erbjuda. Flyktingen blir då erbjuden en annan plats i en kommun där 

arbetsmarknadens efterfrågan kanske inte är lika stark.  

 

Då antalet kommunplatser ofta är knappa tvingas flyktingar ibland bo kvar i 

anläggningsboende trots att de beviljats uppehållstillstånd. De tar då upp plats för nya 

asylsökande, som i sin tur då kan tvingas bo i enklare boenden på exempelvis 

campingplatser (Dagens samhälle 2012-12-19). De flyktingar som får bo kvar i 

anläggning trots uppehållstillstånd påverkas personligen i hög grad av detta. 

Dessutom kan dåliga bostadslösningar försämra deras möjligheter att etableras på 

arbetsmarknaden (Bevelander och Hagström 2009: s. 28). Ytterligare ett problem 

ligger i den inbördes konkurrens som finns om de tillgängliga bostäderna. Många 

gånger ges ensamkommande barn företräde, vilket leder till att de i arbetsför ålder får 

vänta ännu längre på kommunplats och därmed inte kommer ut i arbetslivet (Ericson 

2011: s. 80).  

 

Hälften av Sveriges alla kommuner uppger att de har svårt att tillgodose flyktingars 

behov av bostad då det råder brist på tillgängliga hyresrätter (Boverket.se). I somliga 

kommuner menar man att det finns goda möjligheter att etablera flyktingar på 

arbetsmarknaden, men att bostadsbristen sätter stopp för ett ökat mottagande (Dagens 
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samhälle 2013-02-06). Det finns även strukturella problem som försvårar för 

flyktingar att finna eget boende. Vissa bostadsbolag kräver exempelvis referenser på 

två års klanderfritt boende i Sverige, vilket av förståeliga skäl är omöjligt för 

nyanlända uppvisa. Andra bolag vill inte ta emot hyresgäster som får ekonomiskt 

bistånd (Bevelander och Hagström 2009: s. 30).  

 

Bostadsfrågan är ett problem som måste lösas omgående vilket kan betyda att mer 

långsiktiga planer, såsom att flytta dit arbetsmarknaden är god, får stå tillbaka mot det 

mer akuta behovet av att ha någonstans att sova för natten. Samtidigt visar forskning 

att den initiala bosättningsplatsen och de förutsättningar som ges där kan komma att 

påverka flyktingar under många år (Zenou et al 2006: s. 33). Det finns också 

indikationer på att lediga lägenheter i hög grad påverkar kommunernas vilja och 

kapacitet att ta emot flyktingar.  Hur stort inflytande antal lediga lägenheter har över 

flyktingmottagningen och om inflytandet skiljer sig åt mellan de tre 

flyktinggrupperna, kommer undersökas i den statistiska analysen.   

 

4.3. Utlandsfödd befolkning  

I den svenska flyktingmottagningen finns det utrymme för flyktingar att välja vart de 

vill bosätta sig. Enligt tidigare forskning väljer flyktingar och andra grupper av 

migranter gärna att bo i generellt invandrartäta områden samt där det finns många 

landsmän (Åslund 2001: s. 5). Socioekonomiska faktorer har visats förklara endast en 

liten del av den etniska segregationen (Skans och Åslund 2010: s. 77). Personer med 

samma ursprung tenderar alltså att självmant söka sig till varandra. Somliga menar att 

sådana etniska enklaver skapar segregation, medan andra menar att de tvärtom kan 

påskynda integrationsprocessen. 

EBO och anhöriginvandrare är de grupper av flyktingar som själva har valt 

bosättningskommun, oberoende av kommunens avtal med Migrationsverket. Det är 

dock viktigt att poängtera att ABO och kvotflyktingar, som får en kommun tilldelad, 

har rätt att närsomhelst flytta därifrån.  

Damm och Rosholm menar att flyktingar som bor i invandrartäta områden har svårare 

att få arbete, bland annat då det tar längre tid för dem att införskaffa kunskaper inom 
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exempelvis språk och kultur (2010: s. 130). De menar istället att flyktingar som 

kommer till mindre orter finner anställning snabbare, då de i större utsträckning 

kommer i kontakt med lokalbefolkningen (Damm och Rosholm  2010: s. 130). Annan 

forskning visar dock på att de informella kontakter som familj, bekanta och landsmän 

utgör på många sätt kan vara en stor hjälp i integreringsprocessen. Exempelvis 

förmedlas många arbeten inom sådana sociala nätverk, vilka utlandsfödda oftare 

använder sig av än inrikes födda (Segendorf och Teljosou 2010: s. 70). Då anställning 

utgör en viktig byggsten för ett självständigt liv, kan det ses som att nyanlända ges 

större möjligheter i områden där de har sociala nätverk.   

Edin et al. (2010) menar att flyktingar och andra nyanlända oftare finner arbete om de 

bor i invandrartäta områden. De förklarar resultatet med att det sociala nätverket är 

fritt från den diskriminering som annars är så vanligt förekommande på 

arbetsmarknaden. De pekar dock på att den ”varma kram” som nätverket utgör till 

viss del förhindrar integrering då man gärna stannar inom gruppen, vilket kan 

förhindra avancemang på arbetsmarknaden (Edin et al. 2000: s. 32-33). 

Resonemanget är i enlighet med Segendorf och Teljosou (2010) som pekar på att 

nyanlända lättare får arbete via sociala grupper, men att dessa kan vara mindre 

produktiva ur arbetsmarknadssynpunkt än de som inrikes födda använder sig av. Den 

slutsatsen har författarna dragit då utlandsfödda som får arbete via kontakter ges 

sämre lön än inrikes födda som funnit arbete på samma sätt (Segendorf och Teljosou 

2010: s. 71).  

 

Huruvida närhet till andra utlandsfödda hjälper eller stjälper flyktingar är således 

omdiskuterat. Forskning har visat att det sociala nätverket inom gruppen kan vara av 

stor användning, samtidigt som det i vissa fall kan leda till segregationsproblem. Den 

här studien kommer att undersöka hur mycket närhet till andra utlandsfödda påverkar 

flyktingars rörelsemönster.  

 

4.4. Bidrag till forskningen 
 

Ovan har en bild av utvecklingen i den svenska flyktingpolitiken målats upp, där 

arbete idag ska spela en avgörande roll för vart flyktingar hamnar. Dock ligger det ett 

problem i att tillgången på bostad och arbete i många kommuner går isär, och att 
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arbete är ett mer perifert behov än bostad. Samtidigt har andelen utlandsfödda i 

kommunen visats bidra positivt till arbetsmarkandsetablering enligt tidigare studier, 

men negativt ur integrationssynpunkt. Det finns därmed spänningar i 

flyktingmottagningen som är intressanta att studera ur ett kommunperspektiv. 

 

Eriksson (2010: s. 313) menar att det är tydligt att bostadstillgängligheten många 

gånger är mer styrande än arbetsmarknadssituationen när Migrationsverket anvisar 

boende. Bristen på kommunplatser gör att flyktingar helt enkelt hamnar där det finns 

plats, utan möjlighet att ta hänsyn till vart det finns goda arbetsmarknadsutsikter. 

Lidén och Nyhlén visar dock i sin studie att det i huvudsak är kommuner med låg 

arbetslöshet som tar emot flyktingar (2012: s. 10). Deras resultat skulle kunna tyda på 

att flyktingar i de flesta fall hamnar i kommuner med god arbetsmarknad. Lidén och 

Nyhléns analys visade ingen signifikant effekt mellan flyktingmottagning och antal 

invånare med utländsk bakgrund. Enligt deras studie skulle alltså närheten till andra 

utlandsfödda inte ha betydelse för mottagningen. 

 

Den här uppsatsen förväntas bidra med en nyanserad bild av det svenska kommunala 

flyktingmottagandet. I den nuvarande teoretiska litteraturen utgår många studier från 

flyktingar i anläggningsboende och kvotflyktingar, det vill säga de avtal som 

kommunerna stiftat med Migrationsverket (se exempelvis Lidén och Nyhlen 2012 och 

Bohlin Roberts 2011). Andra har studerat det totala flyktingmottagandet (exempelvis 

Damm och Rosholm 2010 och Rooth och Åslund 2007). Därför är det av stort 

teoretiskt intresse att i den här studien studera olika grupper av flyktingar. Bevelander 

et al (2008) har gjort en undersökning uppdelad efter de olika flyktinggrupperna för 

att se hur deras boendesituation och inkomst skiljer sig åt. Deras resultat visade att 

EBO-flyktingar integrerats bättre på såväl bostads- som arbetsmarknaden än ABO-

flyktingar under en tioårsperiod (Bevelander et al. 2008: s. 39). Förhoppningen är att 

den här studien kan visa på om den initiala bosättningskommunen skapar 

förutsättningar för sådana skillnader, eller om de beror på andra faktorer.   
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5. Metod 
 

I metodavsnittets inledande stycke kommer studiens genomförande att beskrivas, 

tillsammans med de centrala begrepp som kommer att användas i analysen av 

resultaten. I det efterkommande stycket presenteras materialet närmare.  

 

5.1. Tillvägagångssätt 
 

Syftet med studien är att undersöka huruvida flyktingar kommer till kommuner med 

låg eller arbetslöshet, lediga lägenheter eller annan utlandsfödd befolkning. I studien 

undersöks antalet EBO (flyktingar i eget boende), antalet anhöriginvandrare samt 

ABO (flyktingar i anläggningsboende) tillsammans med kvotflyktingar. 

Uppdelningen mellan de tre grupperna har gjorts för att kunna visa på eventuella 

skillnader i rörelsemönster. Då EBO-flyktingar ofta flyttar till kommuner där vänner 

och bekanta redan finns, finns det en misstanke om att de i hög utsträckning flyttar till 

invandrartäta områden i och runt storstäderna. Storstäderna karaktäriseras generellt av 

många arbetstillfällen men brister i bostadsförsörjningen. ABO- och kvotflyktingar 

placeras ut i någon av de kommuner som har avtal om mottagning med 

Migrationsverket. Kommuner hänvisar många gånger till bostadsbrist som en 

anledning till varför de inte kan ta emot flyktingar, varför det finns en misstanke om 

att ABO-flyktingar i större omfattning hamnar i kommuner som har lediga lägenheter. 

Anhöriginvandrare, som flyttar till familj redan bosatt i Sverige, förmodas flytta till 

områden där andra utlandsfödda redan finns. 

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar kommer statistik från alla Sveriges 

290 kommuner samlas in. Undersökningar har därmed inget urval, utan hela 

populationen studeras. Studien kommer sedan att genomföras med hjälp av en 

regressionsanalys, genom vilken de oberoende variablernas förklaringskraft på den 

beroende variabeln beskrivs. Genom en sådan studie kan sambandet mellan 

flyktingmottagning och arbetslöshet, lediga lägenheter samt utlandsfödd befolkning 

undersökas.  
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Studien kommer att undersöka det kommunala flyktingmottagandet år 2010. Det 

specifika året valdes dels av praktiska skäl, då det var det årtal närmast i tid där all 

data fanns tillgänglig. Av pedagogiska skäl bestämdes dessutom att endast ett år 

skulle studeras. Då undersökningen baseras på ett flertal beroende och oberoende 

variabler, misstänktes det vara förvirrande för läsaren att samtidigt hantera resultat för 

flera olika år. År 2010 kan anses vara ett normalår utan stora flyktingströmmar 

skapade av en specifik händelse. Att bedriva en liknande studie på 

flyktingmottagandet år 2013 hade exempelvis kunnat påverka utfallet, då antalet 

asylsökande ökat kraftigt i år på grund av oroligheterna i Syrien.  

 

För de oberoende variablerna används data från år 2009. Tanken är att 

arbetslöshetsnivå, lediga lägenheter och andel utlandsfödda i kommunen förväntas 

påverka flyktingmottagningen för nästkommande år. På så sätt undviks också 

dubbelräkning i variabelvärdena. Om andel utlandsfödda år 2010 istället hade 

används som oberoende variabel hade antal flyktingar räknats två gånger; både i den 

beroende och den oberoende varibeln. På samma sätt hade arbetslöshetsnivån och 

lediga lägenheter påverkats. Därför användes tidigare variabelvärden för de oberoende 

variablerna.  

 

Studien genomförs med hjälp av linjär regressionsanalys, vilket innebär att en eller 

flera oberoende variabler ställs mot den beroende variabeln för att studera sambandet 

dem emellan. Enkelt uttryckt undersöks om det finns något samband mellan 

exempelvis ABO-flyktingar och tillgång på bostäder; är det så att kommuner med 

lediga lägenheter tar emot fler flyktingar från anläggningsboende? Hamnar EBO-

flyktingar främst i kommuner med en stor utlandsfödd befolkning? Flyttar 

anhöriginvandrare till kommuner med hög arbetslöshet? Sådana typer av frågor kan 

ges svar med hjälp av regressionsanalys.  

 

Används en oberoende variabel utförs en bivariat analys, används flera oberoende 

variabler samtidigt utförs en multipel regressionsanalys. I den här uppsatsen kommer 

såväl bi- som multipla analyser att användas. Fördelen med att studera flera 

oberoende variabler samtidigt är att man kan kontrollera för det inflytande de har på 

varandra. I en bivariat analys är det annars möjligt att upptäcka så kallade spuriösa 

samband, där det samband man funnit i själva verket beror på inverkan av en annan 
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variabel (Esaiasson et al 2012: s. 85). Det bivarita sambandet visar dock fortfarande 

på hur det faktiskt ser ut i kommunen. Men genom att utföra multipla analyser kan 

man också förklara varför flyktingmottagningen ser ut som den gör givet variablerna. 

 

När en bi- eller multivariat analys har utförts studeras interceptets och de oberoende 

variablernas regressionskoefficient, som visar på vilket sätt den oberoende variabeln 

förhåller sig till den beroende. En positiv lutning innebär att en ökning i den 

oberoende variabeln ger en ökning även i den beroende. En negativ lutning innebär 

det motsatta; en ökning i den oberoende variabeln innebär en minskning i den 

beroende. En lutning på exempelvis 0,2 skulle alltså kunna innebära att tio fler 

utlandsfödda, leder till att en kommun tar emot två flyktingar till.  

 

I en regressionsanalys är det också viktigt att studera det så kallade R2-värdet, vilket 

visar på den del förklarad varians som den oberoende variabeln står för. Ett R2-värde 

på exempelvis 0,5 innebär att den oberoende variabeln förklarar 50 procent av 

variansen i den beroende variabeln. I vårt fall skulle det kunna översättas till att 

tillgången på bostad i så fall förklarar 50 procent av variansen i flyktingmottagande. I 

de analyser som genomförs i den här uppsatsen kommer huvudsakligen 

regressionskoefficienten, det vill säga lutningen, att studeras. Lutningen är av stort 

intresse så den visar på hur och på vilket sätt den beroende variabeln förhåller sig till 

den beroende. R2-värdet kommer att studeras i andra hand, då det värdet inte säger 

någonting om hur variablerna påverkar varandra. Det kan också vara svårt att tyda 

R2-värdet, då exempelvis antalet variabler spelar roll för hur högt värdet blir. 

 

I uppsatsens resultatavsnitt kommer regressionstabeller att presenteras, i vilka såväl 

regressionskoefficient och R2-värde som signifikansnivå och standardfel kommer att 

redovisas.  Standardfelet visar på hur pålitlig bedömningen av 

regressionskoefficienten är, och redovisas inom parentes i tabellerna. 

Signifikansnivån visar på hur stor risk det är att sambandet förklaras av slumpen. Då 

den här studien genomförs på ett totalurval går det att argumentera för att 

signifikansnivån inte är nödvändig att redovisa. Det är i slumpmässiga urval som man 

vill kontrollera för slumpen, då resultatet i de fallen kan bero på vilka analysenheter 

som studerats. Signifikansnivån kan i ett totalurval dock ses som en indikation på hur 

starka de visade effekterna är, varför den ändå kommer att redovisas.   
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Bortfall har i den här uppsatsen undvikits genom att ge saknade värden siffran noll. 

Då en kommun exempelvis inte haft någon flyktingmottagning har detta redovisats 

som noll. På så sätt har alla kommuner fortfarande funnits representerade i 

undersökningen, och bortfall har kunnat undvikas. Då siffran noll inte kan 

logaritmeras, har dessa värden i ett senare skede ersatts med det näst minsta värdet i 

den undersökta variabeln.  

 

5.2. Material 

 

Uppsatsens studie bygger helt och fullt på statistik, varför det är viktigt att veta 

varifrån den är inhämtad. All flyktingstatistik är från Migrationsverket, som årligen 

sammanställer en redovisning över kommunernas faktiska flyktingmottagande. 

Återstående statistik har främst inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Nedan 

följer en beskrivning av operationaliseringen av variablerna, vilken följs av vidare 

presentationer av var och en av variablerna följer nedan.  

 

5.3. Operationaliseringar av variabler 

 

Alla variabler som används i studien relaterats till kommunernas invånarantal. En 

sådan omräkning har gjorts för att bättre kunna jämföra kommunerna med varandra. 

Exempelvis visar sjuttio flyktingar i en liten kommun på ett större mottagande per 

invånare, än sjuttio flyktingar i en stor kommun. Samma sak gäller för antal lediga 

lägenheter och jobb. Variablerna har undersökts per tusen kommuninvånare, för att 

lättare kunna relatera till hur det ser ut i kommunen i praktiken. En uppdelning per 

kommuninvånare hade gett väldigt små tal, vilka hade varit svåra att omsätta till 

praktiskt användbara mått.  

 

Alla variabler har logaritmerats, för att få en jämnare fördelning på variablerna. 

Genom att ta den naturliga logaritmen av variablerna så trycks skalan ihop, vilket gör 

det enklare att få en överblick. I en vanligt fördelad skala är det ett lika stort steg 

mellan 1000 och 2000, som mellan 10000 och 11000. Detta trots att det i det första 
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fallet skett en dubblering, och i det senare fallet skett en ökning med bara 10 procent. 

Genom att logaritmera variablerna blir sättet de förhåller sig till varandra det viktiga; 

istället för att tala om en ökning med 1000 eller 2000, talar man i termer av 

dubblering, halvering och så vidare. För att illustrera effekterna med logaritmering 

följer nedan två diagram som visar total flyktingmottagning i Sverige under år 2010. I 

första diagrammet visas faktiska värden, i det sista visas logaritmerade värden.  

Diagram 1: Total flyktingmottagning per 1000 invånare år 2010 
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Ur ovanstående diagram går det att utläsa att omkring 260 av Sveriges totalt 290 

kommuner tog emot mellan 0-5 flyktingar per 1000 invånare under år 2010. 

Resterande kommuner återfinns sedan glest utspridda. Ytterligheten utgörs av Sorsele 

kommun som motsvarar stapeln längst till höger, där man med ett invånarantal på 

drygt 2700 personer tog emot 64 flyktingar år 2010. I det här fallet skapar Sorsele en 

hävstångseffekt, och får oproportionerligt stort inflytande. Det är problematiskt att 

utföra regressionsanalyser på en såhär pass snedfördelad skala, varför det är bra att ta 

den naturliga logaritmen av värdena. 

Diagram 2: Total flyktingmottagning per 1000 invånare år 2010 

(logaritmerad) 
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I ovanstående diagram har istället de logaritmerade värdena för den totala 

flyktingmottagningen år 2010 används. Diagrammet visar på en mer normalfördelad 

skala, där värdena är centrerade i mitten och sedan avtar. Den höga stolpen längst till 

vänster i diagrammet utgör de nio nollvärden som blivit tillskrivna den lägsta siffran i 

datamängden (0,07 flyktingar per 1000 invånare). Även om värdena har logaritmerats 

har de inte ändrats i egentlig mening, men deras inbördes förhållande till varandra har 

det. I diagrammet visas nu ett ökat flyktingmottagande från fem till tio personer som 

en större ökning, än ett utökat mottagande från tjugo till tjugofem personer. Att 

logaritmera variablerna är alltså inte endast praktiskt, utan även teoretiskt 

underlättande.  Man kan misstänka att det ställs större krav på en kommun som 

dubblerar sitt flyktingmottagande, jämfört med en som ökar det med tjugofem 

procent. Detta trots att kommunerna egentligen har samma ökning i absoluta tal.   

 

Nackdelen med att logaritmera variablerna är att det kan upplevas som svårare att 

tolka resultaten av analyserna. I den här undersökningen är alla variabler förutom 

arbetslöshet logaritmerade. Det gör att regressionskoefficienten i de allra flesta fall 

visar på hur många procent utfallet i den beroende variabeln skulle öka, om den 

oberoende variabeln ökade med en procent. I de analyser där arbetlöshet används som 

oberoende variabel, visar regressionskoefficienten istället på hur många procent 

flyktingmottagningen skulle öka om arbetslösheten gick upp med en procentenhet. 

Trots att det blir något svårare att avläsa de logaritmerade värdena skapar de 

förutsättningar för bättre och säkrare analyser, varför de i studien används 

genomgående.  

 

5.4. Beroende variabel: Flyktingmottagning 

 

All statistik om kommunernas flyktingmottagning kommer från Migrationsverket, och 

består av det faktiska antal som kommunerna tagit emot under år 2010 (för data se 

Migrationsverket.se C). Det innebär att även kommuner som inte stiftat avtal om 

flyktingmottagning kan finnas representerade om de exempelvis haft EBO-inflyttning 

eller anhöriginvandring. Materialet är uppdelat efter antal EBO- och ABO-flyktingar, 

kvotflyktingar och anhöriginvandrare till redan anlända flyktingar, samt en övrigt-

kategori enligt den uppdelning som redovisas nedan. 



 
 

 28 

Diagram 3: Flyktingmottagning år 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt beviljades drygt femtontusen flyktingar uppehållstillstånd år 2010 

(Migrationsverket.se H). Den procent som bestod i övriga flyktingar har uteslutits från 

studien då den utgjorde en mycket liten del. EBO och anhöriginvandrare har studerats 

separat, medan ABO slagits ihop med kvotflyktingar. För att få en föraning om hur de 

tre grupperna flyktingar förhåller sig till varandra presenteras nedan en tabell över 

sambanden dem emellan. 

 

Tabell 1: Korrelationsmatris över beroende variabler. Pearsons R.  
 EBO (log) ABO + kvot (log) Anhöriga (log) 

EBO (log) 1 0,089 0,409** 

ABO + kvot (log) 0,089 1 0,294** 

Anhöriga (log) 0,409** 0,294** 1 

** = p<0,01 

 

I tabellen ovan syns att EBO och anhöriginvandrare har det starkaste sambandet. Det 

finns också ett relativt starkt samband mellan ABO och anhöriginvandrare, medan det 

nästan helt saknas samband mellan EBO och ABO. Att anhöriginvandrare så starkt 

korrelerar med både ABO och EBO är inte förvånande, då gruppen utgörs av 

familjemedlemmar till flyktingar som redan är bosatta i Sverige. Anhöriginvandrare 

kan alltså sägas utgöra en ”svans” på de två andra grupperna. Avsaknaden av 

samband mellan ABO och EBO tyder dock på att kommuner med stor inflyttning av 

ABO 
34% 

EBO 
34% 

Kvotflykting 
12% 

Anhöriga 
19% 

Övriga 
1% 
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EBO inte tar emot flyktingar enligt avtal med Migrationsverket. På samma sätt visar 

det att kommuner som stiftat avtal inte har stor egeninflyttning av flyktingar. Det kan 

dels indikera att de kommuner som tar emot ABO och kvotflyktingar inte är 

attraktiva, då flyktingar som väljer eget boende verkar undvika dem. Det kan också 

indikera att kommuner med stor inflyttning av EBO och anhöriginvandrare inte väljer 

att underteckna avtal med Migrationsverket, då man upplever att flyktingar som 

frivilligt söker sig till kommunen tar upp dess fulla flyktingkapacitet.  

 

Medelvärdet för den totala flyktingmottagningen per tusen invånare år 2010 är 2,12, 

vilket betyder att varje kommun i genomsnitt tog emot så många flyktingar. Det är 

dock inte säkert att medelvärdet är det som bäst representerar den faktiska 

fördelningen. Då flyktingmottagningen är mycket skev, som exempelet Sorsele från 

diagram 1 tydligt visade, kan det vara bättre att undersöka medianvärdet, som visar på 

det mittersta värdet av den totala flyktingmottagningen. Medianvärdet för det totala 

flyktingmottagandet år 2010 är 1,46. Det visar på att det finns kommuner som kraftigt 

drar upp medelvärdet då de tar emot betydligt fler än genomsnittet. Det verkar  därför 

vara en säkrare slutsats att säga att varje kommun tar emot ungefär 1,5 flyktingar per 

tusen invånare.  

 

5.5. Oberoende variabel – arbetslöshet  
 

Arbetslöshet är ett mått som indikerar flyktingars möjligheter till att etablera sig på 

arbetsmarknaden. I en kommun med hög arbetslöshet är det generellt svårt att finna 

arbete. Ännu svårare att få jobb kan det tänkas vara för just flyktingar, då gruppen är 

särskilt utsatt på arbetsmarknaden. Därför har arbetslösheten i kommunerna används 

som en variabel på tillgång till arbete (för data se SCB.se C). Statistiken är 

sammanställd av SCB och anger den procentuella arbetslösheten i kommunerna för 

personer i åldern 20-64 år. Som arbetslösa anses de personer som någon gång under 

året registrerats som öppet arbetslösa (SCB.se B).  

 

Det fanns i ett tidigare skede av uppsatsarbetet en ambition att istället för arbetslöshet 

använda vakanser för att mäta tillgången på arbete i kommunerna. Det visade sig dock 

att vakanser och arbetslöshet inte korrelerade. Arbetslöshet valdes då ut som 
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oberoende variabel framför vakanser, då det varit det vanligast förekommande måttet 

i andra studier. Beslutet grundades också på att arbetslöshet visar på kommunernas 

mer långsiktiga situation, medan vakanser kan variera väldigt över tid.  

5.6. Oberoende variabel – lediga lägenheter 

 

Statistiken över lediga lägenheter kommer från SCB, som sammanställt antalet 

outhyrda lägenheter i flerbostadshus per kommun och år. Statistiken baseras på 

undersökningar gjorda i september månad under varje år (för data se SCB.se D). 

 

Ett problem med statistiken är att den endast omfattar kommunala bostadsbolag. Det 

innebär att privata hyresvärdar inte finns representerade, vilket kan anses som ett 

problem då kommuner ibland ingår avtal med privata ägare för att förse flyktingar 

med lägenheter (Boverket.se). Problemet har försökt att avhjälpas genom att även 

studera de bostadsmarknadsenkäter som Boverket sammanställer varje år. Där får 

kommunerna själva gradera sin bostadsmarknad i kategorierna brist, balans eller 

överskott. I de sammanvägningarna tar kommunerna även hänsyn till de privata 

bostadsbolagen. Att endast använda Boverkets sammanställning skulle dock ge en 

mycket grovkornig skala, vilken underminerar möjligheten att utläsa nyanser mellan 

kommunerna. Exempelvis går det inte att jämföra kommuner inom gruppen överskott 

med varandra, då man inte kan utläsa om en kommun har ett större överskott än en 

annan. Det går endast att jämföra de tre kategorierna med varandra, och inte alla 

kommuner sinsemellan vilket ju är uppsatsens huvudsakliga syfte. Därför användes 

främst statistiken över antalet outhyrda lägenheter, även om den har vissa brister då de 

privata bolagen inte räknas med. Vid en korrelationsanalys syns dock ett relativt starkt 

samband på 0,503** mellan outhyrda lägenheter och Boverkets enkät, vilket visar på 

att de i mångt och mycket visar på samma resultat.  
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5.7.  Oberoende variabel – andel utlandsfödda kommuninvånare 
 

Statistiken är hämtad från SCB och avser antal utrikes födda invånare per kommun, 

mätt den 31 december varje år (för data se SCB.se E). Datamängden har räknats om 

för att användas som antal utlandsfödda per tusen kommuninvånare.   
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6. Resultat 
 

Uppsatsens resultatavsnitt är uppdelad efter de olika beroende variablerna. I varje 

avsnitt kommer en regressionstabell först att presenteras, för att efterföljas av en 

redogörelse för de huvudsakliga resultaten. De kommer sedan att diskuteras vidare i 

uppsatsens analysavsnitt. 

 

6.1. EBO 
 

I följande analys har antalet flyktingar i eget boende används som beroende variabel. 

EBO innefattar flyktingar som ordnat eget boende efter att uppehållstillstånd beviljats. 

Gruppen är alltså inte beroende av de avtal som kommunerna stiftar med 

Migrationsverket, utan kan även flytta till kommuner som inte har någon aktiv 

flyktingmottagning. 

 

Tabell 2: Regressionsanalys. Beroende variabel: EBO.  
Ostandardiserade B-koefficienter, standardvärde inom parentes. 

 Modell A Modell B Modell C Modell D 

 

Arbetslöshet 

 

 

 

0,086** 

(0,052) 

   

0,046 

(0,052) 

Lägenheter 

 

 

 0,041 

(0,041) 

 0,087* 

(0,042) 

Utlandsfödda 

 

 

  1,437*** 

(0,18) 

1,522*** 

(0,182) 

 

Intercept 

 

 

-2,667*** 

(0,395) 

-2,018*** 

(0,09) 

-8,593*** 

(0,824) 

-9,272*** 

(0,892) 

N 290 290 290 290 

R2 (justerat) 0,006 0 0,179 0,196 

*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05 

 
 

I den första bivariata analysen, modell A, återfinns ett signifikant, positivt samband 

mellan arbetslöshet och EBO. Det visar på att kommuner med hög arbetslöshet har 

något högre inflyttning av flyktingar som ordnar eget boende än kommuner med låg 
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arbetslöshet. Regressionskoefficienten visar att då arbetslösheten i en kommun ökar 

med en procentenhet, kommer inflyttningen av EBO per tusen invånare att öka med 

8,6 procent.  

 

I modell B syns ett svagt, positivt samband mellan antal lediga lägenheter och 

kommunens inflyttning av flyktingar i eget boende. Sambandet är dock mycket litet 

och dessutom inte statistiskt säkerhetsställt, varför resultatet indikerar att lediga 

lägenheter inte har någon betydelse för vilka kommuner EBO väljer att flytta till.  

 

Modell C visar på ett mycket starkt, signifikant samband mellan andel utlandsfödda i 

kommunen och flyktingar i eget boende. Regressionskoefficienten visar på att 

inflyttningen av EBO per tusen invånare ökar med ungefär 1,44 procent per tusen 

invånare då andel utlandsfödda ökar med en procent.  

 

De slutsatser som dragits från de bivariata analyserna ska dock tas med försiktighet, 

då de endast beskriver situationen i kommunen. För att istället förklara kommunernas 

inflyttning av EBO ska den multipla analysen i modell D studeras.   

 

I tabellen går att utläsa att arbetslöshet inte längre har något signifikant samband med 

EBO, vilket tyder på att den bivariata analysen visade på ett spuriöst samband. Då 

arbetslöshet och lediga lägenheter korrelerar till 0,438, berodde sambandet som fanns 

i modell A troligen i själva verket på antal lediga lägenheter. Det vill säga, kommuner 

med hög arbetslöshet är även de som har många outhyrda lägenheter. Därför försvann 

det signifikanta sambandet för arbetslöshet i den multipla analysen, medan det 

samtidigt uppstod ett signifikant samband mellan lediga lägenheter och EBO. 

 

Det går med hjälp av den multipla regressionsanalysen utläsa att det finns ett mycket 

starkt positivt samband mellan EBO och andel utlandsfödda i kommunen. Det finns 

även ett svagt samband med antalet lediga lägenheter, där kommuner med lediga 

lägenheter i viss mån har högre inflyttning av flyktingar i eget boende. Det finns inget 

statistiskt säkerhetsställt samband mellan EBO och arbetslöshet. Studien visade alltså 

att kommunernas inflyttning av flyktingar i eget boende främst förklaras av andelen 

utlandsfödda invånare. 
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R2-värdet på 0,196 visar på att de tre oberoende variablerna tillsammans förklarar 

nästan tjugo procent av den kommunala variationen för flyktingar i eget boende. Åttio 

procent kan alltså tillskrivas andra förklaringar.  

6.2. ABO och kvotflyktingar 
 

I den analys som kommer att beskrivas nedan har flyktingar i anläggningsboende 

tillsammans med kvotflyktingar studerats. 

 

Tabell 3: Regressionsanalys. Beroende variabel: ABO+kvotflyktingar 
Ostandardiserade B-koefficienter, standardvärde inom parentes 

 Modell A Modell B Modell C Modell D 

 

Arbetslöshet 

 

 

 

0,28*** 

(0,048) 

   

0,189*** 

(0,051) 

 

Lägenheter 

 

 

 0,242*** 

(0,037) 

 0,16*** 

(0,041) 

 

Utlandsfödda 

 

 

  -0,587** 

(0,188) 

-0,423* 

(0,177) 

Intercept 

 

 

-2,463*** 

(0,28) 

-0,263** 

(0,081) 

2,284** 

(0,86) 

0,226 

(0,869) 

N 290 290 290 290 

R2 (justerat) 0,104 0,126 0,029 0,173 

*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05 

 
 

I modell A syns ett tydligt positivt samband mellan arbetslöshet och kommunernas 

aktiva flyktingmottagande. Resultatet visar att flyktingar som kommunplaceras främst 

hamnar i kommuner med hög arbetslöshet. Ur regressionskoefficienten går att utläsa 

att då arbetslösheten i en kommun stiger med en procentenhet, kommer den aktiva 

flyktingmottagningen per tusen invånare öka med 28 procent. 

 

I modell B visar resultatet på ett positivt samband mellan andel outhyrda lägenheter 

och aktivt mottagna flyktingar. När andel lediga lägenheter ökar med en procent, visar 

analysen att ABO- och kvotflyktingmottagningen kommer att öka med ungefär 0,24 

procent per tusen invånare. 
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I modell C syns ett starkt negativt samband mellan andel utlandsfödda och 

kommunernas aktiva flyktingmottagning. Sambandet visar att desto fler utlandsfödda 

invånare en kommun har, desto färre ABO samt kvotflyktingar väljer de att ta emot. 

Regressionskoefficienten visar att för varje procent som andel utlandsfödda ökar, 

kommer den aktiva flyktingmottagningen per tusen invånare att minska runt en halv 

procent. 

 

I den multipla analysen som redovisas i modell D finns de huvudsakliga resultaten 

kvar, även om de justerats ner något. Kommuner med hög arbetslöshet väljer alltså 

oftare att ta emot flyktingar i samarbete med Migrationsverket än andra kommuner. 

Diagram 4: Arbetslöshet 2009 och aktivt mottagna flyktingar 2010  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I det ovanstående diagrammet visas det positiva sambandet mellan arbetslöshet och 

kommunernas aktiva flyktingmottagande. I rutan i mitten av diagrammet står 

lutningen 0,28, vilket är den regressionskoefficient som presenterades i modell A. 

Diagrammet synliggör att de kommuner som aktivt tar emot flest flyktingar, också har 

högst arbetslöshet. Värdena på y-axeln kan te sig något svåra att tolka. De anger de 

logaritmerade värdena på antal ABO och kvotflyktingar per tusen kommuninvånare. 
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Genom att upphöja e (ungefär 2,71) till de värden som visas längs y-axeln kan värdet 

per tusen invånare räknas ut. 

 

I den multipla analysen går det även att utläsa att lediga lägenheter har ett positivt 

samband till antal mottagna ABO och kvotflyktingar. Resultaten visar också på att det 

främst är kommuner med liten andel utlandsfödda invånare som väljer att ta emot 

ABO- samt kvotflyktingar. Med hjälp av de tre oberoende variablerna kan 17,3 

procent av variationen i aktiv flyktingmottagning förklaras. 

 
 

6.3. Anhöriginvandrare 
 

I den tredje regressionstabellen är anhöriginvandrare till flyktingar beroende variabel.  

 

Tabell 4: Regressionsanalys. Beroende variabel: Anhöriginvandrare 
Ostandardiserade B-koefficienter, standardvärde inom parentes 

 Modell A Modell B Modell C Modell D 

 

Arbetslöshet 

 

 

 

0,158** 

(0,059) 

   

0,089 

(0,064) 

Lägenheter 

 

 

 0,13** 

(0,046) 

 0,133* 

(0,051) 

Utlandsfödda 

 

 

  0,703** 

(0,221) 

0,835*** 

(0,221) 

Intercept 

 

 

-3,413*** 

(0,444) 

-2,173*** 

(0,101) 

-5,449*** 

(1,013) 

-6,632*** 

(1,085) 

N 290 290 290 290 

R2 (justerat) 0,021 0,024 0,031 0,072 

*** = p<0,001 ** = p<0,01 * = p<0,05 

 
 

I modell A syns ett positivt samband mellan arbetslöshet och anhöriginvandring. Men 

likt fallet i tabell 1 försvinner det sambandet sedan i den multipla analysen. Enligt 

samma resonemang som fördes förra gången, misstänkts det spuriösa sambandet i den 

bivariata analysen bero på arbetslöshets korrelation med outhyrda lägenheter. 

Sambandet i modell A beror i själva verket till stor del på kommunernas andel lediga 

lägenheter, vilket korrigeras i den multipla analysen. Det går i slutändan alltså inte dra 
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några säkra slutsatser av arbetslöshets påverkan på anhöriginvandring. Men analysen 

visar ändå tydligt att anhöriginvandrare främst kommer till kommuner med hög 

arbetslöshet. 

 

Det finns ett signifikant, positivt samband mellan andel lediga lägenheter och 

anhöriginvandring i såväl den bivariata- som multipla regressionsanalysen. Resultaten 

visar att då andel lediga lägenheter ökar med en procent, ökar anhöriginvandringen 

med omkring 0,13 procent per tusen invånare. En kommun där andelen lediga 

lägenheter fördubblas, skulle alltså få ta emot 13 procent fler anhöriginvandrare per 

tusen invånare. 

 

Det klart starkaste sambandet i analysen utgörs dock av det mellan andel utlandsfödda 

och anhöriginvandrare. I den multipla analysen visar regressionskoefficienten att en 

procents ökning i andel utlandsfödda, skulle ge nästan 0,84 procents ökning i 

anhöriginvandring. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det främst är andelen utlandsfödda 

kommuninvånare som påverkar vart anhöriginvandrare bosätter sig. Till viss del 

spelar även lediga lägenheter roll, då kommuner med outhyrda lägenheter i högre grad 

får inflyttning av anhöriginvandrare. Det går inte att med säkerhet fastslå det svagt 

positiva sambandet mellan anhöriginvandring och arbetslöshet. I modell D tillägnas 

7,2 procent av variationen i anhöriginvandring påverkningskraften från de tre 

oberoende variablerna. 
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7. Analys 
 

Resultatet från analyserna visar att ingen av flyktinggrupperna korrelerade negativt 

med arbetslöshet. Istället visar studien att ABO och kvotflyktingar snarare hamnar i 

kommuner med hög arbetslöshet. Andel utlandsfödda var den variabel som bäst 

förklarade variationen i alla beroende variabler. För EBO samt anhöriginvandrare 

påverkade andelen utlandsfödda mottagandet positivt, för ABO och kvotflyktingar 

hade utlandsfödda en negativ effekt. Studien visade också på att de främst hamnar i 

kommuner där det finns tillgång på lediga lägenheter. Även anhöriginvandrare 

visades flytta till kommuner med lediga lägenheter, om än i något mindre omfattning. 

Nedan diskuteras studiens huvudsakliga resultat vidare. Resultaten kommer att knytas 

till tidigare forskning för att visa på vad studien bidragit till forskningsområdet.  

 

Inte i något fall går det att finna ett negativt samband mellan arbetslöshet och 

flyktingmottagning. I de fall där analysen resulterat i ett signifikant resultat för 

arbetslöshet har det haft ett positivt förhållande till den beroende variabeln. Resultatet 

är bekymmersamt då det visar att flyktingar inte hamnar i kommuner med god 

arbetsmarknad; tvärtom. I de fall där flyktingar placeras ut enligt avtal med 

Migrationsverket verkar de snarare hamna i kommuner med hög arbetslöshet. 

 

Resultatet går inte bara emot förhoppningarna utan även det resultat som Lidén och 

Nyhlén visade i sin studie, vilket var en negativ korrelation mellan arbetslöshet och 

flyktingmottagning. De olika resultaten kan bero på att flyktingstatistiken i den här 

uppsatsen grundas på faktiskt mottagande, med Lidén och Nyhlén använt sig av 

statistik över överenskommelser mellan kommuner och Migrationsverket. Enligt 

Länsstyrelsen stämmer planerna för det kommunala flyktingmottagandet sällan 

överens med verkligheten (Länsstyrelsen.se). Det kan alltså vara så att flyktingar hade 

hamnat i kommuner med låg arbetslöshet, om alla kommuner fullföljt sina avtal.  

 

I flera internationella studier har tillgång på arbete pekats ut som en av de viktigaste 

faktorerna för en lyckad integrering (Robinsson 1998: s. 155, Bloch 2000: s. 79, 

Segendorf och Teljosuo 2010: s. 9). Resultatet från den här studien visar att flyktingar 

som placeras i kommuner efter avtal med Migrationsverket många gånger hamnar där 

arbetslösheten är hög. Det är dock viktigt att poängtera att arbetslöshetsnivån i 
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kommunerna inte direkt visar på om flyktingarna finner arbete eller inte, utan endast 

ger en indikation på hur arbetsmarknaden ser ut. Men då nyanlända har visats ha 

svårare att integreras på arbetsmarknaden än inrikes födda (Ericson 2011: s. 15), kan 

en hög arbetslöshet tänkas drabba flyktingar särskilt hårt.  

 

Enligt en tidigare studie av Åslund (2001) väljer utlandsfödda gärna att bosätta sig i 

närheten av andra landsmän. Även den här studien har uppvisat samma resultat. Flera 

studier har visat på de fördelar sådana etniska enklaver kan erbjuda, exempelvis ur ett 

arbetsmarknadsperspektiv där många finner arbete med hjälp av informella kontakter 

(Segendorf och Teljosou 2010: s. 71, Edin et al. 2000: s. 32-33). Till bakgrund mot 

detta kan det ses som bekymmersamt att ABO och kvotflyktingar placeras i 

kommuner med liten andel utlandsfödda. De kan därmed tänkas gå miste om den 

trygghet och de fördelar som en utländsk befolkning enligt forskning kan ge. Men det 

finns också forskning som menar att nyanlända gynnas av att bo där andelen 

utlandsfödd befolkning är låg. Damm och Rosholm (2010) menar att nyanlända får 

lättare att anpassa sig till språk och kultur då de träffar många inrikes födda, vilket är 

viktiga färdigheter för att finna anställning. Huruvida närhet till andra utlandsfödda i 

realiteten påverkar flyktingars möjligheter till anställning är alltså omdiskuterat. Det 

är därför svårt att dra någon generell slutsats om huruvida ABO och kvotflyktingar 

missgynnas gentemot EBO och anhöriginvandrare, som enligt den här 

undersökningen bosätter sig nära andra utlandsfödda. Tydligt är dock att de i högre 

grad hamnar i kommuner med hög arbetslöshet. 

 

Studien har alltså visat att ABO och kvotflyktingar främst hamnar i kommuner med 

hög arbetslöshet och liten andel utlandsfödd befolkning. Enligt tidigare studier är det 

många flyktingar som väljer bort ABO, snarare än att aktivt välja EBO (SOU 2009: 

19: s. 345 och Bevelander et al 2008: s. 6). Många flyktingar vill undvika 

trångboddheten i anläggningsboenden, samtidigt som de vill närmare landsmän. 

Resultatet från den här undersökningen visar på ytterligare anledningar att välja EBO, 

då kommunplaceringarna verkar inskränka på såväl möjligheter till arbete som 

trygghet och gemenskap i andra utlandsfödda. Tidigare undersökningar har visat att 

många flyktingar som kommunplacerats i ett senare skede väljer att flytta någon 

annanstans (Hammarstedt och Mikkonnen 2007: s. 76, SCB.se). Den här studien har 

visat att EBO inte hamnar i kommuner med hög arbetslöshet i samma omfattning som 
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ABO och kvotflyktingar gör. Det verkar alltså som att flyktingar i eget boende i högre 

grad lyckas bosätta sig i kommuner med god arbetsmarknad. Resultatet är linje med 

tidigare forskning från Bevelander et al (2008: s. 39) som visat att EBO snabbare 

lyckas bättre på arbetsmarknaden än vad ABO gör.  

 

Trots det finns en stor debatt kring EBO där flera aktörer pekat ut problem med den 

valfria bosättningen. Arbetsförmedlingens generaldirektör Bermudez-Svankvist har 

uttryckt en oro över lagen om eget boende, som enligt henne är föråldrad och leder till 

stor social utsatthet i vissa områden (Sveriges Radio 2013-01-19). Uttalandet kan 

upplevas gå stick i stäv med vad denna och tidigare studier visat. Här kan det dock 

finnas ett problem i att studien bedrivits på kommunnivå. För att till fullo förstå 

flyktingars förutsättningar i sitt närområde skulle det vara intressant att bedriva 

studien på exempelvis stadsdelsnivå. De utsatta områden som ofta omnämns i 

debatten utgörs inte av hela kommuner, utan snarare stadsdelar. Exempelvis var 

arbetslösheten i området Bergsjön i Göteborg 16 procent år 2010. Under samma år 

hade ett annat område i kommunen, Styrsö, en arbetslöshet på tre procent medan hela 

Göteborgs kommun hade 8,4 procent arbetslöshet (Sveriges Radio 2010-02-14). 

Sådana ojämlikheter inom kommunerna fångas inte upp i studien, vilket skulle kunna 

vara av intresse för vidare undersökningar. De utsatta områden som både Bermudez-

Svankvist och Socialdemokraterna pekat ut som anledning till varför lagen om eget 

boende borde förändras, blir inte fullt tydliga i den här analysen.  

 

EBO och anhöriginvandrare korrelerar starkt med kommunernas andel utlandsfödda 

befolkning. De båda grupperna styrs också till viss del av lediga lägenheter. Att 

anhöriginvandrare följer det mönster som EBO uppvisat kan förklaras av att de 

korrelerar starkare än vad ABO och anhöriginvandrare gör, enligt vad som visades i 

tabell 1. Anhöriginvandrarna har egentligen inget eget rörelsemönster, då de ansluter 

till sin familj som redan är bosatt någonstans i Sverige. De slutsatser som går att dra 

är att anhöriginvandrare främst verkar styras av EBO. 

 

Flyktingar i anläggningsboende och kvotflyktingar har ett starkt samband med lediga 

bostäder. Resultatet överensstämmer med Erikssons (2011) uppfattning att det främst 

är kommuner med lediga lägenheter som tar emot flyktingar. De lediga lägenheterna 

återfinns ofta i avflyttningskommuner där det ligger i hyresvärdarnas ser möjligheter i 
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att hyra ut till Migrationsverket (Bevelander et al 2008: s. 6). Det verkar enligt 

tidigare forskning också som att avflyttningskommuner, främst i norra delarna i 

Sverige, ser positivt på de arbetstillfällen som ett anläggningsboende skapar och 

därför gärna tar dit flyktingar (SOU 2009:19: s. 373). Att kommuner med tillgång på 

lägenheter inte är de mest attraktiva syns dels på att flyktingar i eget boende mer 

sällan väljer att flytta dit, samt på att många kommunanvisade flyktingar senare väljer 

att flytt enligt tidigare forskning. 

 

Avslutningsvis har studien visat att det är olika faktorer som styr de tre olika 

flyktinggruppernas bosättning. Om uppdelningen mellan de olika flyktinggrupperna 

inte gjorts hade resultaten blivit annorlunda. Exempelvis hade EBO:s positiva 

korrelation med utlandsfödda och ABO:s negativa korrelation med densamma snarare 

visat ett nollresultat för den totala flyktingmottagningen. Den här studien har pekat på 

vikten av att studera olika grupper av flyktingar för att förstå de mekanismer som styr 

den kommunala flyktingmottagningen. Först då kan människor som flytt krig och våld 

ges goda förutsättningar att skapa ett nytt liv i Sverige; oavsett vart de bosätter sig.  
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=3442410
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/04/09/AR2008040904319.html


 



 

9. Appendix 
 
Tabell 4: Korrelationsmatris. Samtliga variabler. 
 ABO+kvotflykting 

(ln) 
Anhöriginvandrare 
(ln) 

EBO 
(ln) 
 

Utlandsfödda 
(ln) 

Arbetslöshet 
(%) 

Lediga 
lägenheter 
(ln) 

Boverkets 
enkät 

ABO+kvotflykting 
(ln) 

1 0,294** 0,089 -0,181** 0,328** 0,36** 0,362** 

Anhöriginvandrare 
(ln) 

0,294** 1 0,409** 0,184** 0,157** 0,164** 0,113 

EBO (ln) 0,089 0,409** 1 0,426** 0,097 0,058 -0,051 

Utlandsfödda (ln) -0,181** 0,184** 0,426** 1 -0,02 -0,194** -0,209** 

Arbetslöshet (%) 0,328** 0,157** 0,097 -0,02 1 0,438** 0,339** 

Lediga lägenheter 
(ln) 

0,360** 0,164** 0,058 -0,194** 0,438** 1 0,503** 

Boverkets enkät 0,362** 0,113 -0,051 -0,209** 0,339** 0,503** 1 

** = p<0,01. Alla variabler utom arbetslöshet och Boverkets enkät visar värden per 1000 kommuninvånare. 

 


