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Abstract 
 

 

 

This essay examines the indirect effects of the local strength 

of the Swedish Democrats on refugee acceptance in the 

Swedish municipalities. With statistical methods this essay 

has aimed to investigate if such effects exist and by using 

statistical data from three periods of time - 2002, 2006 and 

2010 – the investigation has been able to measure effects 

over time. Based on former research and reasonable 

expectations the hypothesis for the essay claims that the 

Swedish Democrats has got an indirect effect upon the 

refugee acceptance. With the statistical analyses made, the 

essay is able to conclude that the strength of the Swedish 

Democrats in municipality elections as well as the change 

of this strength between the elections does have a negative 

effect upon refugee acceptance in the Swedish 

municipalities. With this conclusion, the idea of the Swedish 

Democrats as an isolated and insignificant party is 

questioned. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Swedish Democrats, populist right parties, refugee acceptance, 

Swedish municipalities 

 



Nathalie Eriksson  2013-01-12 
Kandidatuppsats  HT -13 
Statsvetenskap III 
 

3 
 

Innehåll 
Introduktion ............................................................................................................................................. 5 

Problemformulering ............................................................................................................................ 5 

Syfte .................................................................................................................................................... 6 

Disposition .......................................................................................................................................... 7 

Teori  /  Tidigare forskning ..................................................................................................................... 7 

Bakgrund – Högerpopulistiska partier och dess framgång .................................................................. 7 

Bakgrund – Högerpopulistiska partiers inflytande .............................................................................. 8 

Metod och material ................................................................................................................................ 11 

Analysmodell och operationalisering ................................................................................................ 11 

Tyda de statistiska resultaten ............................................................................................................. 17 

Analys och resultat ................................................................................................................................ 19 

Uppsatsens huvudvariabler ................................................................................................................ 20 

De multipla regressionsanalyserna .................................................................................................... 21 

Nivå av flyktingmottagande .......................................................................................................... 22 

Förändring av flyktingmottagande ................................................................................................ 23 

Sammanfattning................................................................................................................................. 30 

Slutsatser ............................................................................................................................................... 33 

Referenser .............................................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nathalie Eriksson  2013-01-12 
Kandidatuppsats  HT -13 
Statsvetenskap III 
 

4 
 

Figur- och tabellförteckning  
 
 

 

Figurer 
 

Figur 1 – Analysmodell     s. 14 

 

 

 

Tabeller 

Tabell 1 – Beskrivande data för uppsatsens huvudvariabler  s. 20 

Tabell 2 – Multipla regressionsanalyser, nivå av flyktingmottagande s. 22 

Tabell 3 – Multipla regressionsanalyser, förändring av flyktingmottagande s. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nathalie Eriksson  2013-01-12 
Kandidatuppsats  HT -13 
Statsvetenskap III 
 

5 
 

Introduktion 

Problemformulering 

Högerpopulistiska partier
1

 har gjort stora framsteg i Västeuropa under de senaste två 

decennierna (se Art 2011; Downs 2001; Mudde 2007). Trots att Sverige länge framhölls som 

ett undantag från denna trend har även detta land ett högerpopulistiskt parti – 

Sverigedemokraterna (SD) - i riksdagen sedan valet 2010 (Art 2011:87; SCB 1). I huvudsak 

har forskningen fokuserat på att förklara varför högerpopulistiska partier har nått framgångar 

genom undersökningar kring utbud och efterfrågan i de Västeuropeiska samhällena (se Art 

2011; Arzheimer & Carter 2006; Golder 2003; Mudde 2007). Forskningen har dock upptill 

denna punkt till stor del bortsett ifrån frågan om de politiska konsekvenser som dessa partiers 

framgångar får (Mudde 2007:291; Loxbo 2010:295). I denna uppsats syftar jag till att göra ett 

bidrag till denna forskningslucka genom att studera Sverigedemokraternas inflytande – eller 

brist på inflytande – i de svenska kommunerna.  

 Sedan Sverigedemokraternas inträde i kommunfullmäktige runt om i landet, och 

i riksdagen sedan 2010, har de etablerade partierna – de tidigare sju riksdagspartierna innan 

SDs inträde efter valet 2010 – försökt förhindra partiet att få inflytande i politiken. På följande 

sätt uttryckte sig Sveriges statsminister år 2008 angående Sverigedemokraterna: ”Jag gör allt 

jag kan för att hålla dem borta och jag tror att min metod är mer verkningsfull.” – Fredrik 

Reinfeldt (Metro). Blockaden av Sverigedemokraterna som Reinfeldt talar om har skett 

genom en så kallad renhållningsbarriär, en cordon sanitaire (Art 2011:59), med vilken de 

etablerade partierna har sökt isolera Sverigedemokraterna genom att samarbeta över 

blockgränserna och i största möjliga mån utesluta partiet från inflytande (Van Spanje & Van 

der Brug 2009; Loxbo 2010:299). Både på nationell och kommunal nivå i Sverige har sådana 

barriärer byggts upp och därmed bidragit till antagandet om att Sverigedemokraterna inte har 

något inflytande i dagens politik (BT 2012; R & D 2011; SR 2011). Ett år efter inträdet i 

riksdagen fanns inga tecken på att partiet hade något inflytande vilket Riksdag och 

Departement slog fast med följande ord; 

”… drömmen om reellt inflytande ser ut att stanna vid en dröm” (R & D 2011). Problemet 

med detta antagande är att det inte baserar sig på belägg ifrån forskningen. För att klarlägga 

                                                           
1
 Definitionen av högerpopulistiska partier skiljer sig åt inom forskningen men de flesta inom ämnet håller med 

om en generell definition bestående av två typer av partier som hör hemma i högerpopulismen. Dessa partier 
utmärker sig antingen genom att avvisa demokrati eller genom att acceptera demokrati men uttrycker sig om 
en dominant nationskultur och xenofobi mot invandrare (Kitschelt 2007;1178; Mudde 2007;31) 
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rimligheten i detta antagande och därmed bidra med att undersöka om högerpopulistiska 

partier, som SD, spelar roll i politiken (Art 2011:8) fokuserar jag i denna uppsats på SDs 

huvudfråga, nämligen flyktingpolitiken. Då vetenskaplig forskning på ämnet till stor del 

saknas är det, i dagens samhällsdebatt om Sverigedemokraternas politik och 

flyktingmottagandet som uppmärksammad politisk fråga (se Sveriges Resurser 2012; ST 

2013; Sydsvenskan 2011), relevant att studera om antagandet om cordon sanitaire verkligen 

håller eller om partiet faktiskt har en effekt på flyktingmottagandet i Sveriges kommuner
2
. 

Hur detta förhåller sig är en empirisk fråga som motiverar uppsatsens övergripande 

problemställning:  

- Fungerar de etablerade partiernas cordon sanitaire eller leder Sverigedemokraternas 

lokala framgångar till att nivåerna av flyktingmottagandet i kommunerna påverkas? 

 
Inflytandet av högerpopulistiska partier, som Sverigedemokraterna, kan inte enbart 

undersökas med hänsyn till dess direkta deltagande i regering och riksdag utan även med 

hänsyn till eventuella effekter på politiken på övriga nivåer (Minkenberg 2001:18; Mudde 

2007:291). Det är denna relevanta forskning som uppsatsen ämnar bidra till. 

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att med statistiska metoder pröva den utbredda föreställningen om att 

Sverigedemokraterna i princip saknar betydelse för den förda invandringspolitiken i Sverige. 

För att leva upp till detta syfte kommer jag att i en statistisk modell med ett flertal kontroller, 

under de valår som Sverigedemokraterna etablerade sig i Sveriges kommuner – 2002, 2006 

och 2010 -, undersöka om partiets styrka i väljarkåren påverkar nivåerna av 

flyktingmottagande på den kommunala nivån. Om så är fallet menar jag att det, i motsats till 

etablerade föreställningar, finns en grund för att hävda att Sverigedemokraterna har ett 

indirekt inflytande på kärnfrågan som partiet driver. Indirekt inflytande tolkas i uppsatsen som 

att partiet genom dess blotta närvaro har effekt genom att påverka de andra partierna, så 

kallad party impact (Mudde 2007:282). Målsättningen med uppsatsen är därmed att 

                                                           
2
 Flyktingmottagandet i Sverige avgörs på den kommunala nivån, i kommunfullmäktige, genom beslut och 

överenskommelse med andra myndigheter (Migrationsverket). Det inflytande kommunerna har är relativt stort 
då en överenskommelse måste ske mellan fullmäktige och myndigheterna, dock är kommunerna förpliktigade 
till att ta emot minst ett minimiantal flyktingar. ”Länsstyrelserna tecknar överenskommelser med kommuner 
om det antal flyktingar som kommunen kan ta emot genom anvisning. De utgår i sina överläggningar med 
kommuner om antal platser från så kallade länstal. Arbetsförmedlingen fastställer länstalen som anger hur 
flyktingmottagandet bör fördelas mellan länen” (SKL 2013:7) 
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undersöka huruvida de etablerade partiernas cordon sanitaire på den lokala nivån fungerar 

eller om Sverigedemokraterna har en effekt på flyktingmottagandet i kommunerna. 

 

Disposition 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. I den första delen av uppsatsen diskuteras den 

teoretiska bakgrunden för uppsatsens forskningsproblem. Här ligger huvudfokus på teoretiska 

perspektiv kring högerpopulistiska partiers inflytande och kapitlet avslutas med en hypotes för 

uppsatsen baserad på de teoretiska grunder som redogörs för. I uppsatsens andra del 

presenteras uppsatsens analysmodell och de metodologiska grunderna. I denna del sker också 

operationaliseringen genom att analysmodellens variabler tar form som statistiskt mätbara 

sådana. Den tredje delen av uppsatsen redogör för de resultat som framkommit av de 

statistiska körningarna och möjliggör ett bekräftande alternativt förkastande av uppsatsens 

hypotes. I sista delen av uppsatsen summeras och diskuteras slutsatserna och resultaten för 

uppsatsen.  

 

Teori  /  Tidigare forskning 
Uppsatsens teorikapitel består av två delar. Först diskuteras kortfattat tidigare forskning kring 

högerpopulistiska partier och denna del handlar om varför dessa partier har nått framgång i ett 

flertal västeuropeiska länder. I den andra delen av teorikapitlet diskuteras utförligt tidigare 

forskning som på ett mer direkt sätt är relevant för uppsatsens frågeställning om 

högerpopulistiska partiers eventuella inflytande i politiken. I anslutning till detta presenteras 

också uppsatsens hypotes. 

Bakgrund – Högerpopulistiska partier och dess framgång 

Högerpopulism och högerpopulistiska partier har blivit ett stort forskningsområde som också 

genererat stort pådrag i media de sista decennierna. Som forskningsfenomen anses 

framgången av högerpopulistiska partier vara en förutsättning för att kunna förstå det politiska 

landskapet i Västeuropa (Art 2011:8). Huvuddelen av forskningen på detta område har försökt 

förklara varför sådana partier har nått framgång och har fokuserat på utbud - ’strukturella 

externa faktorer’ - och efterfrågan -’socio-ekonomiska kontextuella faktorer’-. Muddes 

slutsats om högerpopulistiska partiers framgångar visar att näst intill alla europeiska länder 

har en god jordmån för dessa partier. Anledningen till att många av partierna misslyckas med 
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att nå framgång kan förklaras utifrån utbudssidan, det vill säga om partierna själva faktiskt 

kan erbjuda det som eftersöks av väljarkåren (Mudde 2007:298). Utifrån forskningen om 

högerpopulistiska partiers framgångar respektive misslyckanden kan utläsas att ett stort antal 

faktorer anses ha påverkan på huruvida partierna når framgång (se Arzheimer & Carter 2006; 

Art 2011; Ignazi 2003; Jackman & Volpert 1996; Mudde 2007).  

 Teori om högerpopulistiska partiers framgång som mycket kortfattat diskuterats 

här är relevant med hänsyn till uppsatsens forskningsområde, dock utgör detta inte min 

utgångspunkt för uppsatsen då jag inte syftar till att förklara framgången för 

Sverigedemokraterna. Mitt syfte är istället att förklara vad denna framgång får för 

konsekvenser. Trots det stora forskningsområde som högerpopulistiska partier har kommit att 

bli under de senaste decennierna så finns det lite forskning om huruvida dessa partier har 

inflytande i politiken eller inte.  Den begränsade forskning som finns på detta ämne, som är 

direkt relevant för uppsatsens problemställning, redogörs för i delen nedan. 

 

Bakgrund – Högerpopulistiska partiers inflytande 

Forskning har visat att högerpopulistiska partiers möjlighet till inflytande i de politiska 

beslutsorganen till stor del kan kopplas till hur de etablerade partierna hanterar dessa partiers 

framgång (Cappocia 2001:432–433;Minkenberg 2001:1). Downs (2001:24) ger exempel på 

fem olika strategier för etablerade partiers agerande i bemötandet av högerpopulistiska partier; 

ignorera, isolera, kooptation, samarbeta eller införa lagliga restriktioner. Strategin om 

isolering eller ”blockera” och därmed förhindra högerpopulistiska partiers möjlighet till 

verkställande auktoritet, det vill säga att upprätta en cordon sanitaire, har varit en vanlig 

strategi av de etablerade partierna i Västeuropa (Downs 2001:27). Mycket forskning finns 

kring isoleringsstrategin och dess förväntade effekter på högerpopulistiska partiers inflytande. 

Denna vanliga strategi i bemötandet av högerpopulistiska partier används också i Sverige. De 

etablerade partierna i Sverige har uteslutande använt sig av isoleringsstrategin, eller cordon 

sanitaire, i sitt bemötande av Sverigedemokraterna vilket utesluter partiet ifrån allt formellt 

samarbete (Art:2011:91; Loxbo 2010:299). Ett exempel på denna isoleringsstrategi i Sverige 

var Ramöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet (Regeringen 2011).  Med 

denna överenskommelse från 2011 gick de fyra regeringspartierna ihop med Miljöpartiet och 

bildade en parlamentarisk majoritet på migrationsområdet (Regeringen 2011). Därmed har de 

etablerade partierna i Sverige valt att samarbeta över blockgränserna för att förhindra att 
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Sverigedemokraterna kan utöva inflytande över immigrationsfrågorna. Isoleringsstrategin har 

gjort sig gällande både på den nationella och den kommunala nivån i Sverige och stödjer 

därmed antagandet om att om en cordon sanitaire existerar på den lokala nivån så existerar 

denna troligen på övriga nivåer av beslutsfattande (Art 2011:46,59). Det har länge antagits att 

isoleringsstrategin fungerar och når målet med att förhindra högerpopulistiska partier från 

inflytande i politiken om den införs vid rätt tidpunkt (Art 2011:23,46–47,93). I enlighet med 

denna isoleringsstrategi har det därför ofta antagits att högerpopulistiska partiers inflytande på 

sina huvudfrågor varit liten. Vad som trots detta framkommit i forskning de senaste åren är att 

detta antagande inte alltid får stöd. I vissa fall har det visats att högerpopulistiska partier 

faktiskt har fått inflytande i olika avseenden inom de politiska beslutsorganen. Loxbo (2010) 

visar att Sverigedemokraterna faktiskt påverkar de etablerade partiernas koalitionsbeteende 

och därigenom utövar en indirekt effekt på den kommunala politiken, det vill säga att partiet i 

dess blotta närvaro har en effekt genom att påverka de andra partierna (Loxbo 2010:295). 

Forskning har också visat att i länder där högerpopulistiska partier haft makt på nationell nivå 

har dessa ofta lyckats göra invandringspolitiken mer restriktiv (Van Spanje 2010 se Art 

2011:9). De effekter som Sverigedemokraterna kan påvisas ha i de politiska beslutsorganen 

har dock hittills endast begränsats till effekter på de etablerade partiernas koalitionsbeteende 

och graden av politisk konflikt (Loxbo 2010:295). Loxbo (2010) studerar huruvida 

koalitionsbeteendet hos de tidigare etablerade partierna interagerar med framgång respektive 

misslyckande i val hos högerpopulistiska partier. Resultaten av undersökningen visar på att 

förekomsten av ett högerpopulistiskt parti, oavsett storlek och formellt inflytande, faktiskt har 

en polariserande verkan i partisystemet (Loxbo 2010:295). Resultatet indikerar därmed att 

utöver det faktum att de etablerade partierna till stor del avgör möjligheterna för 

Sverigedemokraterna (Minkenberg 2001:1), så har också Sverigedemokraterna en effekt på de 

etablerade partiernas möjligheter (Loxbo 2010:312). Även Art (2011:38) har kommit fram till 

liknande resultat kring högerpopulistiska partiers möjlighet att påverka koalitionsbeteende.  

 Som framgått av diskussionen av tidigare forskning här visas att 

högerpopulistiska partier, däribland Sverigedemokraterna, kan påverka olika aspekter inom 

det politiska landskapet även om dessa partier är isolerade och inte är av betydande storlek (se 

Loxbo 2010:295; Art 2011:38). Mudde diskuterar i boken Populist Radical Right Parties in 

Europe två typer av inflytande som högerpopulistiska partier kan utöva; policy impact och 

party impact. Konceptet policy impact innebär att partiet utövar ett direkt inflytande och 

därmed har en direkt effekt på policyfrågor (Mudde 2007:278–279).  Den mer relevanta och 
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vanliga typen av inflytande som högerpopulistiska partier i Europa har, party impact och 

därigenom indirekt policy impact, innebär att partierna genom att påverka de etablerade 

partierna utövar ett indirekt inflytande (Mudde 2007:282–283). Schain (2006) gör med sin 

artikel ett bidrag till den begränsade forskning gällande högerpopulistiska partiers effekt och 

inflytande på policyfrågor. Genom en undersökning av inflytandet hos det franska 

högerpopulistiska partiet Front National visas att även i andra länder i Västeuropa kan dessa 

partier utöva inflytande både med hänsyn till styrkan hos de egna partiorganisationerna och 

också med hänsyn till de övriga partiernas beteende (Schain 2006:285). Mer specifikt kan 

immigrationsfrågor integreras in i agendan då en så kallad party competition mellan de 

högerpopulistiska partierna och de övriga partierna uppstår (Schain 2006:273). Schain 

fastställer, med bakgrund av erfarenheter i Västeuropa, att även ett blygsamt valgenombrott 

för ett högerpopulistiskt parti faktiskt har inflytande på immigrationspolitiken genom den 

politiska dynamik som uppstår baserat på detta valgenombrott (Schain 2006:286).  

 Ett etablerat namn som används inom studiet av politisk styrning är så kallade 

”policyentreprenörer”. Dessa är individer, partier eller organisationer som driver nya idéer 

och arbetar för att få in dessa idéer eller åsikter på agendan (Kingdon 2003:122 se Hall & 

Löfgren 2006:36). Mot bakgrund av högerpopulistiska partiers framgång i ett flertal länder 

och dess införande av immigrationsfrågor på den politiska agendan (Schain 2006:271–272) 

kan dessa partier tilldelas namnet policyentreprenörer. Utifrån forskningen om 

högerpopulistiska partiers möjligheter till inflytande och dess roll som policyentreprenörer 

framgår att detta inflytande kan vara större än vad som ofta antas. Vad som också framgår är 

dock att högerpopulistiska partiers påverkan på sakfrågor hittills inte genererat tillräcklig 

forskning, mer specifikt; Sverigedemokraternas effekt på politiska sakfrågor, som t.ex. 

flyktingmottagandet, kvarstår obesvarat inom forskningen.  

 I den svenska kontexten är Sverigedemokraterna ett tydligt exempel på en så 

kallad policyentreprenör då partiet med sin framgång kan sägas ha infört och uppmärksammat 

immigrationsfrågor på policy agendan och i debatten. Därmed fastställs ett inflytande av 

partiet i någon form och mot bakgrund av de två typerna av inflytande som högerpopulistiska 

partier kan antas ha (Mudde 2007) är det i enlighet med den utbredda isoleringsstrategin i 

Sverige rimligt att förvänta sig ett indirekt inflytande av Sverigedemokraterna, att partiet 

utövar en så kallad party impact. Utifrån den teoretiska bakgrund som redogjorts för ovan har 

forskning visat att även i länder där isoleringsstrategin är mycket stark på samtliga nivåer av 

beslutsfattande kan högerpopulistiska partier utöva ett indirekt inflytande genom att med sin 
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närvaro påverka de övriga partierna (se Art 2011; Loxbo 2010). Det är rimligt att anta att om 

detta indirekta inflytande gör sig gällande på de etablerade partiernas koalitionsbeteende 

(Loxbo 2010:295) kan detta också visas med hänsyn till de etablerade partiernas beteende i 

beslutsfattande av sakfrågor. I den svenska kontexten med starka etablerade partier och en till 

synes stark isoleringsstrategi på den kommunala nivån förhindras Sverigedemokraternas 

möjligheter till direkt inflytande, det vill säga att partiet direkt kan delta i beslutfattandet. 

Dock verkar det troligt, utifrån tidigare forskning om högerpopulistiska partiers indirekta 

inflytande (Loxbo 2010; Minkenberg 2001; Schain 2006), att Sverigedemokraterna genom sin 

närvaro i kommunerna och i fullmäktige kan påverka de etablerade partiernas beteende även i 

andra aspekter än koalitionsbeteendet. Antagandet för uppsatsens hypotes baseras i 

rimligheten att Sverigedemokraterna, som en policyentreprenör, genom ett indirekt inflytande 

påverkar de etablerade partierna även när det gäller beslutsfattande i sakfrågor och mer 

specifikt; beslutsfattande i flyktingmottagandet. Med uppsatsens hypotes förväntas därmed 

Sverigedemokraternas styrka ha en indirekt effekt på flyktingmottagandet i Sveriges 

kommuner. Utifrån tidigare forskning om högerpopulistiska partiers inflytande i politiken och 

Sverigedemokraternas synliga effekter på politiken, trots den etablerade isoleringsstrategin i 

de svenska kommunerna, kan en hypotes för uppsatsen ges; 

- H1: Sverigedemokraterna har en indirekt effekt på flyktingmottagandet i Sverige. 

Med indirekt effekt menas att hypotesen antar en negativ effekt, det vill säga att i kommuner 

där Sverigedemokraterna har starkt röstningsstöd leder detta till ett minskat 

flyktingmottagande i dessa kommuner. 

 

Metod och material  

Analysmodell och operationalisering 

Utifrån uppsatsens frågeställning och hypotesen om Sverigedemokraternas indirekta 

inflytande i politiken ska den eventuella effekten av Sverigedemokraternas styrka på 

flyktingmottagandet i de svenska kommunerna undersökas. Urvalet av fall bestäms tydligt 

utifrån uppsatsens frågeställning då denne syftar till ett stort antal fall, nämligen Sveriges 290 

kommuner (Esaiasson et. al. 2012:346). Materialet som används i analysen utgår från en 

databas som sammanställts av insamlat material från Migrationsverket, SCB och 
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Valmyndigheten
3
. Statistiken rör flyktingmottagandet, Sverigedemokraternas röstningsstöd 

samt ett flertal relevanta faktorer gällande kontrollvariabler för kommunerna. Utifrån den 

generaliserande ambition som uppsatsen har och för att besvara uppsatsens frågeställning 

kommer en statistisk undersökning att vara analysmetoden. Mer specifikt är metoden 

regressionsanalys då denna möjliggör identifierandet av eventuella effekter mellan variablerna 

med kontroll för andra eventuellt påverkande faktorer (Djurfeldt et. al. 2010:311–315). 

Regressionsanalys utgår ifrån räta linjens ekvation där sambandet mellan den oberoende och 

den beroende variabeln antas vara linjärt, därmed visas det mest troliga värdet för den 

beroende variabeln för varje värde på den oberoende variabeln. Metoden används i uppsatsen 

då jag vill analysera den observerade variationen i den beroende variabeln då denna finns på 

en kvot- eller intervallskala. Då samtliga variabler i min analys är på intervallskalan är 

regressionsanalys en lämplig metod för att undersöka effekter av de oberoende variablerna på 

den beroende (Djurfeldt et. al 2010:157).  

 För att statistiskt analysera den eventuella effekten av Sverigedemokraternas 

närvaro på flyktingmottagandet i Sveriges kommuner kommer materialet att studeras för tre 

tidspunkter; tidsperioderna runt valen 2002, 2006 och 2010. Detta då effekter kan ha en 

fördröjande verkan och att analysen därmed gör det möjligt att påvisa huruvida denna effekt 

förändras i och med Sverigedemokraternas förändrade väljarstöd i kommunerna. 

 För att undersöka uppsatsens problemställning om den indirekta negativa effekt 

som Sverigedemokraternas styrka antas ha på flyktingmottagandet i Sveriges kommuner 

enligt hypotesen (H1) krävs en operationalisering av denna effekt. I uppsatsen 

operationaliseras den indirekta effekten som undersöks genom användning av indirekt 

statistik enligt materialet i databasen som nämnts ovan. Mot bakgrund av problemställningen 

är denna operationalisering det mest relevanta tillvägagångssättet för att operationalisera den 

indirekta effekten som antas i hypotesen. För att i nästa steg undersöka Sverigedemokraternas 

styrkas eventuella effekt på flyktingmottagandet, det vill säga den indirekta effekt som antas 

av hypotesen, kommer en analysmodell att formuleras. Modellen utgörs dels av de mest 

centrala variablerna för undersökningen; förändringen av flyktingmottagande och 

Sverigedemokraternas styrka, dels ett antal kontrollfaktorer. Dessa kontrollfaktorer är 

nödvändiga för att se till att eventuella effekter som synliggörs inte kan härledas av andra 

variabler än Sverigedemokraternas styrka. En av dessa kontrollfaktorer berör styrkan hos ett 

antal etablerade partier. Denna faktor är relevant då den möjliggör studiet av de etablerade 

                                                           
3
 Tack till Karl Loxbo som gett mig tillgång till databasen med lämpligt material för uppsatsen. 
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partiernas effekt på förändringen av flyktingmottagande vilket förhindrar skensamband i 

undersökningen, det vill säga att de resultat som visas för den centrala oberoende variabeln 

Sverigedemokraternas styrka kan härledas ur styrkan hos ett annat parti. De kontextuella 

faktorer som ingår i modellen kan också kallas framgångsfaktorer då dessa anses kunna 

förklara varför Sverigedemokraterna når framgång i kommunerna. Genom att konstanthålla 

dessa framgångsfaktorer i min analysmodell kan dessa fångas upp av variationen i den 

centrala oberoende variabeln vilket motverkar risken för multikolliniaritet i analysen 

(Djurfeldt et. al 2010:365). Det som kommer att mätas i analysen är först och främst effekten 

av de oberoende variablerna på nivån av flyktingmottagande som beroende variabel, detta för 

att synliggöra intressanta resultat kring de oberoende variablernas (främst de etablerade 

partiernas) effekt på nivån av flyktingmottagande. I nästkommande steg i analysen införs en 

laggad beroende variabel (statistik på tidigare nivå av flyktingmottagande) för att undersöka 

effekten av de oberoende variablerna på förändringen av flyktingmottagande. Därmed 

undersöks förändringen i den beroende variabeln flyktingmottagande med hänsyn till den 

centrala oberoende variabeln Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalen samt 

förändringen i partiets styrka mellan kommunvalen och om denna förändring påverkar 

förändringen av flyktingmottagande. Genom att undersöka resultat för båda dessa aspekter 

kan uppsatsen bidra med en valid analys av Sverigedemokraternas eventuella effekt på 

flyktingmottagandet i Sveriges kommuner. Nedan följer en beskrivning av den analysmodell 

som kommer att användas samt hur variablerna i modellen har operationaliserats.  
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Figur 1 - Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: I figur 1 visas den analysmodell som utformats för undersökningen. Hypotesen 

(H1) antar en indirekt effekt av Sverigedemokraternas styrka på förändringen av 

flyktingmottagande med kontroll för etablerade partier, kontextuella faktorer och folkmängd. 

Den laggade beroende variabeln möjliggör undersökningen av förändringen av 

flyktingmottagande över tid.  

 

Utifrån analysmodellen ovan följer en beskrivning av operationaliseringen av dessa faktorer.  

 

 Den centrala oberoende variabeln är Sverigedemokraternas styrka. Utifrån uppsatsens 

hypotes (H1) är det effekten av denna variabel på förändring av flyktingmottagande 

som ska undersökas för de svenska kommunerna. Denna eventuella effekt kommer att 

kontrolleras med hjälp av de övriga oberoende variabler i analysmodellen, dessa 

redogörs för nedan. Faktorn ’Sverigedemokraternas styrka’ kommer att utgöras av två 

oberoende variabler som används växelvis i analysen. Dessa variabler; ’Andel röster 

för SD i kommunalvalet’ och ’SD förändring’, finns tillgängliga för de olika 

tidsperioderna. Den förstnämnda är procenten röster som Sverigedemokraterna har 

erhållit i kommunalvalen 2002, 2006 och 2010 för samtliga kommuner i Sverige. Den 
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andra variabeln ’SD förändring’ representerar skillnaden i procenten röster för 

Sverigedemokraterna mellan kommunalvalen 2002 och 2006 samt 2006 och 2010, det 

vill säga procenten i valet 2006 minus procenten i valet 2006 samt procenten i valet 

2010 minus procenten i valet 2006. Denna variabel används i analysen för att 

undersöka huruvida förändringen av styrkan av Sverigedemokraternas röstningsstöd i 

kommunerna har en effekt på förändringen av flyktingmottagande. 

 Genom att använda den första variabeln i analysen kan eventuella effekter av SDs 

styrka på förändringen av flyktingmottagande i kommunen utläsas. Då denna i ett 

andra steg i analysen byts ut mot den andra variabeln, ’SD förändring’, kan jag 

undersöka om förändringen av SDs styrka påverkar förändringen av 

flyktingmottagande, det vill säga om effekten minskar eller ökar med 

förändringarna i SDs röstningsstöd. Denna variabel finns dock endast tillgänglig 

för analys till de två senare tidsperioderna – förändringen 2002 till 2006 och 

förändringen 2006 till 2010- detta då Sverigedemokraterna innan valet 2002 inte 

hade ett betydande röstningsstöd ute i Sveriges kommuner. I valet innan detta val, 

1998,  fick partiet ett svagt stöd i Sveriges kommuner vilket tydligt visas i 

valstatistiken från SCB där Sverigedemokraterna tillsammans med andra ’övriga’ 

partier endast erhöll ca 6 procent av rösterna runt om i Sveriges kommuner (SCB 

2).  

 ’Etablerade partier’ som oberoende faktor i analysmodellen inkluderas i 

analysmodellen då detta är en högst relevant faktor för att undersöka uppsatsens 

hypotes. Faktorn motiveras av att den indirekta effekt som Sverigedemokraternas 

styrka antas ha på förändringen av flyktingmottagande måste kontrolleras för. Detta 

görs genom att inkludera styrkan i röstningsstöd i kommunalvalen för ett antal 

etablerade partier. De etablerade partierna vars styrka innefattas av denna faktor är 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet. Valet av dessa partier motiveras 

av relevansen att inkludera de två största partierna (S och M) samt det parti som är 

mest positiv till flyktingmottagande (V, se Aftonbladet 2013) i analysen då dessa antas 

ha en betydande effekt på förändringen av flyktingmottagande i de svenska 

kommunerna. På så sätt kommer även dessa partiers effekt på flyktingmottagandet att 

visas och därmed förhindra så kallade skensamband mellan de centrala variablerna 

Sverigedemokraternas styrka och förändringen av flyktingmottagande. Att inte 

inkludera styrkan hos Miljöpartiet i analysen, vilket också är ett parti som är positiv 
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till flyktingmottagande (se Aftonbladet 2013), motiveras av att i ett flertal kommuner 

där partiet är starkt på den kommunala nivån tenderar ofta Socialdemokraterna ha ett 

starkt stöd (SCB 3 2007:27,28; SCB 4 2011:30,31). Därmed skulle denna statistik visa 

likartade resultat vilket gör att ett inkluderande av Miljöpartiets styrka inte skulle 

medföra några relevanta resultat för uppsatsens hypotes (H1) om 

Sverigedemokraternas förväntade indirekta effekt på flyktingmottagandet i Sverige. 

Utifrån hypotesen (H1) med förväntningen om Sverigedemokraternas indirekta effekt 

på flyktingmottagandet är denna faktor relevant då den möjliggör kontroll för de 

etablerade partiernas effekter på flyktingmottagande och därmed förhindrar att 

resultaten av analysen blir felaktiga. I analysen kommer faktorn ’Etablerade partier’ 

att bestå av tre variabler som återfinns i databasen; ’Andel röster för Moderaterna i 

kommunalval’, ’Andel röster för Socialdemokraterna i kommunalval’ och ’Andel 

röster för Vänsterpartiet i kommunalval’. Dessa tre variabler kommer i analysen att 

användas med hänsyn till de senaste tre kommunalvalen -2002, 2006 och 2010- för att 

möjliggöra undersökningen av förändringar i den beroende variabeln över tid.  

 Faktorn ’Kontextuella faktorer ’ berör de så kallade framgångsfaktorer som kan 

förklara varför Sverigedemokraterna har nått framgång i de svenska kommunerna. 

Mot bakgrund av tidigare forskning om framgångsfaktorer för högerpopulistiska 

partier utgår operationaliseringen av denna faktor av teoribildningen om efterfrågan 

med hög arbetslöshet och högt antal immigranter som bidragande till 

högerpopulistiska partiers framgång (se Golder 2003; Jackman & Volpert 1996). 

Därmed operationaliseras denna faktor till fyra variabler, två från tidsperioden runt 

2006 samt två från 2010; ’Andel öppet arbetslösa inkl. åtgärder 16-64 dec 2006’ och 

’Andel födda utom norden 2006’ samt ’Andel öppet arbetslösa 18-24 mars 2009’ och 

’Andel födda utom norden 2010’ (statistik taget från SCB). Likt genomgången av 

faktorn ’Etablerade partier’ ovan krävs variabler från ett flertal tidsperioder för att 

möjliggöra undersökningen av förändring av eventuella effekter över tid.  

 ’Folkmängd’ som variabel i modellen är relevant då denna faktor kan sägas påverka 

flyktingmottagandet i kommunerna genom möjligheter till boende och andra 

nödvändiga förutsättningar. Utifrån den använda databasen är variabeln inte 

normalfördelad vilket kräver en logaritmering av variabeln för att den på ett 

rättvisande sätt kan användas i analysen. Efter logaritmeringen innefattar faktorn de 

två variablerna ’Folkmängd 2006’ samt ’Folkmängd 2009’.  
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 Den andra centrala variabeln i analysmodellen är förändring av flyktingmottagande. 

Utifrån uppsatsens hypotes (H1) är det de oberoende variablernas effekt på denna 

variabel som undersöks i analysen. Variabeln operationaliseras genom att använda tre 

tidsmässigt olika variabler från databasen; ’Genomsnittligt flyktingmottagande 

2005/2006’, Genomsnittligt flyktingmottagande 2008/2009’ samt ’Genomsnittligt 

flyktingmottagande 2011/2012’. Dessa variabler är lämpliga för analys då de visar det 

genomsnittliga mottagandet av flyktingar per 1000 invånare några år efter 

kommunvalen, på grund av effekters fördröjande är detta av vikt för en väl genomförd 

analys.  

 Faktorn ’Laggad beroende variabel’ innefattar variabeldata på flyktingmottagandet i 

de svenska kommunerna. Dessa variabler motiveras utifrån att jag ämnar undersöka 

effekten av Sverigedemokraternas styrka på flyktingmottagandet vilket betyder att det 

är förändringen av flyktingmottagandet som är relevant. Genom att införa en beroende 

variabel med data på flyktingmottagande från tidigare år är det möjligt att analysera 

förändringen i den beroende variabeln, det vill säga om flyktingmottagandet har 

minskat eller ökat i kommunerna över tid. Variabeln är högst relevant att inkludera i 

analysmodellen då den möjliggör en valid undersökning av uppsatsens hypotes (H1) 

genom att införandet gör att det är skillnaden mellan tidigare flyktingmottagande och 

flyktingmottagandet för tidsperioden som undersöks vilket förhindrar att resultaten av 

analysen riskerar att snedvridas. 

 

Tyda de statistiska resultaten 

Som nämnts ovan kommer regressionsanalys att vara analystekniken för uppsatsen och nedan 

följer en genomgång av hur resultaten av analysen kommer att tolkas. En regressionsanalys 

analyserar effekten av en oberoende variabel (bivariat) eller flera oberoende variabler 

(multivariat) på en beroende variabel (Djurfeldt et. al 2010:312–314). Vid uttolkningen av de 

statistiska resultaten av regressionsanalyser är det tre värden som det är mest relevant att ta 

hänsyn till: justerat R
2
, B-koefficient och statistisk signifikans (Djurfeldt et. al 2010:316–

318).  

 R
2
-värdet i sin ursprungliga form kallas också determinationskoefficienten. 

Detta värde visar hur stor ”… andel av variansen i den beroende variabeln (y) som ”förklaras 

av” eller kan föras tillbaka på den oberoende variabeln (x)” (Djurfeldt et. al 2010:313-314). 
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Med andra ord visar R
2
-värdet hur stor andel av förändringen i den beroende variabeln som 

analysmodellen kan förklara. Värdet varierar mellan 0 och 1 vilket kan tolkas som procent där 

1 representerar 100 procent, ju högre värde desto starkare förklaringskraft har modellen 

(Djurfeldt et. al 2010:160–161). Vid tolkningen av resultat i denna uppsats kommer dock det 

justerade R
2
-värdet vara det relevanta. Eftersom detta värde justeras för att undvika statistiska 

problem på grund av antalet variabler som används i modellen ser jag till detta värde i 

resultaten (Edling & Hedström 2003:141–144).  

 B-koefficienten är av yttersta vikt för tolkningen av resultaten från 

regressionsanalysen då denna visar värdet och riktningen på effekten. Detta värde anger hur 

stor förändringen blir i den beroende variabeln när den oberoende variabeln ökar med en 

enhet. Genom att se huruvida värdet är positivt eller negativt kan man också uttolka 

riktningen på effekten, det vill säga om ökningen av den oberoende leder till en ökning eller 

minskning i den beroende (Djurfeldt et. al 2010:157-158).  

 Slutligen blir det relevant att se om värdena av analysen är statistiskt 

signifikanta. Utifrån signifikanstester avgörs huruvida resultaten av regressionsanalysen beror 

på slumpen eller visar på ett signifikant statistiskt mönster. Signifikansvärdet av testet ska 

vara så nära 0,000 som möjligt då detta innebär signifikans till 99 % -nivån (Djurfeldt et. al 

2010:318). I uppsatsen accepteras signifikanser upp till 90 % -nivån, 95 % -nivån samt 99 % -

nivån.  

 Ovan har den metodologiska utgångspunkten samt tillvägagångssättet redogjorts 

för vilket gör redovisningen av analys och resultat möjlig. I analys- och resultatdelen nedan 

kommer regressionsanalyserna av variablerna att presenteras. I första delen diskuteras 

beskrivande statistik för uppsatsens centrala variabler ’Sverigedemokraternas styrka’ och 

’Flyktingmottagande’. Därefter diskuteras resultaten av analyserna av nivå av 

flyktingmottagande som beroende variabel. Sedan presenteras resultaten av analyserna där 

förändring av flyktingmottagande är den beroende variabeln enligt de tre tidsperioderna - 

2002, 2006 och 2010. Resultaten sammanfattas därefter i kapitlets sista del. Efter 

presentationen av analysens resultat följer uppsatsens slutsatser där hypotesen (H1) kommer 

att bekräftas eller förkastas. 
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Analys och resultat 
I denna del av uppsatsen presenteras resultaten av de multipla regressionsanalyserna som 

gjorts i undersökningen. Som en första del presenteras beskrivande statistik på uppsatsens 

centrala faktorer ’Sverigedemokraternas styrka’ och ’Flyktingmottagande’ då kunskap om 

dessa är relevant för tolkningen av resultaten av de multipla regressionsanalyserna i 

kommande del. Denna kommande del inleds med en diskussion av resultat av multipla 

regressionsanalyser av de oberoende variablernas effekter på nivån av flyktingmottagande, det 

vill säga analyser där den beroende variabeln inte är förändring utan endast nivå av 

flyktingmottagande för tidsperioderna. Denna inledning är relevant då dessa resultat synliggör 

huruvida de etablerade partierna, eller någon av de andra faktorerna i analysmodellen, har en 

effekt på vilken nivå av flyktingmottagande som de svenska kommunerna har. Därefter följer 

en redovisning av de multipla regressionsanalyserna med förändring av flyktingmottagande 

som beroende variabel, dessa presenteras i tidsföljd för perioderna runt valåren 2002, 2006 

och 2010. I denna del kommer uppsatsens syfte att pröva den utbredda föreställningen om att 

Sverigedemokraterna i princip saknar betydelse för den förda invandringspolitiken att 

uppfyllas genom de multipla regressionsanalyser som genomförs. Genom ett flertal analyser 

baserade i uppsatsens analysmodell kommer här undersökas om Sverigedemokraternas styrka 

i väljarkåren påverkar förändringen i nivåerna av flyktingmottagande på den kommunala 

nivån. Analysen av tidsperioden 2002 kommer att innefatta en undermodell medan de övriga 

två perioderna kommer att innefatta två undermodeller. Dessa undermodeller används då 

analysen har två olika syften. Det första syftet uppfylls med modellerna 1 (2002), 2 (2006) 

och 4 (2010) då dessa undersöker om Sverigedemokraternas styrka påverkar förändringen av 

flyktingmottagande över tid. Analysens andra syfte uppfylls av modell 3 (2006) och 5 (2010) 

genom att dessa undersöker om förändringen av Sverigedemokraternas styrka påverkar 

förändringen av flyktingmottagande. Som nämnts i metoddelen saknar tidsperioden för 2002 

data för variabeln ’SD förändring’, i den första delen av analysen kan därmed bara 

Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalet 2002 undersökas som påverkande på 

flyktingmottagandet. I en sista del av analys- och resultatkapitlet sammanfattas resultaten för 

samtliga tidsperioder för att visualisera de eventuella förändringarna i effekter mellan 

tidsperioderna. 
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Uppsatsens huvudvariabler 

Här följer en diskussion av uppsatsens centrala variabler utifrån den beskrivande statistik som 

visas i tabell 1 nedan
4
 

Tabell 1 – Beskrivande data för uppsatsens huvudvariabler 

 

I tabellen visas central- och spridningsmått för undersökningens beroende variabel 

flyktingmottagande samt de två centrala oberoende variablerna Sverigedemokraternas styrka i 

kommunalval och förändringen av styrka mellan kommunalvalen. Utifrån värdena på den 

beroende variabeln kan uttolkas att det genomsnittliga flyktingmottagandet i de svenska 

kommunerna har ökat under det senaste decenniet. Utifrån skillnaderna på medelvärde och 

medianvärde för variabeln över tid visas att det genomsnittliga flyktingmottagandet i Sveriges 

kommuner har ökat. Det blir därmed intressant att se huruvida den förväntade effekten 

uppfylls eller inte och ifall denna är negativ då ett bekräftande av uppsatsens hypotes (H1) 

genom en synlig negativ effekt skulle innebära att Sverigedemokraterna utövar en indirekt 

negativ effekt på flyktingmottagandet genom partiets ökande styrka trots att det 

genomsnittliga flyktingmottagandet i Sveriges kommuner alltså har ökat under samma 

tidsperioder. 

                                                           
4
 Se Appendix 1 för central- och spridningsmått för samtliga variabler som används i analysen 

Variabel Medelvärde Median Standardavvikelse Varians Antal 

(N) 

Genomsnittligt 

flyktingmottagande 

2005/2006 

1.783 1.461 1.615 2.609 290 

Genomsnittligt 

flyktingmottagande 

2008/2009 

2.218 1.733 1.948 3.795 290 

Genomsnittligt 

flyktingmottagande 

2011/2012 

2.282 1.796 2.217 4.913 290 

Andel röster för SD i 

kommunalval 2002 

0.541 0.050 1.190 1.416 290 

Andel röster för SD i 

kommunalval 2006 

2.574 1.890 2.689 7.231 290 

Andel röster för SD i 

kommunalval 2010 

4.750 4.000 3.319 11.018 290 

SD förändring 2006 2.176 1.835 1.962 3.848 290 

SD förändring 2010 2.033 1.565 1.993 3.971 290 
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Vid en anblick på värdena för variablerna på Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalen 

visas en relevant skillnad mellan tidsperioderna. Värdena för valet 2002 visar på att partiet 

hade svagt stöd på den lokala nivån detta år. Utifrån detta kan ett antagande göras om att 

signifikanta effekter troligtvis inte kommer att kunna visas för denna tidsperiod. I 

kommunalvalet 2006 ökar Sverigedemokraternas styrka betydligt då värdena på medelvärde 

och median för variabeln ökar jämfört med 2002. I kommunalvalet 2010 ökar 

Sverigedemokraternas styrka ännu mer med nästan en fördubbling av värdena på 

centralmåtten. Denna statistik visar att Sverigedemokraternas styrka har ökat successivt i de 

tre valen. Mot bakgrund av den förväntade effekt på förändringen i flyktingmottagande som 

uppsatsens hypotes anger kan också denna effekt antas öka successivt, det vill säga öka i och 

med Sverigedemokraternas ökande styrka. För den andra centrala oberoende variabeln ’SD 

förändring’, visas skillnaden i röstningsstöd från ett kommunval till ett annat. I nästa del av 

analyskapitlet nedan kommer denna variabel att möjliggöra undersökningen av huruvida 

förändringen av Sverigedemokraternas styrka påverkar förändringen i flyktingmottagande. 

Utifrån tabellen ovan sker den största förändringen i Sverigedemokraternas styrka mellan 

kommunalvalen 2002 och 2006. Därmed förväntas den största effekten av variabeln ’SD 

förändring’ på förändringen i flyktingmottagande visas för denna tidsperiod. Huruvida detta 

kan utläsas av resultaten av de multipla regressionsanalyserna nedan återstår att se. 

 

 

De multipla regressionsanalyserna 
I denna del av resultatkapitlet presenteras och diskuteras resultaten av de multipla 

regressionsanalyserna. Detta sker i två delar; först diskuteras de oberoende variablernas 

effekter på nivån av flyktingmottagande utifrån resultaten i tabell 2, sedan diskuteras de 

oberoende variablernas effekter på förändringen av flyktingmottagande utifrån tabell 3. I 

tabell 2 nedan visas alltså de multipla regressionsanalyserna av analysmodellen för samtliga 

tidsperioder där den beroende variabeln är nivån av flyktingmottagande, den laggade 

variabeln tidigare flyktingmottagande är därmed inte inkluderad. Detta görs för att synliggöra 

eventuella effekter som de oberoende variablerna har på nivån av flyktingmottagande i de 

svenska kommunerna.   
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Nivå av flyktingmottagande 

Tabell 2 – Multipla regressionsanalyser, nivån av flyktingmottagande 

 Modell 1 

(2002) 

Modell 2 

(2006) 

Modell 3 

(2006) 

Modell 4 

(2010) 

Modell 5 

(2010) 

Oberoende variabel B-koefficient 

(standardfel) 

B-koefficient 

(standardfel) 

B-koefficient 

(standardfel) 

B-koefficient 

(standardfel) 

B-koefficient 

(standardfel) 

Andel röster för 

SD i 

kommunalval/SD 

förändring 

-0.044 

(0.078) 

-0.086* 

(0.042) 

-0.137** 

(0.055) 

-0.058 

(0.037) 

-0.176** 

(0.057) 

Andel röster för M 

i kommunalval 

-0.037* 

(0.015) 

 

-0.046** 

(0.016) 

-0.042** 

(0.016) 

-0.044* 

(0.017) 

-0.042* 

(0.017) 

Andel röster för S i 

kommunalval 

0.024 

(0.013) 

 

0.012 

(0.016) 

0.011 

(0.015) 

0.033* 

(0.015) 

0.033* 

(0.015) 

Andel röster för V 

i kommunalval 

0.029 

(0.018) 

 

-0.004 

(0.022) 

0.009 

(0.022) 

0.083*** 

(0.024) 

0.079** 

(0.023) 

Andel arbetslösa 0.038 

(0.052) 

 

0.130* 

(0.066) 

0.128 

(0.065) 

-0.021 

(0.072) 

-0.008 

(0.070) 

Andel födda utom 

norden 

0.139*** 

(0.025 

 

0.117*** 

(0.030) 

0.091** 

(0.029) 

0.087** 

(0.029) 

0.091** 

(0.028) 

Folkmängd -0.269* 

(0.123) 

 

-0.442** 

(0.155) 

-0.436** 

(0.154) 

-0.832*** 

(0.157) 

-0.850*** 

(0.155) 

Konstant 2.680 

(1.233) 

5.730 

(1.428) 

5.216 

(1.437) 

9.536 

(1.544) 

9.691 
1.527 

Justerat R
2 0.160 0.152 0.158 0.302 0.319 

Antal fall (N) 290 290 290 290 290 

Kommentar: *** är signifikant till 99%-nivån, ** är signifikant till 95%-nivån och * är signifikant till 90%-

nivån 

Av resultaten i tabell 2 ovan kan ett antal relevanta värden utläsas. Resultaten visar att styrkan 

hos samtliga etablerade partier i analysmodellen samt styrkan hos Sverigedemokraterna har 

effekter på vilken nivå av flyktingmottagande som kommunerna har. Först och främst visas 

att Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalet 2006, förändringen av röstningsstödet 

mellan valen 2002 och 2006 samt förändringen av röstningsstödet mellan valen 2006 och 

2010 alla har signifikanta effekter på nivån av flyktingmottagande i de svenska kommunerna. 

Därmed kan uttolkas att i kommuner där Sverigedemokraterna har ett starkt röstningsstöd 
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samt i kommuner där deras styrka har ökat under de senaste valen har detta haft en negativ 

effekt på vilken nivå av flyktingmottagande som dessa kommuner har. Förutom denna 

centrala faktor (SD variablerna) så är variablerna för de etablerade partierna av stor relevans. 

Resultaten visar att i kommuner där Moderaterna har starkt röstningsstöd tenderar 

flyktingmottagandet att bli mer restriktivt, ett exempel på detta är för modell 2 (2006) där en 

ökning med en procentenhet av andelen röster på Moderaterna i kommunalvalet ledde till en 

sänkning av 0.046 mottagna flyktingar i per 1000 invånare under åren 2008/2009. För de två 

sista modellerna, modell 4 (2010) och 5 (2010), visas signifikanta effekter också för de 

etablerade partierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Detta betyder att i kommuner där 

något av dessa partier fick ett starkt röstningsstöd i kommunalvalet 2010 ledde det till en 

ökning av antalet mottagna flyktingar i genomsnitt under åren 2011/2012.  

 I tabellen visas att ’Folkmängd’ och ’Andel födda utom norden’ är relevanta 

variabler då dessa visar signifikanta effekter för samtliga modeller och tidsperioder. 

’Folkmängd’ visar på negativa effekter, det vill säga att kommuner med hög folkmängd 

tenderar ha en lägre nivå av flyktingmottagande för dessa tidsperioder. Genom detta kan 

utläsas att kommuner med stor befolkning tenderar ta emot färre flyktingar än kommuner med 

liten befolkning, bostadsbrist i storstäder är en trolig förklaring till detta resultat. För variabeln 

’Andel födda utom norden’ visas istället positiva effekter, det vill säga att kommuner med stor 

andel födda utom norden tenderar ha en högre nivå av flyktingmottagande för dessa 

tidsperioder. 

 Mot bakgrund av dessa resultat kan utläsas att styrkan hos samtliga partier som 

ingår i analysmodellen har effekter på nivån av flyktingmottagande i Sveriges kommuner. Det 

är med hänsyn till isoleringsstrategin runt om i landet dock rimligt att anta att denna effekt 

skiljer sig i karaktär. Det är troligt att de effekter som här visas av styrkan hos 

Sverigedemokraterna är indirekta, det vill säga speglar ett indirekt inflytande på 

flyktingmottagandet som policyfråga, medan effekterna som visas av de övriga partierna kan 

antas vara mer direkta då dessa partier har möjlighet att utöva direkt inflytande på 

policyfrågor. Därmed fastställs att både Sverigedemokraterna och de etablerade partierna 

Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet påverkar nivån av flyktingmottagande i 

de svenska kommunerna. 

Förändring av flyktingmottagande 

I tabell 3 nedan visas resultaten av de multipla regressionsanalyserna för samtliga modeller då 

effekterna på förändringen av flyktingmottagande undersöks. Här införs den laggade beroende 
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variabeln tidigare flyktingmottagande för att möjliggöra analys av förändringen av 

flyktingmottagande. Därmed visar resultaten huruvida de oberoende variablerna i 

analysmodellen påverkar förändringen av flyktingmottagande som har ägt rum i de svenska 

kommunerna. 

Tabell 3 – Multipla regressionsanalyser, förändring av flyktingmottagande 
 

Kommentar: *** är signifikant till 99 % -nivån, ** är signifikant till 95 % -nivån och * är signifikant till 90 % - nivån. 

 Modell 1 

(2002) 

Modell 2 

(2006) 

Modell 3 

(2006) 

Modell 4 

(2010) 

Modell 5 

(2010) 
Oberoende variabel B-koefficient 

(Standardfel) 

B-koefficient 

(Standardfel) 

B-koefficient 

(Standardfel) 

B-koefficient 

(Standardfel) 

B-koefficient 

(Standardfel) 

Andel röster för SD 

i kommunalval/ 

SD förändring  
 

-0.060 

(0.075) 

  -0.073** 

(0.035) 

  -0.098** 

(0.046) 

 -0.077** 

(0.023) 

-0.074* 

(0.038) 

Andel röster för M i 

kommunalval 

 

-0.020 

(0.015) 

-0.025* 

(0.013) 

-0.025* 

(0.013) 

-0.011 

(0.011) 

-0.012 

(0.011) 

Andel röster för S i 

kommunalval 

 

0.015 

(0.012) 

0.002 

(0.013) 

0.002 

(0.013) 

0.007 

(0.010) 

0.008 

(0.010) 

Andel röster för V i 

kommunalval 

 

0.029* 

(0.017) 

-0.028 

(0.019) 

-0.028 

(0.019) 

  0.041** 

(0.015) 

  0.047** 

(0.015) 

Andel arbetslösa 

 

 

0.072 

(0.051) 

 0.109** 

(0.055) 

 0.104* 

(0.055) 

-0.017 

(0.046) 

-0.034 

(0.046) 

Andel födda utom 

norden 

 

 

  0.110*** 

(0.024) 

0.022 

(0.026) 

0.021 

(0.026) 

0.006 

(0.019) 

-0.006 

(0.018) 

Folkmängd 

 

 

-0.112 

(0.124) 

 -0.298** 

(0.130) 

 -0.315** 

(0.130) 

 -0.563*** 

(0.101) 

 -0.570*** 

(0.102) 

Tidigare 

flyktingmottagande 

 

  0.168*** 

(0.035) 

  0.666*** 

(0.060) 

  0.667*** 

(0.060) 

  0.834*** 

(0.041) 

  0.844*** 

(0.042) 

Konstant 0.535 

(1.295) 

3.977 

(1.203) 

4.191 

(1.208) 

6.139 

(0.995) 

6.118 

(1.009) 

Justerat R
2 

0.217 0.408 0.408 0.718 0.711 

Antal fall (N) 290 290 290 290 290 
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2002 

I tabell 3 ovan visas de multipla regressionsanalyserna av analysmodellens faktorer för 

samtliga tidsperioder. I tabellen återfinns data på en undermodell för 2002; 

- Modell 1 (2002) visar effekten av Sverigedemokraternas styrka i kommunvalet 2002 

på förändringen av det genomsnittliga flyktingmottagandet med kontroll för övriga 

faktorer i analysmodellen. 

Det som förklaras av denna modell är om Sverigedemokraternas styrka i röstningsstöd 

påverkar förändringen av flyktingmottagande över tid med kontroll för de övriga faktorerna. I 

analysen mäts förändring då jag kontrollerar för flyktingmottagande under tidigare år genom 

den laggade beroende variabeln ’Genomsnittligt flyktingmottagande 1992/93/94’. Detta 

innebär att det är resultaten för flyktingmottagandet för tidsperioden (2005/2006) minus 

tidigare flyktingmottagande som visas. Därmed visar eventuella signifikanta effekter på 

huruvida de oberoende variablerna påverkar ökningen alternativt minskningen av 

flyktingmottagande i kommunerna. Då ingen av variablerna ur ’Sverigedemokraternas styrka’ 

är statistiskt signifikant kan inget av variationen i flyktingmottagandet över tid härledas till 

dessa variabler. Med bakgrund av diskussionen kring beskrivande statistik ovan fastställer 

detta resultat det förväntade; att Sverigedemokraterna var svaga på den kommunala nivån 

under denna tidsperiod. Utifrån uppsatsens hypotes om Sverigedemokraternas indirekta effekt 

på flyktingmottagandet (H1) visas därmed att hypotesen inte får stöd för tidsperioden 2002. I 

tabellen visas att styrkan hos Moderaterna och Socialdemokraterna inte är statistiskt 

signifikanta och därmed inte visar på någon effekt. Detta betyder att styrkan hos dessa två 

partier inte har någon effekt på förändringen av flyktingmottagandet i de svenska 

kommunerna under denna tidsperiod vilket kan uttolkas som att båda partierna tenderar föra 

en bibehållande nivå av flyktingmottagandet och är i sig inte påverkande på förändringen av 

denna nivå. Vad som framgår av resultaten är att endast tre variabler i modellen är statistiskt 

signifikanta för tidsperioden 2002. Dessa tre variabler; ’Andel röster för V i kommunalval’, 

’Andel födda utom norden’ och ’Genomsnittligt flyktingmottagande 1992/93/94’ visar att 

förändringen i flyktingmottagande i de svenska kommunerna här bara kan förklaras genom 

härledning till tidigare flyktingmottagande, andel röster för Vänsterpartiet i kommunalvalet 

och andel bosatta invandrare och flyktingar. Detta innebär att förändringen i 

flyktingmottagande i de svenska kommunerna har påverkats av ifall Vänsterpartiet har haft 

starkt stöd samt ifall andelen invandrare och flyktingar bosatta i kommunen varit högre. 
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Utifrån värdena på B-koefficienterna för dessa variabler visas relativt stora effekter (0.110, 

0.168 och 0.029) vilket gör dessa till relevanta förklaringsfaktorer. Detta resultat betyder att 

en ökning med en procentenhet av andelen födda utom norden leder till en ökning av 0.11 

flyktingar per 1000 invånare i Sveriges kommuner. Modellens andra signifikanta variabel, 

’Genomsnittligt flyktingmottagande 1992/93/94’, visar att en ökning med en enhet av 

genomsnittligt flyktingmottagande under åren 1992, 1993 och 1994 leder till en ökning med 

0.168 flyktingar per 1000 invånare. Värdet på Vänsterpartiets styrka i kommunalvalet visar på 

en positiv effekt; en ökning med en procentenhet av andelen röster för Vänsterpartiet leder till 

en ökning av 0.029 flyktingar per 1000 invånare. Därmed uttolkas att andelen födda utom 

norden och andelen röster på Vänsterpartiet i kommunalvalet i kommunerna var betydande 

variabler gällande vilka kommuner som tog emot flyktingar samt att flyktingmottagandet i de 

svenska kommunerna hade ökat över tid.  

 Utifrån värdet på determinationskoefficienten för (0.217) påvisas att modellen 

har en relevant förklaringskraft. Värdet betyder att 21,7 % av variationen i den beroende 

variabeln flyktingmottagande över tid kan förklaras med hjälp av de statistiskt signifikanta 

oberoende variablerna i analysmodellen. 

2006 

I denna del analyseras undermodellerna för tidsperioden 2006. Till skillnad från delen ovan, 

för 2002, används två undermodeller för denna tidsperiod. De två modellerna är följande: 

- Modell 2 (2006) innefattar alla faktorer i analysmodellen. Här analyseras effekten av 

Sverigedemokraternas styrka i kommunvalet 2006 på förändringen av det 

genomsnittliga flyktingmottagandet med kontroll för övriga faktorer. 

- Modell 3 (2006) innefattar alla faktorer i analysmodellen men här har den oberoende 

variabeln ’Andel röster för SD i kommunalval 2006’ bytts ut mot den andra oberoende 

variabeln ’SD förändring’ som är skillnaden i styrka mellan kommunalvalen 2002 och 

2006 

I tabell 3 ovan visas resultaten för modellerna 2 och 3 för 2006. Resultaten visar effekten av 

Sverigedemokraternas styrka på förändringen av flyktingmottagande i de svenska 

kommunerna med kontroll för övriga faktorer. Som nämnts ovan presenteras resultaten för 

2006 i två olika modeller. I modell 2 analyseras effekten av Sverigedemokraternas styrka i 

kommunalvalet 2006 på förändringen i flyktingmottagande med kontroll för övriga faktorer. 

Här undersöks om Sverigedemokraternas styrka i röstningsstöd i kommunalvalet 2006 
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påverkar förändringen av flyktingmottagande över tid. Utifrån uppsatsens hypotes (H1) 

undersöker denna undermodell huruvida Sverigedemokraterna har en indirekt effekt på 

flyktingmottagandet i de svenska kommunerna med hänsyn till partiets styrka i 

kommunalvalet 2006. I modell 3 byts den oberoende variabeln ut från partiets styrka i 

kommunvalet 2006 till partiets förändring av styrka mellan kommunalvalen 2002 och 2006. 

Denna variabel fås, som nämnts i metoddelen, fram genom att ta styrkan i röstningsstöd för 

kommunalvalet 2006 minus styrkan i valet 2002. Utifrån uppsatsens hypotes (H1) bidrar 

denna modell genom att undersöka huruvida partiet har en indirekt effekt på 

flyktingmottagandet med hänsyn till dess förändring i styrka mellan kommunalvalen 2002 och 

2006. Genom dessa två modeller undersöks därmed två olika aspekter av den undersökta 

indirekta effekten; effekten av Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalen samt 

förändringen av denna styrka mellan kommunalvalen. I tabellen visas därmed inte bara att 

Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalet 2006 har effekt på det genomsnittliga 

flyktingmottagandet över tid utan också att förändringen av partiets röstningsstöd mellan 

valen påverkar förändringen av flyktingmottagande negativt. Utifrån uppsatsens hypotes (H1) 

och resultaten för SD-variablerna som visar signifikanta negativa effekter får hypotesen stöd 

för tidsperioden 2006.  

 Utifrån resultaten i tabellen 3 ovan kan först och främst utläsas att 

Sverigedemokraternas styrka, Modell 2 (2006), har en statistiskt signifikant effekt på det 

genomsnittliga flyktingmottagandet i kommunerna för tidsperioden 2006. Resultaten betyder 

att en ökning med en procentenhet i andelen röster för Sverigedemokraterna i kommunalvalet 

2006 leder till en sänkning av 0.073 flyktingar per 1000 invånare. Även styrkan hos partiet 

Moderaterna har en statistiskt signifikant effekt (-0.025). Detta innebär att en ökning med en 

procentenhet i andelen röster för Moderaterna i kommunalvalet 2006 leder till en sänkning av 

0.025 flyktingar per 1000 invånare. Därmed visas att i de kommuner där flyktingmottagandet 

har minskat har Moderaterna haft en påverkan på detta. Med bakgrund av tidigare forskning 

om etablerade högerpartiers beteende i interaktionen med högerpopulistiska partier (se Bale 

2003) kan detta förklaras med att etablerade högerpartier tenderar utöva en mer restriktiv 

flyktingpolitik, även och ofta mer tydligt i närvaron av högerpopulistiska partier. Detta dels då 

etablerade högerpartier anses ha likartade åsikter som högerpopulistiska partier, dels att dessa 

partier tenderar att anamma och uppmärksamma de policyfrågor som högerpopulistiska 

partier driver för att locka väljare (se Bale 2003). Vad som också visas utifrån resultaten av 

variabeln ’Andel arbetslösa inkl. åtgärder 16-64 dec 2006’ är att andelen arbetslösa i 
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kommunen har en signifikant effekt på det genomsnittliga flyktingmottagandet. Folkmängd 

visar sig också vara en relevant variabel då en ökning av befolkning med en enhet leder till en 

sänkning av 0.298 flyktingar per 1000 invånare. Genom detta kan utläsas att kommuner med 

stor befolkning tenderar ta emot färre flyktingar än kommuner med liten befolkning och som 

nämnts tidigare är bostadsbrist i storstäder en trolig förklaring till detta resultat. I modell 3 

redovisas liknande resultat som i modell 2 för flertalet variabler. Här är det av vikt att se till 

den nya oberoende variabeln ’SD förändring’. Utifrån värdet på B-koefficienten kan en 

negativ och statistiskt signifikant effekt utläsas. Här visas att förändringen av 

Sverigedemokraternas styrka påverkar flyktingmottagande genom att ett steg mot ökad andel 

röster för Sverigedemokraterna i kommunalval 2006 jämfört med 2002 leder till en sänkning 

av 0.098 flyktingar per 1000 invånare. Utifrån värdet på determinationskoefficienten (R
2
) 

visas att modellen är en relevant förklaringsmodell då 40.8 % av variationen i den beroende 

variabeln flyktingmottagande över tid kan förklaras av de oberoende variablerna i modellerna.  

2010 

I denna del följer resultaten av och diskussioner kring de multipla regressionsanalyserna för 

tidsperioden 2010. I analysen ingår två undermodeller; 

- I modell 4 (2010) analyseras effekten av Sverigedemokraternas styrka i 

kommunalvalet 2010 på förändringen av det genomsnittliga flyktingmottagandet med 

kontroll för övriga faktorer.  

- Modell 5 (2010) innefattar alla variabler för analysmodellen men skiljer sig från 

modell 4 med hänsyn till den huvudsakliga oberoende variabeln. ’Andel röster för SD 

i kommunalval 2010’ byts ut mot ’SD förändring 2010’.  

I modell 4 (2010) ingår alla variabler för analysmodellen och den laggade beroende variabeln 

(tidigare flyktingmottagande) medför att jag kan förklara om Sverigedemokraternas styrka 

påverkar förändringen av flyktingmottagande över tid. I modell 5 (2010) byts den oberoende 

variabeln ut för att undersöka om förändringen av Sverigedemokraternas styrka i 

kommunalvalen 2006 och 2010 påverkar förändringen av det genomsnittliga 

flyktingmottagandet. I tabell 3 ovan presenteras, som nämnts ovan, resultaten av de multipla 

regressionsanalyserna av samtliga tidsperioder. Här visas statistiskt signifikanta effekter både 

av Sverigedemokraternas styrka och också förändringen av denna styrka på förändringen i 

flyktingmottagande för tidsperioden 2010. Därmed uttolkas att uppsatsens hypotes (H1) får 

stöd för tidsperioden.  
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 ’Andel röster för SD i kommunalval 2010’ är en statistiskt signifikant variabel 

som har en negativ effekt på flyktingmottagandet.  En ökning av andel röster för 

Sverigedemokraterna med en procentenhet i kommunalval leder till en sänkning av 0.077 

flyktingar per 1000 invånare i kommunen över tid. Utifrån detta resultat är det tydligt att ett 

ökat röstningsstöd för Sverigedemokraterna påverkar flyktingmottagandet över tid i 

kommunerna negativt. Med modell 5 (2010) undersöks huruvida förändringen i 

Sverigedemokraternas styrka påverkar förändringen av det genomsnittliga 

flyktingmottagandet över tid i kommunerna, detta visar en signifikant negativ effekt. 

Förändringen av Sverigedemokraternas styrka mellan kommunvalen 2006 och 2010 leder 

därmed till en minskning av mottagna flyktingar över tid i Sveriges kommuner.  

 Resultaten av de etablerade partierna är av relevans för tolkningen av resultaten 

av SD-variablerna. Utifrån tabellen visas att styrkan hos varken Moderaterna eller 

Socialdemokraterna har någon signifikant effekt på förändringen av flyktingmottagande. Det 

betyder att i kommuner där dessa partier har starkt röstningsstöd tenderar flyktingmottagandet 

inte förändras utan hålla en jämn nivå. Utifrån de signifikanta positiva effekterna av styrkan 

hos Vänsterpartiet samt de negativa effekterna av Sverigedemokraternas styrka som 

diskuterats ovan visas att det är styrkan hos dessa två partier som bidrar till att avgöra om och 

i vilken riktning som flyktingmottagandet i en kommun förändras. Detta då de två största 

partierna inte kan sägas ha någon effekt på denna förändring.  

 Utifrån värdena på B-koefficienterna för modell 4 (2010) ovan visas att 

folkmängd har en stor effekt på flyktingmottagandet över tid. En ökning av folkmängd med 

en enhet leder till en sänkning av 0.563 flyktingar per 1000 invånare. Som nämnts tidigare har 

detta till stor sannolikhet att göra med bostadsbrist och andra begränsande förhållanden i 

kommuner med hög befolkning. Variabeln ’Andel röster för V i kommunalval’ är statistiskt 

signifikant och har en positiv effekt. En ökning i andelen röster för Vänsterpartiet i 

kommunalvalet 2010 leder till en ökning av antalet mottagna flyktingar per 1000 invånare 

vilket kan uttolkas som att kommuner där Vänsterpartiet har starkt röstningsstöd tenderar att 

ha en mer generös flyktingpolitik än kommuner där partiet har svagt stöd. Därmed fastställs 

antagandet i metoddiskussionen om partiet som (mest) positivt till flyktingmottagande. 

Utifrån värdena för justerat R
2
 för de båda modellerna visas höga förklaringsvärden vilket ger 

modellerna för tidsperioden en stark förklaringskraft då 71,8 % alternativt 71,1 % av 

variationen i det genomsnittliga flyktingmottagandet över tid kan förklaras utifrån de 

oberoende variabler som ingår i modellerna.  
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 I den sista delen av analys- och resultatkapitlet nedan diskuteras resultaten av 

samtliga multipla regressionsanalyser. Här sammanfattas de statistiska mönster som visats i 

analysen av effekten av Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalen samt effekten av 

förändringen av denna styrka på flyktingmottagande över tid i de svenska kommunerna.  

 

Sammanfattning 

I denna sista del av analys- och resultatkapitlet sammanfattas resultaten och analyserna från 

de olika tidsperioderna jämförs för att diskutera det fullständiga resultatet av uppsatsens 

undersökning. 

 Genom regressionsanalyserna ovan har uppsatsens hypotes (H1) om 

Sverigedemokraternas styrkas förväntade indirekta effekt på förändringen av 

flyktingmottagandet undersökts. Resultaten visar att hypotesen får stöd då undersökningen 

visar att Sverigedemokraternas röstningsstöd har en negativ effekt på förändringen av 

flyktingmottagande i de svenska kommunerna trots kontroll för övriga relevanta faktorer. Den 

indirekta effekt som Sverigedemokraterna utövar på den kommunala politiken, i Loxbos 

artikel (2010) genom sin påverkan på de etablerade partiernas koalitionsbeteende, blir i 

analysen synlig i en annan aspekt. I analysen visas att partiets indirekta inflytande inte 

begränsas till påverkan på de etablerade partiernas koalitionsbeteende utan att det också gör 

sig gällande med hänsyn till de etablerade partiernas beteende vid beslutsfattande. Mot 

bakgrund av resultaten för de etablerade partierna visas att styrkan hos Moderaterna och 

Socialdemokraterna inte har någon stor effekt på förändringen av flyktingmottagande (svag 

effekt för M tidsperioden 2006), flyktingmottagandet tenderar alltså att bibehålla sin nivå i 

kommuner där dessa partier är starka. En faktor som genom denna undersökning däremot har 

visat sig ha en effekt på förändringen av flyktingmottagande är styrkan i röstningsstöd hos 

Sverigedemokraterna. Resultaten visar negativa effekter av Sverigedemokraternas styrka på 

förändringen av flyktingmottagande för tidsperioderna 2006 och 2010. Detta betyder att i 

kommuner där Sverigedemokraterna är starka har detta haft en negativ indirekt effekt genom 

att leda till ett minskat flyktingmottagande. Resultaten visar också att i kommuner där 

Vänsterpartiet är starka har detta haft en positiv effekt på förändringen av flyktingmottagande. 

De största partierna (M och S) har därmed ingen stor signifikant effekt på förändringen av 

flyktingmottagandet i Sverige, här visas istället att styrkan hos Vänsterpartet och 
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Sverigedemokraterna är två relevanta faktorer som bidrar till att avgöra förändringen av 

flyktingmottagande i de svenska kommunerna. 

 Som nämndes i teorikapitlet ovan har tidigare forskning visat att i länder där 

högerpopulistiska partier erhållit makt på den nationella nivån har invandringspolitiken 

tenderat att bli mer restriktiv (Van Spanje 2010 se Art 2011:9). Genom de multipla 

regressionsanalyserna genomförda ovan har det nu även visats att i svenska kommuner där 

Sverigedemokraterna är starka tenderar flyktingmottagandet att bli mer restriktivt. Detta 

indikerar att den isoleringsstrategi som de etablerade partierna använder sig av i bemötandet 

av Sverigedemokraterna på den kommunala nivån (Loxbo 2010:299) har brister när det gäller 

att förhindra partiet från att utöva även ett indirekt inflytande. 

 Med de två undermodellerna utifrån den huvudsakliga analysmodellen som 

använts i analysen har syftena med dessa uppfyllts. Genom signifikanta effekter av variabeln 

’Andel röster i kommunalval’ för 2006 och 2010 har undersökningen visat att 

Sverigedemokraternas stöd i dessa val har en negativ effekt på förändringen i 

flyktingmottagande. Med modell 3 (2006) och modell 5 (2010) har de signifikanta effekterna 

av variabeln ’SD förändring’ för samma tidsperioder visat att också förändringen i 

Sverigedemokraternas stöd har en negativ effekt på förändringen i flyktingmottagande. 

Genom att använda dessa två modeller har analysen kunnat ge en fullständig bild av det 

indirekta inflytande som Sverigedemokraterna utövar på flyktingmottagandet i de svenska 

kommunerna 

 De variabler som är i fokus för undersökningen är de centrala oberoende 

variablerna ’Andel röster för SD i kommunalval’ och ’SD förändring’ och värdena på dessa. 

Utifrån resultaten av tidsperioden 2002 visas att Sverigedemokraternas styrka i 

kommunalvalet inte har en statistiskt signifikant effekt på flyktingmottagandet över tid. 

Modellen för 2002 får ett relevant justerat R
2
-värde (0.217) vilket innebär att 21.7 % av 

variationen i flyktingmottagandet över tid kan förklaras med modellen. Denna förklaringskraft 

kan genom B-koefficienterna och signifikanstesten endast göras utifrån tre av modellens 

variabler; ’Andel födda utom norden’, ’Andel röster för V i kommunalval’ och 

’Genomsnittligt flyktingmottagande 1992/93/94’. Sammanfattningsvis kan alltså ingen 

signifikant påverkan av Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalet på förändringen i 

flyktingmottagande påvisas för tidsperioden 2002 vilket innebär att hypotesen (H1) inte får 

stöd. När vi går vidare i resultaten påvisas signifikanta effekter för Sverigedemokraternas 

styrka för båda modellerna 2006. Med dessa resultat kan två saker utläsas; dels att 
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Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalet 2006 påverkar förändringen i det 

genomsnittliga flyktingmottagandet, dels att förändringen i Sverigedemokraternas styrka 

mellan kommunalvalen 2002 och 2006 påverkar förändringen i det genomsnittliga 

flyktingmottagandet. För modell 2 (2006) visas att Sverigedemokraternas styrka i 

kommunvalet har en negativ effekt på antalet flyktingar per 1000 invånare i kommunerna 

över tid. I modell 3 (2006) visas den största effekten av SD-variablerna utifrån samtliga 

modeller för tidsperioderna (-0.098) vilket överensstämmer med antagandet i diskussionen av 

uppsatsens huvudvariabler ovan.  

 Jämfört med resultaten för 2002 blir tre av de övriga variablerna i modellen 

statistiskt relevanta och visar på effekter. ’Andel röster på M i kommunalvalet’ och 

’Folkmängd’ visar båda på negativa effekter, det vill säga att en ökning med en enhet i dessa 

variabler leder till en sänkning av mottagna flyktingar per 1000 invånare i dessa kommuner. 

Vid studerande av R
2
-värdet för modell 2 och 3 för tidsperioden 2006 påvisas en starkare 

förklaringskraft än den för 2002. Modellerna för 2006 visar på en relativt stark 

förklaringskraft (0.408) vilket också indikerar att variablerna för Sverigedemokraternas styrka 

gör sig gällande som en signifikant och betydande effekt för tidsperioden. Uppsatsens hypotes 

(H1) får därmed stöd för tidsperioden 2006. Slutligen, i kolumnerna längst till höger i tabell 3 

ovan, presenteras resultaten för modellerna för 2010. Här visas signifikanta effekter för de 

huvudsakliga SD-variablerna för båda modeller. Sverigedemokraternas styrka i 

kommunalvalet 2010 har en negativ effekt på förändringen av det genomsnittliga 

flyktingmottagandet. Denna effekt är den näst största effekten som kan uppmätas för samtliga 

SD-variabler i undersökningen. För modell 5 visas, som nämnts ovan, en mindre signifikant 

men dock synlig och relevant effekt. Även förändringen i Sverigedemokraternas styrka 

mellan kommunalvalen 2006 och 2010 påverkar förändringen i det genomsnittliga 

flyktingmottagandet för perioden. Värdet på determinationskoefficienten (R
2
) för båda 

modellerna 2010 är de högsta för samtliga undermodeller. Utifrån dessa värden visas att 71,8 

% respektive 71.1 % av variationen i det genomsnittliga flyktingmottagandet för tidsperioden 

kan förklaras med de oberoende variabler som ingår i analysmodellen. Därmed kan 

analysmodellen i sin helhet anses vara lämplig och relevant för undersökningen. Utifrån 

värdena på variablerna för Sverigedemokraternas styrka får hypotesen (H1) stöd för 

tidsperioden 2010. 

 I det nästa och sista kapitlet av uppsatsen presenteras slutsatserna genom en 

diskussion av undersökningens resultat med utgångspunkt i problemställningen och 
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uppsatsens hypotes. Här fastställs om hypotesen (H1) kan bekräftas eller förkastas med 

hänsyn till den genomförda analysen ovan.  

Slutsatser 
Uppsatsen har undersökt om de etablerade partiernas cordon sanitaire fungerar när det gäller 

att utestänga Sverigedemokraterna från inflytande eller om partiets framgångar på den lokala 

nivån faktiskt leder till att nivåerna av flyktingmottagande i kommunerna påverkas. Denna 

problemställning har tillsammans med bakgrund i tidigare forskning och teori utmynnat i en 

hypotes som i denna del bekräftas eller förkastas: 

- HI: Sverigedemokraterna har en indirekt effekt på flyktingmottagandet i Sverige 

 

Genom de statistiska analyserna utifrån uppsatsens analysmodell ovan har uppsatsen nått sitt 

syfte med att pröva den utbredda föreställningen om att Sverigedemokraterna i princip saknar 

betydelse för den förda invandringspolitiken i Sverige. Mot bakgrund av de resultat som 

framförts av analysen ovan visas att det, i motsats till dessa föreställningar, faktiskt finns en 

grund för att hävda att partiet har ett indirekt inflytande på sin kärnfråga. Hypotesen om detta 

indirekta inflytande (H1) får inledningsvis inte stöd, i analysen av tidsperioden 2002. SD-

variablerna visar här ingen statistiskt signifikant effekt och med bakgrund av partiets generellt 

sett svaga stöd runt om i landet i kommunalvalet 2002 bekräftas antagandet om att det för 

denna tidsperiod inte skulle finnas något stöd för min hypotes. För de två nästa tidsperioderna 

- 2006 och 2010 – får hypotesen (H1) stöd. Resultaten visar på signifikanta negativa effekter 

av både Sverigedemokraternas styrka i kommunalvalen (modell 1, 2 och 4) och också av 

förändringen i denna styrka mellan valen (modell 3 och 5). Mot bakgrund av den beskrivande 

statistiken för dessa perioder ökar partiets styrka markant jämfört med kommunalvalet 2002 

vilket visar sig ha en relevant betydelse för partiets indirekta inflytande. Samtliga signifikanta 

effekter som påvisas av SD-variablerna i undersökningen är negativa, det vill säga att partiets 

styrka i kommunalvalen och förändringen av denna styrka leder till en sänkning av antalet 

mottagna flyktingar per 1000 invånare. Med utgångspunkt i partiets drivande av 

invandringsfrågor och målet att göra dessa frågor mer restriktiva är en negativ effekt ett 

förväntat resultat då riktningen på effekten betyder att styrkan hos partiet leder till en 

minskning av antalet mottagna flyktingar i kommunerna över tid. Den största effekten av SD-

variablerna visas för förändringen i styrkan mellan kommunalvalen 2002 och 2006 vilket kan 

härledas av det stora steg i styrka som denna förändring innebar.  
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 Resultaten av undersökningen visar därmed att uppsatsens hypotes (H1) får stöd 

genom synliga och signifikanta effekter trots kontroll för de övriga relevanta oberoende 

variablerna som ingått i analysmodellen. Den mycket relevanta kontrollen av faktorn 

’Etablerade partier’ har lett fram till uppsatsens viktigaste slutsats. När det gäller nivån av 

flyktingmottagande i kommunerna visar resultaten att de två största partierna, Moderaterna 

och Socialdemokraterna, har en påverkan på denna nivå. Vid undersökningen av förändring 

av flyktingmottagande i kommunerna visas däremot att dessa inte har någon effekt, dessa 

partiers styrka påverkar inte förändringen av flyktingmottagande i de svenska kommunerna 

utan tenderar att leda till att nivån bibehålls. Det är andra faktorer som visar sig påverka 

huruvida nivån av flyktingmottagandet förändras i kommunerna, där den mest relevanta för 

uppsatsen är Sverigedemokraternas styrka och förändringen i denna styrka. Andelen röster för 

Sverigedemokraterna och förändringen i detta röstningsstöd är alltså två variabler som avgör 

om och i vilken riktning som flyktingmottagandet förändras. 

 Uppsatsen visar att trots ett ökat flyktingmottagande i Sverige för de tre 

undersökta tidsperioderna så utövar Sverigedemokraterna en negativ indirekt effekt på 

flyktingmottagandet i kommunerna, det vill säga att i kommuner där partiet har starkt stöd 

räcker inte de etablerade partiernas cordon sanitaire till. I dessa kommuner har 

Sverigedemokraterna ett indirekt inflytande som leder till en sänkning av antalet mottagna 

flyktingar över tid.  Denna uppsats har därmed bidragit till forskningsluckan om 

konsekvenserna av högerpopulistiska partiers framgång och visar i enlighet med viss tidigare 

forskning (Loxbo 2010) att Sverigedemokraterna och dess inflytande är en kraft att räkna 

med. Med den genomförda undersökningen har uppsatsen visat att de etablerade 

föreställningarna utifrån isoleringsstrategin om Sverigedemokraternas obefintliga inflytande 

på sakfrågor här inte får belägg. Undersökningen som genomförts i denna uppsats har visat att 

genom sin blotta närvaro och sitt stöd på den kommunala nivån utövar Sverigedemokraterna 

ett indirekt negativt inflytande på flyktingmottagandet. Jag menar därmed att finns en grund 

för att ifrågasätta och eventuellt ytterligare motbevisa de föreställningar som finns i Sverige 

idag om Sverigedemokraterna som ett parti utan betydelse för den förda invandringspolitiken. 

Trots resultatet förklarar denna uppsats inte varför denna effekt finns, uppsatsen visar endast 

att så är fallet. För att på en djupare nivå förstå den indirekta effekt som Sverigedemokraterna 

utövar på flyktingmottagandet krävs både ytterligare statistiska analyser och också studier 

som ämnar till att förklara varför denna effekt uppstår. Därmed blir dessa två aspekter 

relevanta förslag för kommande forskning på ämnet. 
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 För att som sammanfattning visa på en relevant insikt av tidigare forskning 

återupptas här diskussionen att inflytandet av högerpopulistiska partier inte enbart kan 

undersökas med hänsyn till dess direkta deltagande i regering och riksdag utan även med 

hänsyn till eventuella effekter på övriga nivåer (Minkenberg 2001:18; Mudde 2007:291). Med 

undersökningen som gjorts och resultaten som diskuterats ovan har uppsatsen gett ett relevant 

bidrag till denna forskning.  
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Appendix 1 – Central- och spridningsmått samtliga variabler 

 
Variabel Medelvärde Median Standardfel Varians Antal 

(N) 

Genomsnittligt 

flyktingmottagande 1992/93/94 

1.401 1.316 1.514 2.207 286 

Genomsnittligt 

flyktingmottagande 2005/2006 

1.783 1.461 1.615 2.609 290 

Genomsnittligt 

flyktingmottagande 2008/2009 

2.218 1.733 1.948 3.795 290 

Genomsnittligt 

flyktingmottagande 2011/2012 

2.282 1.796 2.217 4.913 290 

Andel röster för SD i 

kommunalval 2002 

0.541 0.050 1.190 1.416 290 

Andel röster för SD i 

kommunalval 2006 

2.574 1.890 2.689 7.231 290 

Andel röster för SD i 

kommunalval 2010 

4.750 4.000 3.319 11.018 290 

SD förändring 2006 2.176 1.835 1.962 3.848 290 

SD förändring 2010 2.033 1.565 1.993 3.971 290 

Folkmängd 2006 9.819 9.631 0.919 0.844 290 

Folkmängd 2009 9.823 9.634 0.937 0.877 290 

Andel öppet arbetslösa inkl. 

åtgärder 16-64 dec 2006 

5.657 5.400 2.115 4.474 290 

Andel öppet arbetslösa 18-24 

mars 2009 

6.105 6.200 2.043 4.173 290 

Andel födda utom norden 2006 6.786 5.571 4.741 22.476 290 

Andel födda utom norden 2010 7.315 5.947 5.027 25.267 290 

Andel röster för M i 

kommunalval 2002 

14.822 13.400 8.017 64.276 290 

Andel röster för M i 

kommunalval 2006 

19.659 17.828 10.011 100.212 290 

Andel röster för M i 

kommunalval 2010 

21.642 21.000 9.712 94.327 290 

Andel röster för S i 

kommunalval 2002 

38.301 38.550 8.161 66.602 290 

Andel röster för S i 

kommunalval 2006 

36.513 36.186 9.030 81.546 290 

Andel röster för S i 

kommunalval 2010 

35.434 34.900 9.809 96.209 290 

Andel röster för V i 

kommunalval 2002 

7.872 7.000 5.453 29.734 290 

Andel röster för V i 

kommunalval 2006 

6.010 5.014 5.198 27.024 290 

Andel röster för V i 

kommunalval 2010 

5.506 4.450 5.143 26.452 290 
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