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Abstract 

By examining if the proportion of foreign born representatives – in Swedish municipal councils 

– connects to the integration of the same group in society, this paper tests the theoretical notion 

that it matters who the representatives are. Briefly, the hypothesis is inspired by Anne Phillips’ 

thought that political interests and priorities can derive from people’s experiences.  

 

The thesis uses municipal panel data which extends over the years 1994–2014. In the regression 

analysis, fixed effects and control variables are applied on a time-specific basis and municipality 

level. In short, the results in this paper suggests that the proportion of foreign born 

representatives tends to affect the integration of the same group in society under certain 

circumstances. When including control variables and time fixed effects, the independent 

variable share of foreign born in municipal councils is still statistically significant. But when 

municipality fixed effects are included, the explanatory variable struggles. Although, a reason 

for this may be that the variability of variables within the municipalities is too small during the 

investigated time period. With this in mind, substantial recommendations are given for future 

research in the field. 

 

Finally, in order to strengthen the theoretical assumption that political interests and priorities 

among the representatives may vary depending on whether they are natives or foreigners, this 

paper also present relevant survey data regarding members of subnational councils in Sweden. 

By studying the answers concerning the representative’s origin, and how it corresponds to the 

self-perceived priority of representing immigrants and refugee’s interests, we can get a better 

understanding of how the representation of foreigners might affect the policy outcome. 

Primarily, the result in this passage indicates that foreigners do consider themselves to represent 

immigrants and refugee’s interests to a greater extent than natives. Secondarily, the result also 

indicates that foreigners from countries outside of Europe are most likely to prioritize this area 

of responsibility, of all investigated groups.  
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1. Introduktion 

En av den representativa demokratins grundläggande idéer är att under en bestämd tid anförtro 

en utvald grupp representanter rätten att fatta bindande beslut å de representerades vägnar 

(Esaiasson & Heidar 2000:1). Att denna delegering av makt är nödvändig – från den stora 

massan till ett mindre antal representanter – är något som vanligtvis inte ifrågasätts i dagens 

stora och komplexa samhälle (Ibid). Däremot råder det meningsskiljaktigheter om hur 

delegeringen av makt legitimeras: på vilket sätt skapar vi representanter som verkligen agerar i 

väljarnas intressen? Teorier kring detta brukar kategoriseras som teorier inom området politisk 

representation.  

 

Vissa menar att det främst är den rent formella proceduren som skapar representanter vilka 

handlar i medborgarnas intressen. Uppfattningen är att politiker som kommer att ställas till 

svars inför folket i allmänna val, också kommer att handla ansvarsfullt och försöka 

tillfredsställa väljarnas behov och önskningar (Pitkin 1967:57). Andra ifrågasätter däremot det 

bindande mandatet som en tillräcklig försäkran för att representanterna ska agera i väljarnas 

intressen, och menar att det även spelar roll vilka dessa representanter är. Det sistnämnda 

hävdas med hänvisning till att politiska beslut inte alltid kan förutses genom partiprogram eller 

valutfästelser, utan ofta ger utrymme för representanterna att agera som autonoma aktörer under 

beslutsprocessens gång (Phillips 2005:59). I dessa fall – när politiken består av överväganden, 

infallsvinklar och prioriteringar – är idén att beslutsfattarnas deskriptiva egenskaper såsom 

klasstillhörighet, kön eller etnicitet kan påverka hur de handlar (Ibid).  

 

Teorier som betonar vikten av vilka representanterna är, har gett upphov till forskning med 

intresseväckande resultat. Genom empiriska undersökningar har det påvisats att olika 

samhällsgrupper tenderar att skilja sig åt i sina politiska åtaganden och prioriteringar. I en 

undersökning av Tysklands parlament, omfattande åren 1987–2009, visade sig representanter 

med invandrarbakgrund i genomsnitt ställa fler migrationsrelaterade frågor i parlamentet än 

representanter utan invandrarbakgrund (Wüst 2014:495). Liknande resultat framkom i 

Storbritannien där representanter i parlamentet som klassades som minoriteter – i högre 

utsträckning än andra representanter – betonade frågor rörande etnisk mångfald och jämlikhet 

(Saalfeld 2011:271). Trots att frågorna i sig inte hade någon direkt politisk inverkan, menade 

författarna att de var en indikator på de undersökta representanternas politiska prioriteringar.  
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Inom tidigare forskning på området finns, förutom de ovannämnda, flera studier som 

undersöker huruvida representanter tenderar att prioritera olika samhällsfrågor beroende på 

grupptillhörighet. Få studier har dock tagit steget till att undersöka om representationen av en 

samhällsgrupp faktisk ger observerbara utfall för samma grupp i samhället, i synnerhet när det 

kommer till gruppen utrikes födda. Därför kommer jag i denna uppsats att undersöka ifall 

representationen av utrikes födda påverkar integrationen av samma grupp i samhället. Studien 

är således ett teoriprövande bidrag till forskningen med svårare prövning än tidigare. Likaså är 

den ett värdefullt bidrag på ett samhälleligt plan. Att utforska vilka förutsättningar som är 

gynnsamma för integrationen av utrikes födda i det svenska samhället tjänar flera syften; dels 

för utrikes föddas framtida integrationsprocess, dels för samhällets framtid i stort. Om 

integrationen av invandrarna som kommer till Sverige är framgångsrik kan migrationen bl.a. 

leda till minskade framtida problem med en åldrande befolkning samt att bidra till förbättrade 

offentliga finanser (IFAU1 2017:3).  

 

Analysenheterna i denna studie kommer att utgöras av Sveriges kommuner och dra nytta av 

deras variation i förklaringsfaktor och utfall: andelen utrikes födda i kommunernas högsta 

beslutande organ kommunfullmäktige varierar starkt mellan kommunerna, samtidigt som 

framgångsgraden i kommunernas integration varierar. Detta ger en god utgångspunkt för att 

testa tesen att utrikes föddas representation i beslutande organ faktiskt påverkar utfall för 

samma grupp i samhället. Metoden som kommer användas är paneldataregression på kommun- 

och årsnivå innefattande mandatperioderna 1994–2014, med tillagda kontrollvariabler och fixa 

effekter. Genom att studera kommunerna över tid ges fler fall att studera, och med hjälp av fixa 

effekter konstanthålls kommun- och tidsspecifika egenskaper som är svårmätta i empirin.  

 

Ett statistiskt samband mellan variabler ger dock ingen förklaring till varför sambandet ser ut 

som det gör. Med detta identifikationsproblem i åtanke kommer undersökningen även 

presentera surveyresultat rörande svenska fullmäktigeledamöters självupplevda prioritering av 

att representera samhällets invandrare. Enkätsvar som är hämtade från frågeundersökningen 

KOLFU2 används här för att undersöka om representanter som vuxit upp utomlands – i högre 

grad än de som vuxit upp i Sverige – prioriterar ansvarsområdet att ”föra fram 

invandrares/flyktingars intressen/åsikter”.  

                                                 
1 IFAU: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 
2 KOLFU: Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen.  
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2. Teoretiskt ramverk  

2.1. Deskriptiv politisk representation, en översikt 

John Adams hävdade redan under den amerikanska frihetstiden att den lagstiftande 

församlingen borde vara en exakt kopia – i miniatyr – av ett lands befolkning i stort, då 

representanterna bör tänka, känna och handla som den stora massan (Pitkin 1967:60). Likaså 

förespråkade John Stuart Mill att samtliga samhällets delar skulle närvara i den politiska 

processen. Ett representativt organ sågs enligt honom som en arena där alla nationens åsikter 

skulle nå ljuset (Ibid:63). Hanna Pitkin, som i sin bok The concept of representation redogör 

för olika representationsteorier, klassar ovanstående idéer som deskriptiva då en 

överensstämmelse mellan folkets och representanternas karaktärsdrag3 eftersträvas.  

 

I sin diskussion problematiserar Pitkin den deskriptiva idén. Hon menar att oron över de 

representativa organens deskriptiva sammansättning bygger på ett antagande om att människors 

karaktärsdrag är vägledande för vilka beslut de kommer fatta som politiska representanter 

(1967:89). Rörande detta antagande ifrågasätter hon om det verkligen finns en korrelation 

mellan en representants deskriptiva egenskaper och de beslut representanten kommer fatta som 

politiker (Ibid). En central fråga inom representationsteorin är således om representanternas 

politiska handlingar påverkas av deras deskriptiva egenskaper, eller om de – oberoende av dessa 

egenskaper – endast handlar utifrån partiets ideologi och gemensamma partiprogram. På senare 

tid har det vuxit fram teorier gällande hur och varför dessa deskriptiva egenskaper kan påverka 

representanter och deras politiska handlande.  

 

2.2. Teoretiskt ramverk 

Ett verk som rör de politiska konsekvenserna av en deskriptiv representation är Anne Phillips’ 

Närvarons politik (2000). Författaren argumenterar där för en inkludering av grupper som av 

strukturella skäl uteslutits från att ha sin (proportionellt) rättmätiga del representanter 

närvarande i den politiska processen. Hon skriver (2000:15): ”Övergången från direkt till 

representativ demokrati har ändrat betoningen från vem politikerna är, till vad (policies, 

preferenser, idéer) de representerar”. I denna övergång menar hon att utsatta gruppers möjlighet 

att inkluderas i den demokratiska beslutsprocessen försummats, då fokus endast legat på den 

politiska proceduren och möjligheten till ansvarsutkrävande.  

 

                                                 
3 Översatt från engelskans ”characteristics”. 
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Huvudsakligen kan Phillips argumentation för en inkludering av strukturellt utsatta grupper 

delas upp i två delar. För det första finns en symbolisk komponent, som betonar vikten av att 

offentligt erkänna dessa gruppers jämlikhet. Här understryker hon att det är någonting märkligt 

med en demokrati där politiker kan ha som ansvar att lösa missgynnade gruppers problem, men 

där representanter från de missgynnade grupperna själva aldrig anses vara rätt personer att göra 

detta (Ibid:58). För det andra artikuleras även mer konsekvensorienterade argument, som i 

Phillips mening också ”mera direkt utmanar existerande idéer om representation” (Ibid:55). 

Hon syftar till att politiska preferenser sällan faller i fina paket inom partipolitiken, utan också 

kräver närvaro i själva beslutsprocessen för att kunna genomdrivas (Ibid:60). En grundläggande 

premiss enligt Phillips är att politik inte är något statiskt eller binärt, att det inte på förhand – i 

form av partiprogram eller valutfästelser – går att förutspå exakt vilka policybeslut 

representanterna kommer ta i framtiden. Hon menar att: ”Nya problem och ämnen dyker alltid 

upp bredvid oförutsedda begränsningar och i den efterföljande avvägningen av tolkningar och 

prioriteringar kan det vara av oerhört stor betydelse vilka representanterna är”. (Phillips 

2000:59) 

 

I fas med Phillips idé om det bindande mandatets begränsningar, menar Mansbridge (1999:644) 

att det bästa alternativet – när intressen inte är klart formulerade på förhand – är att välja 

representanter vars deskriptiva egenskaper stämmer överens med ens egna. I så fall menar hon 

att man som väljare kan förlita sig på att representanter med en deskriptiv likhet mer eller 

mindre handlar snarlikt som man själv hade gjort i den givna situationen (Ibid).  

 

En av de centrala idéerna, i både Phillips och Mansbridges argumentation, är således att 

grupptillhörighet kan vara en avgörande faktor för utformningen av en representants politiska 

intressen och prioriteringar. Dock bör det förtydligas att denna tanke inte grundas i en 

essentialism som hävdar att de som tillhör en viss samhällsgruppgrupp nödvändigtvis är lika. 

Utan argumentet baseras på att delade erfarenheter och en delad samhällsposition kan resultera 

i att gruppspecifika angelägenheter och intressen växer fram. Exempelvis skriver Phillips 

(1998:233) angående kvinnors inkludering i politiken att: ”There are particular needs, interests, 

and concerns that arise from women’s experience, and these will be inadequately addressed in 

a politics that is dominated by men”. Samma resonemang kan tänkas gälla för andra 

samhällsgrupper som av olika skäl delar gemensamma erfarenheter och intressen, men som inte 

är proportionerligt representerade i den politiska processen.  
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Mansbridge diskuterar även hur det kan gå till när livserfarenheter omvandlas till politik. Här 

understryker hon att den viktigaste kommunikationen inte är den mellan ”deskriptiva 

representanter” och deras väljare, utan den mellan ”deskriptiva representanter” och andra 

representanter. Att som representant dela erfarenheter med befolkningen som rörs av ett visst 

policyområde kan skapa ett mervärde i deliberationen mellan de olika beslutsfattarna, samt ge 

representanten med personliga erfarenheter inom området en särskild auktoritet i frågan. Hon 

skriver: 

 
Here, the important communication is not vertical, between representative and 

constituent, but horizontal, among deliberating legislators. In this horizontal 

communication, a descriptive representative can draw on elements of experiences 

shared with constituents to explore the uncharted ramifications of newly presented 

issues and also to speak on those issues with a voice carrying the authority of 

experience. (Mansbridge 1999:644) 

 

2.3. Teoretiskt argument 

För att teorin ska vara motiverad att tillämpas i empirin, måste det finnas goda skäl att den 

undersökta samhällsgruppen besitter ”gruppspecifika” erfarenheter och intressen. Kopplat till 

undersökningsobjektet i denna text, utrikes födda, finns det ett antal anledningar som gör att vi 

kan förvänta oss att just utrikes föddas intressen är någorlunda gruppspecifika. Härnedan 

presenteras några tänkbara skäl: 

 

1. Utrikes födda delar erfarenheter från integrationsprocessen i det svenska samhället, vilket 

kan tänkas vara betydande för en representants prioritering av det integrationspolitiska området. 

Om en person själv upplevt integrationsprocessen, eller fortfarande upplever den, kan detta 

område antas ges en högre prioritering än om personen inte gjort det. Erfarenheter från 

integrationen kan även ge ökade sakkunskaper och en bättre problemförståelse för 

integrationsprocessens verksamhetsformer såsom Svenska för invandrare, vuxenutbildning och  

kommunal anställning av nyanlända utrikes födda.  

 

2. Utrikes födda delar erfarenheter av att generellt sett ha sämre socioekonomiska 

förutsättningar än inrikes födda. Enligt IFAU:s rapport (2017:17) hamnar invandrare oftare i 

lågavlönade jobb och har i allmänhet sämre arbetsmarknadsutsikter än vad infödda svenskar 

har. Detta vittnar om att utrikes födda som grupp inte endast delar erfarenheten att vara födda 

utanför Sverige, utan också erfarenheten av  att generellt sett ha sämre arbetsmarknadsutsikter 

i Sverige. På så sätt kan klassiska jämlikhetsfrågor (se introduktionen sid. 4) och invandrares 

inkludering på arbetsmarknaden ges en högre prioritering. 
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3. Utrikes födda kan dela erfarenheter av diskriminering i samhället. Forskning tyder på att 

många invandrare diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden, både avsiktligt och 

oavsiktligt (IFAU 2017:35). Att bekämpa olika former av diskriminering kan därav antas vara 

en hög prioritering hos någon som upplever eller har upplevt det.  

 

Kort sammanfattat är Phillips och Mansbridges tanke att en inkludering av strukturellt utsatta 

grupper kan påverka innehållet i den politiska processen och därmed utfallen av politiken. Detta 

är också den tes som kommer testas i fallet för utrikes födda politiker. Eftersom utrikes födda 

som grupp delar erfarenheter av integration, arbetsmarknadssituation och diskriminering, kan 

dessa erfarenheter förväntas speglas i prioriteringar och åtaganden bland utrikes födda politiker.  

 

I den här uppsatsen undersöks Sveriges kommuner över tid (1994–2014) för att se om 

variationen i andelen utrikes födda i kommunfullmäktige även har direkta observerbara 

konsekvenser för  integrationen av gruppen utrikes födda i samhället, närmare bestämt för 

andelen utrikes födda som varken arbetar eller studerar. Därtill, med syftet att stärka den 

kausala mekanismen, studerar jag fullmäktigeledamöters självupplevda prioritering av att 

representera invandrarnas intressen. Här testas tesen att representanter som är uppvuxna 

utomlands – i högre grad än de som är uppvuxna i Sverige – anser det vara ”mycket viktigt” 

för dem att föra fram invandrarnas och flyktingarnas politiska intressen.  

 

3. Bakgrund och kontext 

3.1. Kommunfullmäktige som institution och utrikes föddas representation 

Enligt kommunallagen ska antalet fullmäktigeledamöter i kommunen variera mellan 21 och 71 

beroende på antalet röstberättigade invånare i kommunen (SFS 1991:900). Dock med undantag 

för Stockholm där antalet ledamöter måste bestämmas till minst 101 (Ibid). Representanterna i 

kommunfullmäktige utses vart fjärde år, samtidigt som riksdagsvalet, och de sitter sedan resten 

av mandatperioden såvida de inte väljer att lämna sitt uppdrag (SKL 2017a).  

 

För att få rösta i kommunalvalet måste man dels ha fyllt 18 år, och dels uppfylla något av 

följande villkor: vara svensk medborgare och vara folkbokförd i Sverige, vara EU-medborgare 

(ink. Norge och Island) och vara folkbokförd i Sverige, eller vara medborgare i något annat 

land och ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år. Huvudprincipen är att den som har rösträtt 
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också är valbar, men för att vara valbar till kommunfullmäktige krävs det också folkbordföring 

i den kommun man kandiderar i, samt att personen tillhör ett politiskt parti vid kandidaturen. 

(Valmyndigheten 2016).  

 

I svensk demokrati har den officiella inställningen länge varit att ge utrikes födda medborgare 

samma rätt att delta i den kommunala demokratin som inrikes födda. Redan år 1975 fattade 

Sveriges riksdag ett beslut som gav utländska medborgare rösträtt och valbarhet i kommunala 

val (SOU 2004:18). Dock präglades de kommande decennierna, trots det juridiska 

godkännandet till deltagande, av att utrikes födda var starkt underrepresenterade i de 

beslutsfattande organen. Uppgiften att öka utrikes föddas politiska närvaro har därefter varit 

pågående. I 1998 års proposition Sverige, framtiden och mångfalden – som var tänkt att markera 

ett slags paradigmskifte inom Sveriges integrationspolitik (Blomqvist 2005:11) – kan vi läsa 

att det i en demokrati ”bör vara en strävan att de beslutande organen i samhället är sammansatta 

så att de representerar hela befolkningen både vad avser intressegemenskap och bakgrund” 

(Prop.1997/1998:16 s.30).  

 

Trots att representationen av utrikes födda i beslutsfattande organ därefter långt ifrån uppnått 

en andel som motsvarar samma grupp i befolkningen, kan vi se att trenden visar på en uppgång 

(se Figur 1). På kommunal nivå innebär detta en genomsnittlig ökning i Sveriges 290 

kommuner, vilket också indikerar en variation kommunerna emellan. Detta kan även fastställas: 

under mandatperioden 2014–2018 är det fortfarande 34 kommuner där ingen utrikes född är 

förtroendevald i kommunfullmäktige, samtidigt som kommunen med högst andel utrikes födda 

förtroendevalda har 27,9 % sittandes i fullmäktige (Migrationsinfo 2016). Variationen mellan 

kommunerna är således stor, vilket gör en studie med representation av utrikes födda i 

kommunfullmäktige som utgångspunkt både motiverad och möjlig. 
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Figur 1. Andelen utrikes födda bland valda kommunfullmäktigeledamöter.  
Anteckningar: genomsnitt för samtliga svenska kommuner. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 

3.2. Att studera Sveriges kommuner och kommunfullmäktige  

Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i Sveriges grundlag regeringsformen. 

Sammantaget innebär principen att kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering 

bestämt, men därutöver har rätten att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna (SKL 

2017a). Inom kommunerna är det kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet, 

vars grundläggande funktion är att representera kommunens invånare. Organet har till sina 

huvudsakliga uppgifter att fatta beslut om kommunens utveckling, verksamhet och ekonomi, 

besluta om den kommunala förvaltningens organisations- och verksamhetsformer, välja 

ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna, samt att välja revisorer som granskar 

kommunens verksamhet (Ibid). Att rikta fokus på Sveriges kommuner och kommunfullmäktige 

är på så vis fruktbart tack vare de förstnämndas starka autonomitet och den sistnämndas 

politiska handlingskraft. Ännu en aspekt som gör studier av Sveriges kommuner gynnsam är 

att alla kommunerna har liknande institutionella och kulturella förutsättningar. Svenska lag- 

och regelverk är exempelvis övergripande alla kommuner, vilket gör att potentiella 

förklaringsfaktorer som är kopplade till sådana ”allmänt svenska fenomen” isoleras.  

 

Vad gäller sambandet mellan sammansättningen av kommunfullmäktige och utrikes föddas 

integration inom studier och arbetsmarknad finns det goda skäl att tro att politiken som förs i 

kommunfullmäktige kan ha en betydande inverkan. Trots att kommunernas formella ansvar för 

arbetsmarknadspolitiken är begränsad, tar de i praktiken ett mycket stort ansvar för 

politikområdets utformning och insatser på lokal nivå (SKL 2011:23). Kommunerna har bland 
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annat ett omfattande samarbete med de statliga arbetsförmedlingarna: ”Samarbetet /…/ rör allt 

från att utveckla den lokala arbetsmarknaden och insatser för olika grupper av arbetslösa till 

rekrytering av kommunal personal” (Ibid). Därutöver vittnar SKL om en mer direkt kontakt 

och samverkan med gruppen utrikes födda: ”Kommunerna spelar också /…/ en mycket viktig 

roll som arbetsgivare när det gäller att tillhandahålla arbetslösa ett subventionerat arbete eller 

en arbetspraktik. Långtidsarbetslösa, ungdomar, nyanlända flyktingar och invandrare samt 

försörjningsstödstagare är de vanligaste målgrupperna för olika samverkansprojekt” (SKL 

2011:23). Slutligen har kommunerna också en viktig roll för utrikes föddas utbildning, då de 

ansvarar för Svenska för invandrare och annan vuxenutbildning (Ibid:40).  

 

3.3. Utrikes födda i Sverige: sammansättning och arbetsmarknadssituation  

Utrikes födda i Sverige är i många avseenden en heterogen grupp. Sett till förutsättningar såsom 

födelseland, utbildning och vistelsetid – finns det stora skillnader inom gruppen. SCB:s rapport 

(2016b:5) visar även att dessa faktorer har betydelse när det gäller utrikes föddas integration på 

den svenska arbetsmarknaden. I denna uppsats kommer, trots det, undersökningsobjektet 

utgöras av samtliga utrikes födda. Att åskådliggöra vilka som inkluderas i denna grupp och vad 

som skiljer dem åt i studiens sammanhang är därav av intresse.  

 

Under perioden 1998–2012 invandrade ungefär 600 000 utrikes födda personer till Sverige i 

åldrarna 20–55 år. Av de som invandrade utgjorde medborgare i EU/EES den största 

undergruppen vars andel bestod av ca. 35 procent, medan flyktingar och deras anhöriga utgjorde 

ca. 20 procent. En viktig skillnad inom gruppen utrikes födda hittar vi i ovanstående åtskiljning. 

De utrikes födda som klassas som flyktingar och deras anhöriga har det generellt sett svårare 

att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, jämfört med resterande utrikes födda. Detta 

är extra märkbart när vistelsetiden i Sverige är kort: av de flyktingar (och anhöriga) som 

invandrade år 2002 förvärvsarbetade 6 procent av kvinnorna och 15 procent av männen året 

efter invandringen. Dessa låga värden står i kontrast till EU/EES-medborgarnas 

arbetsmarknadsintegration där ca. 65 procent av både män och kvinnor förvärvsarbetade efter 

första året. Dock minskar denna klyfta i och med att vistelsetiden i Sverige blir längre: efter 

elva år i Sverige förvärvsarbetade 50 procent av kvinnorna och 60 procent av männen i 

undergruppen flyktingar och deras anhöriga. (SCB 2016b:5)  

 

Går vi över till utrikes födda som grupp, utan underkategorier, kan vi likväl se en stor skillnad 

i förhållandet till inrikes föddas arbetsmarknadssituation. Andelen förvärvsarbetande hos 



 13 

utrikes födda respektive inrikes födda skiljer sig starkt åt, och har gjort det under en längre tid. 

År 1990 var skillnaden i förvärvsfrekvens grupperna emellan ca. 15 procentenheter. Därefter 

ökade skillnaden till ca. 27 procentenheter år 1997, och har sedan dess legat kvar på en relativt 

hög nivå (mellan 23 och 27 procentenheter). Ett genomgående drag är att förvärvsfrekvensen 

hos utrikes födda starkt påverkas av den andel som bott i Sverige en kort tid. (SCB 2013a:48)   

 

Trots att variationen inom gruppen utrikes födda är relativt stor i relevanta avseenden, finns det 

inte praktiska förutsättningar att avgränsa undersökningsobjektet ytterligare. Att lyfta fram 

problemet med gruppens heterogenitet kommer därför vara genomgående i undersökningen. I 

Figur 2 visas sammansättningen av gruppen utrikes födda i Sverige efter födelseregion och i 

Appendix I visas utbildningsnivån för utrikes födda från de tio vanligaste födelseländerna.  

 

 
Figur 2. Andel utlandsfödda 2011 efter födelseregion.  

(Bildkälla: SCB 2013b:24) 

 

4. Utrikes födda politiker och integrationen i svenska kommuner 

Uppsatsens empiriska del har två komponenter. I den första genomförs en regressionsanalys på 

kommunnivå och i den andra gäller analysen politikernas självrapporterade politiska 

prioriteringar. 

 

Regressionsanalysens mål är att reda ut ifall det, som den teoretiska redogörelsen föreslår, finns 

en samband mellan representation av utrikes födda i kommunfullmäktige och samma grupps 
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integration i kommunen. Att undersöka den här typen av utfall kräver dock att vissa problem 

tas i beaktande. Det är många faktorer som kan påverka utrikes föddas integration både i 

samhället och i politiken. Ett annat problem gäller risken för omvänd kausalitet, att den 

beroende variabeln påverkar den oberoende variabeln, och inte tvärt om. Att i bästa mån avvärja 

dessa problem är genomgående för studiens metodologiska upplägg och kommer att diskuteras 

i valen av variabler och statistiska modeller. 

 

4.1. Data och variabler 

Den empiriska data som ligger till grund för regressionen är hämtad från SCB:s statistikdatabas 

samt kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Samtliga uppmätta värden är på kommunnivå 

och sträcker sig mellan mandatperioderna 1994–2014, alltså används paneldata. Kommunernas 

värden uppmäts dock inte varje år, utan endast en gång per mandatperiod (sammanlagt fem 

gånger). Gällande undersökningens bortfall exkluderas totalt tre observationer från datasetet då 

alla nödvändiga variabelvärden för dessa kommuner inte fanns tillgängliga. De tre bortfallen 

är: Knivsta mandatperioderna 1994–1998 och 1998–2002, samt Nykvarn mandatperioden 

1994–1998. I övrigt täcks alla Sveriges 290 kommuner de undersökta åren.  

 

Eftersom undersökningen vill fånga upp sambandet mellan den oberoende variabeln andel 

utrikes födda i kommunfullmäktige och den beroende variabeln integration, är nedslaget för 

datainhämtning hos den beroende variabeln (samt kontrollvariablerna) det tredje året i varje 

mandatperiod (åren 1997, 2001, 2005, 2009 och 2013). Med andra ord innebär detta en 

tidsförskjutning på tre år från att den oberoende variabeln är uppmätt då andelen utrikes födda 

i kommunfullmäktige är konstant efter valnatten fram till nästa val. Syftet med 

tidsförskjutningen är att ”skapa tid” för representanterna att hinna påverka politiken. 

Följaktligen är premissen för min hypotesprövning att tre år är tillräckligt för att andelen utrikes 

födda i kommunfullmäktige ska hinna påverka integrationen av samma grupp i kommunen. 

 

Alla värden som variablerna innehåller är direkt hämtade från statistikdatabaser – utan 

redigering – förutom variabeln integration. Denna variabel använder sig av differensen mellan 

SCB:s två underkategorier på variabeln ”Andel personer 20–64 år som varken förvärvsarbetar 

eller studerar, procent”. Underkategorierna består av en åtskiljning mellan utrikes födda och 

inrikes födda ”som varken förvärvsarbetar eller studerar”. Den oberoende variabeln andel 

utrikes födda i kommunfullmäktige samt kontrollvariablerna vistelsetid och andel högutbildade 

bland utrikes födda är även de hämtade från SCB, dock utan redigering. Kontrollvariablerna 
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däremot, andel utrikes födda i kommunens befolkning och politiskt styre, är hämtade från 

kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Vad gäller Koladas pålitlighet bygger deras data 

bl.a. på nationell statistik från statistikansvariga myndigheter. De variabler som hämtas från 

Kolada i denna undersökning kommer ursprungligen ifrån SCB (andel utrikes födda i 

kommunens befolkning) och SKL (politiskt styre).   

 

Beroende variabel: Integration 

Integration är knappast något som enkelt definieras, utan snarare något som starkt beror på 

sammanhang och undersökningssyfte. Exempelvis kan integration definieras som kulturell 

såväl som ekonomisk. Dock är  det huvudsakliga målet med denna text inte att undersöka 

integrationen i bred bemärkelse, utan betoningen ligger på att utforska ifall representanter från 

gruppen utrikes födda bedriver en politik som är gynnsam för samma grupp i samhället. För 

enkelhetens skull kommer dock den beroende variabeln kallas integration.  

 

Den beroende variabeln integration baseras på differensen mellan andelen utrikes födda och 

andelen inrikes födda i åldrarna 20–64 år ”som varken förvärvsarbetar eller studerar” (i varje 

kommun). Genom att mäta differensen dessa grupper emellan minskar risken att analysen ska 

bli missvisande och inkludera kommunegenskaper som inte är relevanta för undersökningen. 

Skulle exempelvis den beroende variabeln endast innehålla information om utrikes föddas 

sysselsättningsgrad – där den inte står i relation till inrikes föddas – finns risken att mer 

generella studie- och arbetsförhållanden i kommunerna ger utslag. Alla faktorer som påverkar 

sysselsättningsgraden hos både inrikes- och utrikes födda, i samma riktning, kan i så fall 

potentiellt sett påverka analysen. Genom att istället mäta skillnaden är idén att generella studie- 

och arbetsförhållanden i en kommun, som påverkar båda grupperna, inte ska påverka resultatet. 

I Tabell 1 presenteras ett exempel på hur variabeln integration har beräknats. 

 

Tabell 1. Exemplifiering av hur variabeln integration har beräknats:  

Utrikes födda (20–64 år)  

som varken studerar eller 

arbetar 

Inrikes födda (20–64 år) som 

varken studerar eller arbetar 

Integration 

(skillnad i 

sysselsättningsgrad) 

30% 5% 25 

 

Som visas i exemplet vittnar ett lågt värde på integrations-variabeln om en framgångsrik 

integration i den mening gapet mellan inrikes- och utrikes föddas sysselsättning är låg. Ett 
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negativt värde i regressionen innebär på så vis en ”bättre” integration av gruppen utrikes födda, 

medan ett positivt värde innebär en ”sämre” integration.  

 

Ett problem med den empiriska ansatsen i allmänhet är emellertid att omvänd kausalitet kan 

förekomma. Enligt den socioekonomiska skolan kan en persons resurser, som ofta förvärvas 

genom arbete, tänkas öka sannolikheten att denna person också deltar politisk. Därför kan en 

kommun med en allmänt välfungerande integration och relativt hög andel utrikes födda i 

sysselsättning, leda till att det blir en relativt större andel utrikes födda också inom politiken. 

För att minska detta problem är det fördelaktigt att den beroende variabeln uppmäts tre år efter 

att den oberoende variabeln har uppmätts, det vill säga med tre års positiv tidslag.  Genom 

denna tidsförskjutning tas ett metodologiskt steg för att undvika en omvänd kausalitet. Även 

om integration på arbetsmarknaden idag kan påverka integration i politiken idag, är det mindre 

troligt att integration på arbetsmarknaden tre år framåt i tiden har påverkat dagens politiska 

integration.  

 

Oberoende variabel: Andel utrikes födda i kommunfullmäktige 

Med den teoretiska utgångspunkten att det spelar roll vilka representanterna är och vilka 

erfarenheter dessa representanter har, kommer den oberoende variabeln att vara andel utrikes 

födda i kommunfullmäktige. Här kan dock definitionen vara begränsande då det kan spela stor 

roll från vilket land representanterna kommer. Integrationsprocessen för en person född i ett 

land utanför Europa är rimligtvis annorlunda (och svårare) än för en person som kommer från 

ett annat nordiskt land. Variabeln likställer exempelvis tio procent utrikes födda från Finland 

med tio procent utrikes födda från länder utanför OECD. Detta kan leda till en orättvis 

jämförelse kommunerna emellan då en utrikes född från exempelvis Irak troligtvis skiljer sig 

från en nordbo när det kommer till integrationserfarenheter, och därmed även sina politiska 

prioriteringar och infallsvinklar. Att inkludera alla utrikes födda i undersökningen är dock något 

som varit nödvändigt p.g.a. av begränsningar i datatillgång. Det var helt enkelt  inte möjligt att 

avgränsa variabeln ytterligare.  

 

Kontrollvariabler: 

Politiskt styre 

Statistik visar att vänsterstyren generellt sett innefattar en högre andel utrikes födda i 

kommunfullmäktige (Wide 2015:32). Det kan också finnas skillnader mellan de politiska 
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blocken när det gäller deras integrationsarbete och statliga utgifter. Därmed är det relevant att 

kontrollera för vilket politiskt styre som fanns i kommunen i respektive mandatperiod.  

 

Variabeln kan anta tre värden, där 0=vänsterstyre 1=blocköverskridande och 2=alliansstyre. 

Med vänsterstyre avses ett styre där S och/eller V ingår, och med alliansstyre avses ett styre där 

ett eller fler borgerliga partier (C, L, M, KD) ingår. I ett blocköverskridande styre ingår ett eller 

flera borgerliga partier samt S och/eller V. Övriga partier, exempelvis lokala partier eller 

Miljöpartiet, kan ingå i alla typer av styren (SKL 2017b). 

 

Andel utrikes födda i kommunens befolkning 

Variabeln mäter andelen av kommunens invånare i åldern 20–64 år som är födda i ett annat 

land än Sverige. Andelen utrikes födda i kommunens befolkning korrelerar starkt med både den 

beroende och oberoende variabeln. För det första tenderar en hög andel utrikes födda i 

kommunens befolkning att leda till en högre andel utrikes födda i kommunfullmäktige. För det 

andra tenderar en hög andel utrikes födda i kommunens befolkning leda till en högre andel 

utrikes födda som varken arbetar eller studerar.  

 

Vistelsetid i Sverige  

Variabeln mäter andelen utrikes födda (20–64 år) i respektive kommun som vistats i Sverige 

tio år eller mer. Variabeln ämnar att fånga aspekten av att integration tar tid, såväl inom 

politiken som på arbetsmarknaden (se kapitel 3.4.). Statistik visar även att två av tre utrikes 

födda som invandrade till Sverige under åren 1997–1999 hade kommit i arbete i Sverige tio år 

senare (SCB 2014b). Därmed är det relevant att kontrollera för variabeln vistelsetid: en 

kommun där 90 procent vistats i Sverige tio år eller mer skiljer sig med största sannolikhet från 

en kommun där endast 50 procent vistats i Sverige tio år eller mer, inom både integrations- och 

representationsområdet. Om analysen inte kontrollerar för vistelsetid riskerar estimatet på 

andelen utrikes födda i kommunfullmäktige att fånga detta samband.  

 

Andel högutbildade bland utrikes födda 

Denna variabel mäter andelen utrikes födda (20–64 år) i kommunerna med eftergymnasial 

utbildning. Eftergymnasial utbildning kan påverka både möjligheten till integration på 

arbetsmarknaden och möjligheten att nå positionen som representant i kommunfullmäktige. 

Detta understöds av forskning från IFAU som visar att arbetsmarknadsetableringen går fortare 

ju högre utbildningsnivå en invandrare har (2017:13). En annan funktion variabeln tillför är att 
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den delvis behandlar problemet som finns i att olika invandrargrupper skiljer sig åt i 

arbetsmarknadsfärdigheter. Tanken är att eftergymnasial utbildning kan vara en indikator på ett 

mer omfattande humankapital, och på så vis även fånga andra aspekter som gör det lättare att 

integreras i kommunen.  

 

Tabell 2. Deskription av variablerna som används i regressionen på kommunnivå. 

      

VARIABLER N Min Max Medel Std. 

Avvikelse 

      

Integration (skillnad i 

sysselsättningsgrad) 

 

1 447 1 41.30 17.36 5.407 

 

Andel utrikes födda i 

kommunfullmäktige 

 

1 447 0 28.60 5.855 4.975 

Politiskt styre i kommunen 1 447 0 2 0.956 0.908 

 

Andel utrikes födda i kommunens 

befolkning 

 

 

1 447 2.1 51.60 11.70 6.758 

 

Andel högutbildade bland utrikes 

födda  

 

1 447 8.4 63.70 26.45 8.694 

 

Vistelsetid i Sverige  1,447 17.40 92.90 64.20 11.47 

 
Anteckningar: N=antalet observationer. Min/max=minsta/högsta uppmätta värdet. Medel= medelvärde. Std. 

Avvikelse.=standardavvikelse. Beroende- och oberoende variabel visas i fet stil.  

 

4.2. Empirisk metod 

Regressionsekvationen som kommer användas för undersökningen är:  

 

𝑌𝑘𝑚  = 𝛽𝐴𝑘𝑚 + 𝛾𝛸′𝑘𝑚+ 𝛼𝑘 + 𝛼𝑚 + 𝜀𝑘𝑚           (1) 

 

där 𝑌𝑘𝑚 är den beroende variabeln integration, mätt det tredje året i mandatperiod m och i 

kommun k. Varje kommuns specifika kommunkod ligger alltså till grund för k, medan m  anger 

mandatperiod.  Den oberoende variabeln 𝐴𝑘𝑚  mäter andelen utrikes födda i 

kommunfullmäktige i kommun k och mandatperiod m. Riktningskoefficienten som vi i 

undersökningen är intresserad av är skattningen av 𝛽, vilken säger oss vilket samband den 

oberoende variabeln A har med vår beroende variabel integration. Kontrollvariablerna ser vi i 

sin tur i 𝛸′𝑘𝑚 som alltså består av variablerna politiskt styre, utrikes födda, vistelsetid och 
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högutbildade.  𝛼𝑘  och  𝛼𝑚 innehåller ekvationens fixa effekter som ger möjligheten att 

kontrollera för kommun- och tidsberoende påverkansfaktorer. Där  𝛼𝑘 beräknar sambandet 

mellan variablernas avvikelse från kommunens medelvärde och  𝛼𝑚 fångar upp de tidsaspekter 

som påverkar hela riket. Slutligen är ℇ𝑘𝑚 ekvationens felterm som anger avvikelsen mellan 

regressionslinjen och undersökningens observationer.  

 

Ett ideal inom  samhällsvetenskapen är att vi vill röra oss mot en experimentsituation där det 

enda som manipuleras är vår utvalda förklaringsfaktor – samtidigt som analysenheterna i övriga 

egenskaper är ”allt annat lika” (Teorell och Svensson 2007:183). När sådana situationer sällan 

går att finna i praktiken, får vi använda metoder för att komma så nära experimentsituationen 

som möjligt. I denna regressionsanalys tas i huvudsak två steg  för att försöka isolera sambandet 

mellan den utvalda förklaringsvariabeln andelen utrikes födda i kommunfullmäktige och 

utfallsvariabeln. Dels inkluderar regressionen relevanta kontrollvariabler för de olika 

skattningarna, vilka bidrar till att isolera förklaringsfaktorn från andra påverkansfaktorer. 

Därtill används även tids- och kommunspecifika effekter. Dessa dummyvariabler – en för varje 

kommun och mandatperiod – tjänar syftet att hantera några av de problem som en kvantitativ 

studie av Sveriges kommuner över tid medför: dels finns en risk att kommunerna skiljer sig åt 

i sådant som är svårt att mäta kvantitativt. Att de besitter konstanta och svårobserverade 

egenskaper som påverkar undersökningens variabler. Sådana värden, som exempelvis 

kulturella eller historiska, kan antas variera kommuner emellan och således vara 

”kommunspecifika”. Utöver kommunernas inneboende egenart finns det även en risk att 

”tidsspecifika” egenskaper påverkar utfallet – exempelvis konjunkturläge, lagstiftning eller 

regeringsställning. Med fixa effekters närvaro i regressionen konstanthålls dessa kommun- och 

tidsspecifika faktorer, vilket leder till att risken för utelämnade variabler och en partisk 

forskningsmetod minskar.  

 

I praktiken innebär de fixa effekterna en dummyvariabel för varje kommun och mandatperiod. 

I skattningen innebär detta att medelvärdet för samtliga variabler dras bort inom dessa två 

kategoriseringar. Följden blir att analysen skattar sambandet mellan avvikelserna i utfallet och 

den oberoende variabeln (från medelvärdet i en kommun över tid om båda effekterna tillämpas).  

 

Ekvation (1) skattas i sex steg. Först görs två bivariata regressioner, en utan fixa effekter och en 

med kommunfixa effekter. Därefter läggs undersökningens kontrollvariabler till och är 

närvarande i de resterande fyra stegen. I dessa skattningar prövas den oberoende variabeln först 
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med endast kontrollvariabler, för att sedan utökas med kommunfixa effekter, tidsfixa effekter, 

samt kombinationen av både kommun- och tidsfixa effekter.   

 

4.3. Resultat  

Den inledande bivariata regressionen (kolumn 1, Tabell 3) visar på ett negativt samband mellan 

andelen utrikes födda representanter i kommunfullmäktige och integrations-variabeln. 

Koefficientens storlek ligger på –0.09 och är signifikant på 99% säkerhetsnivå.  Riktning på 

koefficienten är därmed i fas med hypotesen att en ökad närvaro av utrikes födda i 

kommunpolitiken leder till en minskad differens mellan inrikes- och utrikes föddas 

sysselsättningsgrad (integrations-variabeln). I kolumn (3) utökas regressionen med 

kontrollvariabler, vilket också bidrar till en ökning i  koefficientens storlek till –0.14 samtidigt 

som signifikansnivån är intakt. För varje procentenhets ökning av andelen utrikes födda i 

kommunfullmäktige estimeras skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes- och inrikes 

födda minska med 0.14 procentenheter. Samtliga kontrollvariabler har dessutom en 

signifikansnivå på 99% förutom politiskt styre som har en signifikansnivå på 95%.   

 

I kolumn (2) visas en regression mellan oberoende- och beroende variabel med tillagda 

kommunfixa effekter. Även här är orsaksvariabeln andel utrikes födda i kommunfullmäktige 

signifikant på 99% säkerhetsnivå, koefficientens storlek är nu –0.23. Detta visar på ett samband 

mellan den oberoende- och beroende variabeln inom kommuner – alltså när sambandet mellan 

avvikelserna i de båda variablerna från varje kommuns medelvärde beräknas. Dock försvinner 

signifikansen i kolumn (4) när kontrollvariabler adderas till regressionen med kommunfixa 

effekter. Riktningen på koefficienten är då fortfarande negativ, men storleken ligger nu på 

blygsamma –0.03. Resultatet indikerar att vi inte kan hålla representationen av utrikes födda 

som en förklaring för integrationen av utrikes födda inom Sveriges kommuner (åren 1994–

2014) när vi även kontrollerar för konkurrerande förklaringsvariabler.  

 

I kolumn (5) byts de kommunfixa effekterna ut mot tidsfixa effekter, och fokus riktas på hur 

estimatet ser ut med kontroll för tidsspecifika påverkansfaktorer samt kontrollvariabler. Till 

skillnad från den multivariata regressionen i kolumn (3) jämförs nu analysenheterna inom 

undersökningens fem mandatperioder. Med denna effekt visar sig återigen förklaringsvariabeln 

andel utrikes födda i kommunfullmäktige vara signifikant på 99% säkerhetsnivå, och 

koefficientens storlek ligger här på –0.09. Således kan resultatet, i motsats till resultatet i  
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Tabell 3. Regression på kommunnivå. Representationen av utrikes födda i 

kommunfullmäktige och integrationen av utrikes födda i kommunen.  

Beroende variabel: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Integration       

        

Andel utrikes födda -0.09*** -0.23*** -0.14*** -0.02 -0.09*** -0.01 

i kommunfullmäktige (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) 

        

Politiskt styre i    0.37** -0.26* 0.66*** -0.08 

kommunen   (0.15) (0.16) (0.14) (0.15) 

        

Andel utrikes födda   0.18*** -0.34*** 0.27*** 0.05 

i kommunbefolkningen   (0.02) (0.06) (0.02) (0.07) 

(20–64 år) 

        

Andel högutbildade   -0.21*** -0.27*** -0.09*** -0.01 

utrikes födda   (0.02) (0.02) (0.02) (0.04) 

(20–64 år) 

        

Andel utrikes födda med    -0.12*** -0.11*** -0.21*** -0.17*** 

en vistelsetid  ≥ 10  år    (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(20–64 år) 

        

Fixa effekter Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

kommun 

        

Fixa effekter Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

mandatperiod 

        

Konstant 17.86*** 18.71*** 28.71*** 36.32*** 30.23*** 31.66*** 

 (0.22) (0.22) (0.97) (1.24) (0.93) (1.48) 

        

Antal observationer 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 

R2 0.01 0.61 0.16 0.71 0.33 0.75 

              
Anteckningar: de övre siffrorna i variablernas rader visar koefficienterna, standardfel visas inom 

parenteser. Antalet observationer som uppmätts är 1447, om inga bortfall skulle skett hade antalet 

uppnått 1450 (för Sveriges 290 kommuner uppmätta vid fem tillfällen). De tre bortfallen är: Knivsta 

mandatperioderna 1994–1998 och 1998–2002, samt Nykvarn mandatperioden 1994–1998. Raderna 

”fixa effekter kommun” samt ”fixa effekter mandatperiod” visar vilka fixa effekter som inkluderats i de 

olika regressionsmodellerna. Signifikansnivå: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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kolumn (3), även sägas utesluta tidsberoende påverkansfaktorer som är generella och berör alla 

Sveriges kommuner i samma valperiod. 

 

I den sista kolumnen (6) närvarar både tids- och kommunfixa effekter. Koefficientens storlek 

sjunker här till –0.01 och är inte längre signifikant.  

 

4.4. Diskussion av resultaten 

Resultaten som visas i regressionen stärker delvis tesen att andelen utrikes födda i 

kommunfullmäktige leder till en bättre integration av samma grupp i kommunen. Det  (för tesen) 

mest positiva resultatet hänvisas till den multivariata regressionen med kontroll för tidsfixa 

effekter. Signifikansen på 99% säkerhetsnivå antyder att sambandet mellan oberoende- och 

beroende variabel inte är slumpmässigt, trots inkludering av kontrollvariabler och tidsspecifika 

förklaringsfaktorer. Dock bör det tilläggas att koefficientens storlek kan ifrågasättas i detta 

regressionsresultat. Ett negativt samband på –0.09 innebär exempelvis att en ökning med 

femton procentenheter i andelen utrikes födda representanter estimeras leda till en minskning 

med 1,35 procentenheter i skillnaden mellan inrikes- och utrikes föddas sysselsättningsgrad, 

vilket kan tyckas vara lite. Å andra sidan bör det här betonas att teorin är satt inför en svår 

prövning i och med att faktiska utfall ligger till grund för den beroende variabeln integration. 

På så vis spelar det en stor roll till vilken grad de utrikes födda fullmäktigeledamöterna faktiskt 

har en reell möjlighet att påverka politiken – och detta kan variera beroende på vilken ställning 

ledamoten besitter inom kommunfullmäktige. En studie om kommunpolitiken (Erlingsson 

2008:10) visar att det finns en betydande ojämlikhet när det kommer till makt och inflytande 

inom fullmäktiges partigrupper. Sammanfattningsvis pekar Erlingsson på att 

kommunstyrelseordförande och nämndgruppledare har speciellt stor makt i förhållande till 

fritidspolitiker, samt att hel- och deltidspolitiker tenderar att samverka med högre tjänstemän 

och på så sätt frikoppla sig från fritidspolitikernas påverkan (Ibid). Statistik från SCB (2013:48) 

visar även att utrikes födda är sämre representerade på dessa tyngre uppdrag jämfört med 

ersättaruppdrag. Därmed finns risken att ojämlikheten i makt mellan fullmäktiges olika poster 

leder till ett svagare estimat i denna undersökning. Med detta i beaktning kan det signifikanta 

regressionsresultatet på 99% säkerhetsnivå, trots den relativt svaga koefficienten, vara 

vägledande för framtida forskning. Vidare studier kan exempelvis rekommenderas att 

komplettera med en inriktning på utrikes födda på högre positioner såsom 
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kommunstyrelseordförande, nämndgruppledare eller kommunalråd, i hopp om en större och 

mer betydande koefficient. 

 

De resultat som starkast tyder på att uppsatsens tes kan vara felaktig hittar vi emellertid i de 

multivariata regressionerna som inkluderar kommunfixa effekter samt kommunfixa effekter + 

tidsfixa effekter. Eftersom resultatet med endast tidsfixa effekter dock är signifikant, antyds 

svårigheterna för förklaringsvariabeln ligga i inkluderingen av de förstnämnda. Dessa icke-

signifikanta resultat bör tas på allvar, då det inte kan uteslutas att integrationen i en kommun 

helt enkelt inte kan härledas ur andelen utrikes födda i kommunfullmäktige.  

 

Likväl bör dock premisserna för en regression med kommunfixa effekter lyftas fram och 

problematiseras i sammanhanget. Då närvaron av kommunfixa effekter innebär att sambandet 

mellan variablernas avvikelse från kommunens medelvärde mäts, krävs en betydande variation 

inom kommunerna för att förklaringsvariabeln ska klara av undersökningens förutsättningar. 

Huruvida variationen i denna undersökning är tillräckligt stor, är dessvärre svårt att besvara. 

Givetvis förändras den oberoende variabeln andel utrikes födda i kommunfullmäktige mellan 

de fem undersökta mandatperioderna. Däremot är det inte säkert att variationen är tillräcklig 

för ge utslag. Här är det ett problem att den genomsnittliga ökningen de undersökta året endast 

är ca. 3 procentenheter (Figur 1, sid. 11).  

 

Att uppnå politisk inverkan – i det här fallet för utrikes födda – är troligtvis inget som sker med 

jämna steg. Trots att andelen utrikes födda fullmäktigeledamöter skulle öka med en 

procentenhet under varje mandatperiod, och gå från exempelvis 7 till 12 %, är det tveksamt om 

detta resulterar i en skillnad vad gäller gruppens möjlighet till politiskt inflytande. Sociologisk 

forskning antyder att gruppdynamik och uppförande hos minoriteter varierar beroende på 

gruppens proportioner (Kanter 1977). Det kan därav finnas tröskelvärden för att i praktiken 

uppnå ökat politiskt inflytande. Att mäta politisk representation och konsekvenserna av den kan 

på så vis tänkas vara beroende av en större variation än den som finns inom Sveriges kommuner 

åren 1994–2014.  

 

Sammanfattningsvis uppkommer det ett metodologisk dilemma gällande närvaron av de 

kommunfixa effekterna i undersökningens regression. Å ena sidan bidrar dummyvariablerna till 

att isolera sambandet från andra förklaringsfaktorer samt att minska risken för uteslutna 

variabler, vilket är viktigt för att belägga sambandet mellan oberoende och beroende variabel. 
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Å andra sidan kan de kommunfixa effekterna begränsa variablernas variation i undersökningen 

vilket gör att vi går miste om den större variationen som finns i en jämförelse mellan Sveriges 

kommuner.  

 

5.  Politikernas prioriteringar: evidens från surveyundersökningen KOLFU  

Ett problem med att undersöka huruvida representation av utrikes födda påverkar faktiska utfall 

i samhället, är att vi inte helt kan säkerhetsställa den kausala mekanismen. Det statistiska 

sambandet mellan utrikes föddas representation och utrikes föddas integration ger helt enkelt 

ingen empirisk förklaring till varför sambandet finns. Därför kommer jag här behandla 

fullmäktigeledamöters självupplevda prioritering av att ”föra fram flyktingars/invandrares 

intressen/åsikter”. Syftet är att pröva tesen att representanter som är uppvuxna utomlands 

prioriterar det integrationspolitiska området högre än de representanter som är uppvuxna i 

Sverige.  

 

5.1. Data och variabler 

Prövningen genomförs med hjälp av två huvudsakliga variabler vilka baseras på två utvalda 

frågor och svar från enkätundersökningen KOLFU (Gilljam, Karlsson och Sundell 2015), som 

riktar sig till samtliga (ca. 13 500) ledamöter i Sveriges kommuner och landsting. 

Enkätundersökningen genomfördes år 2008 och hade en svarsfrekvens på 69 procent (Ibid). 

Härnedan presenteras dessa ursprungliga frågor samt beskrivningar av hur svaren omvandlats 

till denna undersöknings variabler. 

 

Beroende variabel: Svarsalternativ: ”Mycket viktigt”  

Till grund för den beroende variabeln ligger svaren på KOLFU-frågan4: Hur viktigt är det för 

dig som fullmäktigeledamot att föra fram invandrarnas/flyktingarnas intressen och åsikter? På 

frågan ges fyra svarsalternativ som ledamöterna kan välja mellan: 1= Mycket viktigt, 2=Ganska 

viktigt, 3= Ganska oviktigt, 4=Helt oviktigt. Här görs en avgränsning i omvandlingen från 

svarsalternativ till undersökningens beroende variabel. Eftersom skillnaden mellan 

svarsalternativen i mitten är tillsynes svårskattad kommer undersökningen rikta in sig på 

svarsalternativ 1 och granska de personer som anser att uppgiften att föra fram 

flyktingars/invandrares intressen är ”mycket viktig”. Utifrån svaren skapas därav en 

                                                 
4 Enkätfrågan citerad: ”Hur viktiga är följande uppgifter för dig personligen som fullmäktigeledamot? –Föra 

fram flyktingarnas/invandrarnas intressen/åsikter?” (Gilljam, Karlsson och Sundell 2015). 
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dummyvariabel som antar värdet 1 om personen svarat svarsalternativ 1 och 0 om personen 

svarat något av de andra alternativen. På så sätt blir det enkelt att få en översiktlig bild av 

andelen hos de undersökta grupperna som anser det vara ”mycket viktigt” att föra fram 

invandrarnas intressen. Eftersom variabeln är en dummy blir genomsnittet synonymt med 

andelen som svarat ”mycket viktigt”. 

 

Oberoende variabel: Härkomst  

Denna variabeln har för avsikt att skilja fullmäktigeledamöterna åt baserat på deras härkomst. 

I undersökningen ställs frågan var personen huvudsakligen vuxit upp.5 Därefter ges sju 

svarsalternativ där svar 1–4 innebär en uppväxt i Sverige och 5–7 en uppväxt utanför Sverige. 

Till att börja med kommer denna tvådelade uppdelning att undersökas, för att sedan även 

särskilja undergrupperna som visas i svaren 5–7. Underkategoriseringen motiveras med 

hänvisning till resonemanget som fördes i samband med problematiseringen av den oberoende 

variabeln (i sektion 4.1.) där tanken var att olika utrikes födda har olika erfarenheter av 

integration, och därmed olika politiska prioriteringar och intressen.  

 

5.2. Empirisk metod  

Målet i denna sektion är kort sagt att undersöka hur variabeln härkomst korrelerar med 

variabeln ”mycket viktigt”. Med detta kan vi utläsa om det finns substans i tolkningen att 

representanter som är uppvuxna utomlands – i högre grad än de representanter som är uppvuxna 

i Sverige – prioriterar att representera invandrares politiska intressen. Metoden som används är 

statistikprogrammet Statas funktion T-test som jämför medelvärdet av en variabel i två 

kategorier som definieras genom en annan variabel, samt om denna skillnad är statistisk 

signifikant på 95% säkerhetsnivå. Därtill presenteras även grafer (med ett konfidensintervall på 

95%) som visualiserar gruppernas skillnader i valda svarsalternativ. En av dessa grafer visar 

skillnaderna inom undergrupperna i svarsalternativ 5–7.  

 

5.3. Resultat 

Som visas i Tabell 4 finns det en betydande skillnad mellan utrikes- och inrikes uppvuxna när 

det kommer till prioriteringen av att representera invandrarnas/flyktingarnas intressen. Ca. 33  

procent av fullmäktigeledamöterna uppvuxna i Sverige anser det vara ”mycket viktigt” för dem 

att föra fram flyktingarnas/invandrarnas intressen, medan andelen hos de som är uppvuxna 

                                                 
5 Enkätfrågan citerad: ”Huvudsakligen vuxit upp: du själv?” (Gilljam, Karlsson och Sundell 2015). 
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utomlands uppnår 46 procent. Konfidensintervallet säger oss vilka värden som inkluderas på 

95% säkerhetsnivå och behandlar således problemet att de undersökta grupperna varierar i 

antal. Gruppen uppvuxna utomlands är betydligt färre till antalet och har därför ett större 

konfidensintervall och standardfel. Skillnaden i andel mellan de två grupperna är ca. 13 

procentenheter samtidigt som konfidensintervallet aldrig överlappar värdet 0, vilket utesluter 

att skillnaden är slumpmässig (på 95% säkerhetsnivå). Appendix II visualiserar gruppernas 

skillnader i en graf.  

 

Tabell 4. T test. Andel fullmäktigeledamöter i grupperna uppvuxna i Sverige samt uppvuxna 

utomlands som anser att det är mycket viktigt för dem att föra fram invandrarnas och 

flyktingars intressen. 

Grupper N Medel Std. Fel 95% Konf. Intervall 

        

Uppvuxna i Sverige 8,379 .329 .005 > .319 < .339 

        

Uppvuxna utomlands 400  .46 .024 >  .410 < .509 

        

Differens     -.1306051  .0241249  -.1778956  -.0833145 

T = –5.4137           
Anteckningar: N= antal observationer. Medel= medelvärdet eller andel för den beroende variabeln ”Mycket 

viktigt”. Std. Fel. = standardfel. 95% Konf. Intervall= högsta respektive lägsta värdet som uppmäts med 95 % 

konfidensintervall. Egengjord tabell. Datakälla: Mikael Gilljam, David Karlsson, Anders Sundell. Göteborgs 

universitet (2015). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008. Svensk Nationell 

Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002746  

 

 

Vidare (i Figur 4) illustreras andelen som svarat ”mycket viktigt” hos undergrupperna av de 

som vuxit upp utomlands. Grafen visar att ledamöter som är uppvuxna i länder utanför Europa 

särskiljer sig starkast från ledamöterna som vuxit upp i Sverige. Andelen som i 

enkätundersökningen svarat att det är ”mycket viktigt” att föra fram invandrares/flyktingars 

intressen är i undergruppen uppvuxna utanför Europa strax över 55 procent. Detta innebär en 

skillnad på ca. 20 procentenheter jämfört med representanterna som är uppvuxna i Sverige. 

Konfidensintervallet på 95% visar även att grupperna särskiljer sig starkt, trots variationen i 

antal.  

 

https://doi.org/10.5878/002746
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Figur 4. Andel fullmäktigeledamöter i grupperna uppvuxna i Sverige samt 

uppvuxna utomlands som anser att det är ”mycket viktigt” för dem att föra 

fram invandrarnas och flyktingarnas intressen.  

Anteckningar: Egengjort diagram. Datakälla: Mikael Gilljam, David Karlsson, Anders Sundell. 

Göteborgs universitet (2015). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008. 

Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002746 

 

6. Slutsats 

Med den teoretiska utgångspunkten att personliga erfarenheter kan vara betydande för  

representanters politiska prioriteringar, söker denna uppsats empiriska svar i svensk 

kommunpolitik. Först och främst prövas tesen att andelen utrikes födda i kommunfullmäktige 

kan påverka integrationen av samma grupp i samhället. Genom en regressionsanalys med 

paneldata täckande åren 1994–2014 uppnås intresseväckande resultat: med närvaro av 

kontrollvariabler och tidsfixa effekter är undersökningens förklaringsfaktor statistiskt 

signifikant på 99 procents säkerhetsnivå. Däremot försvinner signifikansen i och med 

inkluderingen av kommunfixa effekter, vilka skattar sambandet mellan variablernas avvikelse 

från kommunernas medelvärde de undersökta åren. Dessa skattningar leder dock nödvändigtvis 

inte till att tesen falsifieras då variationen inom kommunerna de undersökta åren misstänks vara 

för liten för att ge utslag.  

 

https://doi.org/10.5878/002746
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Alltjämt medför de icke-signifikanta resultaten med kommunfixa effekter en större risk för 

utelämnade variabler, vilket bör ses som en uppmaning till framtida studier på området. Här 

rekommenderas sedermera ett urval som garanterar en betydande förändring hos 

förklaringsvariabeln inom kommunerna, över tid. Dessutom förespråkas en avgränsning 

gällande vilka ledamöter som utgör undersökningens förklaringsfaktor, då forskning vittnar om 

en skev maktfördelning mellan kommunfullmäktiges olika poster. Följaktligen kan det tänkas 

vara relevant – för representanternas möjlighet att uppnå politiska utfall – om den undersökta 

gruppen sitter som kommunstyrelseordförande, nämndgruppledare, kommunalråd eller 

fritidspolitiker.  

 

Vidare ger resultaten i KOLFU-sektionen oss goda skäl att tro att utrikes födda6 representanter, 

precis som teorin föreslår, skiljer sig från inrikes födda i deras prioritering av att representera 

samhällets invandrare och flyktingar. Emellertid är det svårt att med detta resultat helt belägga 

den kausala mekanismen som eftersöks till regressionen på kommunnivå. Att utrikes födda 

ledamöter generellt sett prioriterar ansvarsområdet högre än andra grupper, garanterar inte att 

dessa prioriteringar omvandlas till utfall i samhället. Återigen blir det en fråga om gruppens 

möjlighet till politiskt inflytande. Likafullt bör resultatet i denna sektion ses som en förklaring 

till varför utrikes födda politiker kan tänkas påverka det politiska innehållet i en riktning som 

är gynnsam för integrationen av utrikes födda i samhället.  

 

Nämnvärt är också resultatet som visas i särskiljningen av KOLFU-undersökningens 

undergrupper (Figur 4). Grafen som presenteras antyder att utrikes födda som grupp är relativt 

heterogen, sett till undersökningens syfte, då undergrupperna skiljer sig åt i prioriteringen av 

att representera samhällets invandrare. Identifieringen som representant för samhällets 

invandrare tenderar att vara starkare ifall ledamöterna är uppvuxna utanför Europa, vilket  (även 

det) kan tillvaratas i framtida studier på området. Om möjligheten till datainhämtning finns, är 

en konkret rekommendation att avgränsa undersökningsobjektet ytterligare. Exempelvis genom 

att definiera undersökningsobjektet som ”utrikes födda från länder utanför EU”, ”utrikes födda 

från länder utanför OECD”, eller dylikt.  

 

                                                 
6 Notera: här används endast termen ”utrikes födda”, trots att den egentliga benämningen i KOLFU är 

”uppvuxna utomlands”. Detta görs för att underlätta sammankopplingen av de två undersökningarna. Givetvis 

skiljer sig innebörden åt, men överensstämmelsen kan ändå antas vara tillräckligt hög för att föra en 

sammanfattande diskussion om båda dessa grupper.     



 29 

Sammantaget bör resultaten som presenterats i denna studie ses som en initiering till framtida 

forskning. Med tanke på att det inte finns tidigare studier – åtminstone i min kännedom – som 

mäter samhälleliga utfall av utrikes föddas representation, var det inte möjligt att bygga vidare 

på tidigare erfarenheter i den grad som är ideal. Förhoppningsvis har denna uppsats kartlagt 

några problem och överväganden som är en tillgång inför framtida studier på området. Att 

fortsätta undersöka utrikes föddas politiska representation som en förklaringsfaktor för samma 

grupps integration är dock något som är fortsatt relevant. Det integrationspolitiska området 

kommer sannolikt vara av hög prioritering även kommande år, och ett viktigt forskningsbidrag 

är att undersöka vilka politiska omständigheter som kan förklara en framgångsrik integration.  
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Utbildningsnivå (%) för utrikes födda från de tio vanligaste födelseländerna 2013. 25–64 
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Appendix II. 

 
Andel fullmäktigeledamöter i grupperna uppvuxna i Sverige samt uppvuxna 

utomlands som anser att det är ”mycket viktigt” för dem att föra fram 

invandrarnas och flyktingarnas intressen. 
Anteckningar: Egengjort diagram. Datakälla: Mikael Gilljam, David Karlsson, Anders Sundell. 

Göteborgs universitet (2015). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008. 

Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002746 
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