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SAMMANFATTNING
På 60-, och 70-talen dominerades invandringen till Sverige av arbetskraftsinvandring, för att
på 80-talet domineras av flykting- och anhöriginvandring. I början på 90-talet sammanföll
invandringsvågen med lågkonjunkturen, något som påverkade invandrarnas ställning på
svensk arbetsmarknad. Sedan dess har situationen för invandrare på arbetsmarknaden varit
relativt svag. Invandraringen gav på 60- och 70-talen en positiv nettoeffekt på offentlig sektor,
men 90-talet och framåt har invandringen däremot medfört en årlig kostnad.
Det finns en rad utgångspunkter för att beräkna invandringens samhällsekonomiska effekter.
Man kan se över effekten på offentlig sektor, effekten på tillväxt och effekten på
arbetsmarknaden (producentöverskott, relativa faktorpriser och sysselsättning). I den här
rapporten ligger fokus på effekten på den offentliga sektorn, eftersom den bevisligen påverkas
mest av invandring och det är här de säkraste siffrorna finns.
De modeller som har används för att räkna ut invandringens ekonomiska effekter i Sverige är
i huvudsak vad vi kallar cash flow-modellen, investeringsmodellen och solidaritetsmodellen.
Den förstnämnda är den vanligaste modellen som har använts i Sverige, bl a av Jan Ekberg,
professor i nationalekonomi vid Växjö universitet. Uträkningar av det slaget räknar ut de
faktiska nettoeffekterna vid en bestämd tidpunkt. I dagsläget ger invandringen enligt modellen
en kostnad på 30-40 miljarder om året.
En uträkningsmodell som till skillnad mot Ekbergs kalkyl tar hänsyn till långsiktighet är
investeringsmodellen. Ekonomen Kjetil Storesletten använder sig av denna modell för att
beräkna nuvärdet av en eller flera invandrargruppers kostnader och intäkter över en livslängd.
Även Storesletten räknar ut att utrikes födda medför en årlig genomsnittlig förlust (17
miljarder kronor om året). Prognoser av det här slaget är intressanta, men ger ett relativt
osäkert resultat, då många omständigheter som påverkar resultatet ändras över tid.
En tredje modell, solidaritetsmodellen, är utvecklad av Lars Jansson, en f.d lektor i
företagsekonomi. Han räknar ut hur mycket första och andra generationens invandrare tar del
av de skattefinansierade samhällsutgifterna. Summan Jansson får fram är 267 miljarder kronor
om året. Anledningen till den höga siffran är bl a att även kostnader som inte berörs av
invandringen räknas med, att Jansson dubbelräknar utgiftsposter samt att invandrarnas
skatteintäkter inte är inkluderade i den summan. När överskattningarna och
dubbelräkningarna i Janssons kalkyl räknas bort motsvarar nettosiffran det som övriga
svenska ekonomer kommer fram till (30-50 miljarder kronor om året).
All forskning visar oss att det är invandrares åldersammansättning och situation på
arbetsmarknaden som avgör resultatet. Den gynnsamma ålderssammansättningen pressar ner
invandringens kostnad, medan den höga arbetslösheten höjer densamma. I rapporten räknar vi
på vad en ökad sysselsättning bland utrikes födda skulle innebära för besparingar eller vinster.
En höjning med en enda procentenhet i sysselsättningsgraden bland invandrare ger en årlig
besparing på ungefär 2,5 mdkr. Skulle andelen förvärvsarbetande utrikes födda komma upp
till samma sysselsättningsnivå som infödda svenskar skulle invandringens nettovinst uppgå
till mellan 17 och 27 mdkr varje år. Skulle utrikes födda komma upp i en förvärvsfrekvens om
71 procent skulle en negativ ekonomisk effekt helt undvikas.
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1. INLEDNING
Sverige är i dag ett mångkulturellt land med människor från hela världen. I ungefär 70 år har
vi varit ett invandrarland, vilket naturligtvis sätter sin prägel på befolkningen och samhället i
stort. Invandrare är i dag ingen marginell grupp i samhället, ca 1.4 miljoner människor i vårt
land har utländsk bakgrund. Det är en befolkningsgrupp som inte visar tecken på att minska.
Tvärtom.
Vad kan vi efter decennier som invandrarland se för ekonomiska effekter av invandringen,
kostar invandringen för Sverige och i så fall hur mycket? Invandringens exakta effekt är en
inte alldeles enkel fråga att besvara. I debatten florerar vitt skilda belopp för invandringens
ekonomiska konsekvenser. Invandringskritiker har på senare år presenterat mycket höga
siffror för invandringens kostnader. Samtidigt har det från etablerat politiskt håll varit
tämligen tyst. Det skapar ingen bra grund för nödvändiga förslag på politiska åtgärder.
Då invandring är en så pass värdeladdad och ständigt aktuell fråga är det på tiden att siffrorna
om invandringens ekonomiska effekter som florerar i debatten granskas. Vi ska ta reda på
vilka metoder som används för att beräkna kostnader eller vinster och vad som är ett relevant
sätt att räkna. De faktorer som avgör invandringens kostnad eller vinst ska också tittas
närmare på.
Även om flertalet nationalekonomer är överens om att invandringen i Sverige genererar en
årlig nettoförlust, får de fram enormt skilda slutsummor. Resultatet avgörs till stor del redan
vid valet av metod vad som ska ingå i kalkylen. Att invandringen genererar en nettoförlust är
dock ett relativt nytt fenomen ur ett historiskt perspektiv. Från att ha varit en nettovinst för
Sverige sedan efterkrigstiden har invandringen först från 1990-talet och framåt kommit att bli
en årlig kostnad, trots att utrikes födda har en större andel i förvärvsarbetande åldrar, än
infödda svenskar. Orsaken är framförallt den höga arbetslösheten bland invandrare.
Det säger oss två saker. Dels säger det oss att det finns all anledning att undersöka hur det
förhåller sig om invandringens kostnader och effekten på samhällsekonomin. Dels säger det
oss att invandringsfrågan är högst politiskt relevant. I den här rapporten koncentrerar vi oss på
det förstnämnda.
Det vi ser i dagens Sverige är en negativ trend, men dåliga kurvor går att vända med rätt
medel. Historien och länder med en annorlunda politik, t e x Kanada, visar att det inte är
invandring i sig som medför ekonomisk förlust (Ekberg1999). Om sysselsättningen bland
invandrare ökade skulle det givetvis minska invandringens – eller invandrares – kostnader.
Här finns en enorm potential som vi ska titta närmare på. Invandring skapar, med rätt medel,
stora möjligheter för Sverige som land.
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2. SVERIGE OCH MIGRATION
Under vågen av utvandring från mitten av 1800-talet och fram till 1930 sökte sig ca 1,3
miljoner svenskar till USA, Kanada, Sydamerika eller Australien under loppet av 100 år.
Anledningarna till att folk flyttade utomlands skilde sig inte nämnvärt mot dagens stora
migrationsvågor i världen. Det var fattigdom, bristande framtidstro samt religiös eller politisk
ofrihet som fick svenskar att utvandra. Det hela vände i och med andra världskriget, då
Sverige övergick från att vara utvandrarland till att bli ett invandrarland.

2.2 Från arbetskraftsinvandring till flykting-, och anhöriginvandring
Under efterkrigstiden och framåt ökade invandringen successivt. På 1940-talet var andelen
utlandsfödda i befolkningen endast 1 procent. På 50-talet infördes en fri invandring för att
minska arbetskraftsbristen under högkonjunkturer och i expansiva branscher. Tanken var att
allt för höga löneökningar då skulle motverkas, vilket skulle ge en stabiliserande effekt på
ekonomin.
Situationen förändrades när de sektorer som hade anställt invandrare under 1950- och 1960talen slogs ut i och med den ekonomiska krisen på 70-talet. LO motsatte sig
arbetskraftsinvandring, som man menade pressade ner lönerna, och 1967 fick Sverige en
reglerad invandring. Efter 1975 upphörde arbetskraftsinvandringen helt.
Riksdagen beslutade att de som ville invandra i princip skulle ha sitt uppehållstillstånd klart
före inresan. Skulle man få tillstånd krävdes då att personen i fråga inte bara skulle ha ett
arbetserbjudande, utan även få tillstånd från dåvarande Invandrarverket tillsammans med
arbetsmarknadens parter för att få invandra. Om det fanns arbetslösa i Sverige som kunde
utföra arbetet beviljades inget uppehållstillstånd. Så fungerar det än idag med undantag för
EU-länder.
Såväl invandringens karaktär (slag av invandring) som invandrarnas ursprung har förändrats
över tiden. På 70-talet hade 60 procent av personer med utländsk bakgrund i Sverige ursprung
i någon av de övriga nordiska länderna och hela 90 procent var födda i Europa. Därefter har
invandringen från utomeuropeiska länder ökat, samtidigt som flykting-, och
anhöriginvandringen i princip har ersatt arbetskraftsinvandringen. Exempel på
flyktinginvandring till Sverige är i samband med militärkuppen i Chile 1973 eller
invandringen från Iran och Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea på 80-talet. I slutet på
80-talet började även människor från Somalia, Kosovo och flera av de forna öststaterna att
söka sig hit. På 90-talet flydde framförallt många bosnier hit. Den sammanlagda andelen
utrikes födda i relation till den inhemska befolkningen har legat kring 10-12 procent under
hela 1990-talet och fram till idag.
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Tabell 1: In- och utvandring från 1851 till 2003

Källa: SCB

Ovan ser vi Sveriges in-, och utvandring från mitten av 1800-talet och framåt, i absoluta tal.
Det ökade antalet invandrare gick om antalet utvandrare på 30-talet. Samtidigt ser vi att även
antalet utvandrare ökat från 1940-talet och framåt. Under den här perioden inträffade även en
omfattande befolkningsökning.
I dag, 2006, har ca 14,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund. D v s är personer födda
utomlands och personer födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands. Enbart utrikes
födda står för 12,2 procent. Den största andelen invandrare i Sverige kommer från Asien och
mer en fjärdedel från övriga Norden. En stor del av invandrarbefolkningen har även sitt
ursprung i Europa. De flesta av dagens invandrare med utomnordiskt medborgarskap får
uppehållstillstånd på grund av familjeskäl, 54 procent. 13 procent får uppehållstillstånd för
arbete, 9 procent för studier och 9 procent på grund av humanitära skäl. Endast 8 procent av
dem som fick uppehållstillstånd är flyktingar, kvotflyktingar eller har annat skyddsbehov,
enligt Genèvekonventionen (2005).
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3. INVANDRINGENS KOSTNADER OCH INTÄKTER
Vid Sveriges köksbord pågår en ständig diskussion om invandringens kostnader för samhället.
Den offentliga debatten är med undantag för inom vissa högerextrema kretsar desto tystare.
Däremot finns det en hel del forskning och uträkningar, om invandringens ekonomiska
effekter, att ta del av. Vi ska nu göra ett försök att reda ut de siffror som florerar för att få en
uppfattning om vilka summor det handlar om och hur man räknar.
När man räknar ut invandringens kostnader och intäkter är det för det första viktigt att utreda
vad och vilka faktorer som är relevanta att inkludera i en kalkyl. I statens årliga budget finns
utgiftsposten Invandrare och flyktingar och som ligger under justitie-, och
utrikesdepartementet som omfattar 7 miljarder kronor. Den siffran ensam är ointressant i
sammanhanget. Skulle man enbart räkna ut själva flyktingsmottagandet, kostnaderna i
anknytning till det och något mer skulle man missa en hel del av de kostnader och intäkter
kopplade till invandrare som uppstår även efter den första perioden för invandrare i Sverige.
Forskningen om invandringens kostnader och intäkter behandlar i huvudsak fyra olika
frågeställningar. Dessa är:
1) Effekten för den offentliga sektorn – d v s huruvida invandrares bidrag till offentlig sektor
under en viss tidsperiod överstiger de kostnader de ger upphov till. Denna frågeställning är
den som är mest utredd i Sverige.
2) Ekonomisk tillväxt – d v s huruvida invandringen bidrar positivt eller negativt till den
ekonomiska tillväxten.
3) Producentöverskott – d v s att ett ökat utbud av arbetskraft leder till att fler arbetare
engageras i produktionen till ett lägre pris. Detta ska då leda till att BNP stiger. De studier
som genomförts har visat att producentöverskottet är marginellt i Sverige.
4) Relativa faktorpriser och sysselsättning – d v s huruvida invandringen påverkar
lönesättningen eller sysselsättningen bland infödda. Invandare tenderar att substituera
inhemsk arbetskraft i låginkomstsektorer. Men eftersom lönesättningen i hög grad styrs av
kollektivavtal är effekterna små.
Vi kommer att fokusera rapporten på effekten på offentlig sektor eftersom det är här de
säkraste siffrorna finns. Det är också posten som bevisligen påverkas av invandringen. Det
finns tidigare forskning och goda data om transfereringar till hushåll i form av
arbetslöshetsersättning, socialbidrag, pensioner etc. respektive direkta skattetransfereringar
från hushåll. Det saknas däremot statistik över offentlig konsumtion per individ. En stor del är
beroende av ålder såsom barn- äldreomsorg och utbildning. Övrig konsumtion utgörs av bl a
utgifter för försvaret, forskning, utrikes förvaltning, rättsväsen samt gator, vägar och parker.
Det är olika huruvida de senare utgifterna inkluderas i beräkningar över invandringens
kostnader. Det gäller även indirekta skatter såsom arbetsgivaravgifter och moms.
I vissa studier inkluderas endast utrikes födda och i vissa räknar man även in barn till utrikes
födda. Det gäller att ha det i åtanke för den som gärna jämför olika siffror och resultat för
uträkningar.
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Sammanfattningsvis kan vi säga att flertalet nationalekonomer är överens om att invandringen
medförde en nettovinst till samhället fram till slutet av 1980-talet då den vände till att bli en
årlig nettokostnad. Mellan åren 1950–1975 motsvarade de positiva inkomstöverföringarna
cirka en procent av BNP. På 1980-talet var inkomstöverföringarna från invandrare till infödda
svenskar plus minus noll. I början 1990-talet vände inkomstöverföringarna till att bli negativa
och motsvara cirka en procent av BNP i kostnad per år (Wadensjö (1972), Ekberg (1983,
1991, 1999) och Gustavsson (1990).
En ekonom som menar att invandringen är lönsam i dag är Torun Österberg (2000). Österberg
baserar dock sin forskning på invandrare som anlände till Sverige mellan 1978 och 1992,
varav majoriteten kom in på arbetsmarknaden innan 90-talskrisen.
Vad påverkar då invandringens kostnader och intäkter för samhället? Varför anses
invandringen av de flesta ekonomer medföra en förlust för samhället och hur räknar de fram
sina resultat?

3.1 Olika metoder för att beräkna invandringens ekonomiska
effekter
Ekonomer på området inkluderar olika parametrar i sina beräkningar. De använder också sig
av olika metoder. Få kallar sina kalkyler vid en särskild modell men vi har trots det valt att
kalla dessa vid olika namn för att tydliggöra skillnaderna.
A) Cash Flow-modellen (Ekberg m fl)
B) Investeringsmodellen (Storesletten)
C) Solidaritetsmodellen (Jansson)
A) Cash Flow-modellen redovisar de totala skatteinbetalningar som kan relateras till utrikes
födda och de totala utbetalningar som kan relateras till utrikes födda. I kalkylen definieras
varje betald skattekrona från en invandrare som ett plus, medan varje betalt skattekrona till en
invandrare som ett minus. På så sätt får man fram den offentliga sektorns omfördelning av
inkomster mellan infödda svenskar och invandrare och därigenom om inkomsttillskottet är
positivt eller negativt för infödda. Ett högt antal och hög andel sysselsatta utrides födda
påverkar således resultatet i positiv riktning medan en hög andel utanför arbetsmarknaden ger
nettoförlust, enkelt uttryckt. Kalkylen visar nettoresultatet för en viss tidpunkt. En nackdel är
att modellen inte visar på utvecklingen över tid.
B) Enligt Investeringsmodellen ses invandrare som en samhällsinvestering och deras
kostnader och intäkter beräknas genom diskonterade (nuvärdesberäknade) in- och
utbetalningar från den offentliga sektorn under en eller en del av en invandrargrupps
livsförlopp. Den norske forskaren vid Stockholms universitet, Storesletten, som representerar
detta räknesätt har kalkylerat 100 år framåt i tiden och utfallet av beräkningarna beror till stor
del på invandrarnas ålder vid invandringstillfället och deras sysselsättningsgrad vid den
tidpunkt beräkningarna utgår ifrån. På så sätt har han räknat ut det nettotillskott en ny
invandrare tillför som ett diskonterat värde av framtida skatteinbetalningar minus
transfereringar och offentlig konsumtion inklusive kostnader och tillskott från framtida barn.
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Nackdelen med modellen är att den medför stor osäkerhet vad gäller framtida förändringar i
skattenivåer, samt ev. skillnader mellan svenskar och invandrare när det gäller nativitet,
fertilitet och sjukdomsmönster. Framtida sysselsättningsnivåer är också mycket osäkra.
C) Solidaritetsmodellen, innebär enkelt uttryckt att samhällets samtliga kostnader slås ut på
hela befolkningen varefter invandrares andel av dessa beräknas. En före detta
universitetslektor i företagsekonomi, Lars Jansson, har skapat denna modell och gör anspråk
på att inkludera både första och andra generationens invandrare i sina beräkningar. Med
samhällskostnader menar Jansson alla kostnader, oavsett om de är direkt kopplade till
invandringen eller inte. Enligt modellen kommer kostnaderna från fyra huvudsektorer. Dessa
är centrala samhällsfunktioner, offentlig konsumtion, transfereringar och inkomstförluster.

3.2 Kostar invandringen 30 miljarder?
Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet och tidigare regeringens
utredare, har en lång erfarenhet av empiriska undersökningar om invandrares sammanlagda
ekonomiska effekter (-83, -91, -94, -95 och -99). Han är i särklass den nationalekonom som
har forskat mest på området.
När Ekberg studerar utrikes föddas relation till hela den offentliga sektorn (stat, kommuner,
landsting) får han fram en negativ nettoeffekt. Då har han tittat på skillnader mellan infödda
svenskar och invandrare på en rad olika områden för att ta reda på in- och utgifter för de två
populationerna. Inkomsterna till den offentliga sektorn kommer från skatter, indirekta skatter
och socialavgifter, medan utgifterna kommer från kostnader för offentlig konsumtion.
Intäkter
Indirekta skatter
Indirekta skatter, till exempel moms, tobaksskatt och arbetsgivaravgifter, är de skatter som
tillför staten den större delen av skatteintäkterna. Utrikes födda personers andel av indirekta
skatter antas motsvara deras andel av summan av det totala löne- och kapitalinkomster i
befolkningen i stort (10.4 procent 1991).
Socialavgifter
Likt de indirekta skatterna är socialavgifterna också proportionella. Socialavgifter baseras på
summan av en persons inkomster och även här antas att andelen socialavgifter som utrikes
födda bidrar med motsvarar deras andel av den totala summan av förvärvsinkomster i
befolkningen (10.5 procent 1991).
Direkta skatter
Lön och kapitalinkomster är exempel på direkta skatter. Här har Ekberg tittat särskilt på
bolagsskatter, arv och gåvoskatter. De direkta skatterna är övervägande bolagsskatter och
bidrar inte med mer än enstaka procent av skatteintäkterna till den offentliga sektorn. Ekberg
utgår från att utrikes föddas andel motsvarar deras andel av den totala summan av
befolkningens kapitalinkomster. Invandrares andel till de direkta skatterna är särskilt låg.
Orsaken är att inkomstskatter är progressiva inkomstfördelningen bland utrikes födda skiljer
sig på så sätt att det är få utrikes födda bland höginkomsttagare.
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Kostnader
Offentliga transfereringar till företag
Företag, lantbruk och industrin får ta del av insatser för att stimulera näringslivet.
Transfereringar av det här slaget kan gynna näringslivet, vilket i sin tur stimulerar
arbetsmarknaden och den privata konsumtionen. Här saknas siffror för fördelningen till
utrikes-, respektive inrikes födda. Ekberg utgår från att invandrares andel motsvarar deras
andel i befolkningen i stort.
Kostnader för offentlig konsumtion
Här ser Ekberg dels över åldersbestämda kostnader, och dels kostnader för övriga kollektiva
nyttigheter (vägar, landets styre etc.). Eftersom utrikes födda personer har en större andel i
förvärvsarbetande ålder än befolkningen i övrigt, konsumerar de mindre offentliga tjänster (te
x inom vård, skola, omsorg). Däremot finns det områden där invandrare är
överrepresenterade, te x inom kriminalvård, vård för narkotikamissbrukare och inom
arbetsmarknadsåtgärder. Detsamma gäller en överrepresentation av bidragstagare av
socialbidrag, bostadsbidrag och bidrag kopplat till arbetslöshet. Även när det gäller barn- och
bostadsbidrag, bidrag på grund av sjukdom, är invandrare överrepresenterade. Däremot är
utrikes födda mycket underrepresenterade när det gäller pensioner. 1991 motsvarade de
utrikes föddas andel av offentliga transfereringar deras andel av befolkningen.
När det gäller övrig offentlig konsumtion har det tidigare visat sig att befolkningsökning på
grund av invandring inte påverkat kostnaden för t ex försvaret. Eftersom statistik saknas kan
man dels utgå från att utgifterna för utrikes födda är desamma som för infödda per capita,
eller om invandringen inte alls påverkar dessa poster. Ekberg uppskattar den faktiska utgiften
för invandrares andel att ligga mellan de båda resultaten, dvs. mellan 6.6 procent och 13.5
procent.
Resultatet för studien visade att invandrare tar del av sammanlagt runt 11.0-12.2 procent av de
offentliga utgifterna, medan de utgör 12.3 procent av befolkningen. Samtidigt står de endast
för endast för 10 procent av inkomsterna till den offentliga sektorn. Detta leder till att utrikes
födda medför en nettokostnad om ca 30 miljarder kronor det aktuella året. 1991 var den
negativa effekten 0,9 procent av BNP och 1994 ca 2 procent av BNP. Underskottet i början av
90-talet tycks alltså ha ökat, men stabiliserats sedan dess.
De främsta faktorerna som påverkar nettoeffekten av invandring är enligt Ekberg:
Sysselsättning
Invandrares relativa höga arbetslöshet sänker skatteinkomsterna för infödda svenskar och ökar
bidragsutgifterna.
Ålderssammansättning
Invandrares relativt yngre ålderssammansättning dämpar negativa effekter på
välfärdssystemet i form av lägre kostnader för sjukvård, äldrevård och pensioner.
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En kombination av invandrarnas ställning på arbetsmarknaden och deras
ålderssammansättning avgör alltså effekten på offentliga finanserna. Ekbergs studier har
också visat att den negativa balansen sedan 1994 har stabiliserats på 30 mdkr för varje år.
En brist med vad vi kallar cash flow-modellen är att man inte ser kostnader och intäkter över
hela livstider för en population när man enbart fastställer invandringens kostnader och intäkter
för en specifik tidpunkt. Vid upprepade undersökningar av samma karaktär kan man däremot
få en överblick över hur den offentliga sektorn, i ett historiskt perspektiv, fördelar utgifter och
får inkomster hos invandrare respektive svenskar.

3.3 Kostar det totalt 17 miljarder?
Nationalekononen Kjetil Storesletten (1998) använder sig av en nuvärdeskalkyl för att
beräkna den offentliga sektorns omfördelningseffekt summerat på en del av eller en hel
invandrargrupps livsförlopp. Storesletten har räknat in faktorer såsom demografi,
arbetsmarknaden, skattepolitik, individuell konsumtion (skatten på konsumtion) och den
statliga budgeten. De faktorer som påverkar kalkylen är följande:
Demografi
Storesletten har utgått ifrån utrikes föddas yngre befolkningsstruktur (dvs. han har räknat med
ett kontinuerligt nyinflöde av invandrare som sedan åldras i Sverige). I kalkylen definieras
invandrare som utrikes födda och deras framtida barn. Fertilitet, mortalitet för varje
åldersgrupp, kön och invandringsgrupp antas vara fixa över tid. Invandrarna antas aldrig
återvända till sina hemländer samtidigt som den svenska invandringspolitiken antas vara
konstant med utgångspunkt från år 1995.
Arbetsmarknaden
Sysselsättningsgraden antas vara konstant för varje invandrargrupp med hänsyn till
ursprungsland, ålder, kön, och tid i landet. Det förutsätter att invandrarna inte har större
löneökningsgrad än arbetskraftsinvandrarna på 70-talet om de i framtiden vistats i exempelvis
20 år i landet.
Statliga transfereringar
Här inkluderas kostnader för exempelvis bidrag till sjuka och arbetslösa. Invandrare antas ha
samma ålders och könsspecifik sjukfrånvaro som svenskar.
Skatter och statlig konsumtion
Storesletten antar att samtliga skatter är konstanta enligt 1995 års nivå med undantag för
inkomstskatten som han höjer successivt för att framtida budgetar ska vara i balans. I
genomsnitt under beräkningstiden uppgår inkomstskatten till 37 procent.
Det resultat Storesletten får fram när han omvandlar livskostnaden till ett specifikt år är en
summa om 17 miljarder eller 1,1 procent av BNP för år 1995 (7 250 kronor per invandrare
och år). Cash flow-modellen, som Jan Ekberg m fl. använder, överskattar enligt Storesletten
kostnaden för invandare med en faktor om 2,8. Det beror på att 2/3 av de statliga utgifterna är
åldersrelaterade. Stora kostnader i framtiden, såsom pension, hälsovård för pensionärer bör
enligt Storesletten diskonteras medan kostnader och vinster inom den nära framtiden borde få
större vikt.
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Nackdelen med Storeslettens investeringsmodell är att flertalet faktorer kan förändras över
tid, såsom fertilitet, sjukdomsmönster osv.
Modellen ska därför framför allt användas för att beräkna vilka faktorer som påverkar
samhällets vinst eller förlust av invandring. Storesletten visar med sina beräkningar att ålder
vid invandringstillfället och sysselsättningen har avgörande betydelse. Modellen visar att den
potentiella samhällsvinsten finns hos invandrare som är 20-30 år vid invandringstillfället
eftersom kostnaden för skolgången har finansierats av hemlandet samtidigt som personen har
en lång tid i arbetslivet framför sig. Den genomsnittliga vinsten för samhället beräknas uppgå
till över 200 000 kronor per invandrare under en livstid. Detta trots invandrares förhållandevis
låga sysselsättningsgrad.
Invandrare som däremot är över 50 vid invandringstillfället medför en nettokostnad som
uppgår till över 1,5 miljoner. Den genomsnittliga invandraren kostar samhället 175 000
kronor per person under en livstid. För att samhället ska gå plus minus noll räcker det
exempelvis att invandrare som kommer hit som 27 åringar har en sysselsättningsnivå som
uppgår till 60 procent (för den enskilda individen).

3.4 Kostar det 267 mdkr om året?
En före detta universitetslektor i företagsekonomi vid Handels i Göteborg, Lars Jansson, har
också intresserat sig för invandringens kostnader och intäkter. Utgångspunkten för Janssons
beräkning är hans s k solidaritetsmodell, som enkelt uttryckt innebär att samhällets samtliga
kostnader räknas ut och slås ut på hela befolkningen varefter han beräknar invandrarnas andel.
Jansson gör anspråk på att inkludera både första och andra generationens invandrare, men det
är oklart hur han beräknar andra generationens kostnader och intäkter.
Enligt beräkningar som publicerades 2002 i hans bok, Mångkultur eller välfärd, uppgår
invandringens kostnader till ca 267 miljarder kronor per år. Det är en väsentligt mycket högre
siffra än vad forskare kommit fram till och det finns anledning att granska den närmare.
I uträkningen ställs kostnader upp från fyra huvudsektorer. Dessa är centrala
samhällsfunktioner, offentlig konsumtion, transfereringar samt inkomstförluster. Låt oss se
närmare på dessa.
Centrala samhällsfunktioner 31,8 miljarder kronor
Till Centrala samhällsfunktioner räknas statsövergripande kostnader. Dessa är bland annat
rikets ledning, finansförvaltning, skatte- och inkomstförvaltning och utrikesförvaltning. Den
sammanlagda kostnaden för den här posten beräknas uppgå till 15 miljarder. 20 procent,
invandrarnas andel, av det blir 3 miljarder kronor. Ovanpå det lägger han till räntor för
statsskulden och valutaförluster för lån utanför Sverige, 90 mdkr, varav invandrarnas andel
beräknas vara ca 29 miljarder, dvs. 32 procent).
Det går att argumentera för att vi alla ska bidra till de gemensamma samhällsfunktionerna,
vilket alla som betalar skatt i Sverige också gör. Att invandare ökat befolkningen i Sverige
leder till att de gemensamma fasta kostnaderna per capita har minskat. Det räknar inte Jansson
med. Men om vi trots det räknar ut invandrarnas andel av centrala samhällsfunktioner skulle
denna siffra ändå bara uppgå till 21 miljarder (20 procent av befolkningen, vilket inkluderar
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utrikes födda och födda i Sverige med minst en utrikes född förälder). Om vi enbart räknar
utrikes föddas andel (ca 12 procent) blir kostnaden ca 12,6 miljarder.

Offentlig konsumtion 122,9 miljarder
Under denna post beräknar Jansson vad invandrare kostar kommunerna, landstingen och
staten. Detta är den största posten i kalkylen ca 123 miljarder kronor (varav kommunerna står
för ca hälften).
Jansson gör här antaganden om att invandrare konsumerar en större andel av den
gemensamma kakan jämfört med deras andel av befolkningen. Han argumenterar för
exempelvis ett överutnyttjande av skolan (i form av fler lärare i invandrartäta skolor,
hemspråk osv) och ökade kostnader för sjukvård (flerspråkig hemtjänst etc.). Detta
överutnyttjande av resurser i kommun och landsting anses kvitta ut det faktum att invandrare
har en fördelaktig demografi (med en låg andel pensionärer). Jansson kan dock inte visa hur
stort det påstådda överutnyttjande av systemet är och om det skulle motsvara invandrares
lägre kostnader för sjukvård och exempelvis hemtjänst. Det ter sig mindre troligt. Jansson
lyckas inte heller visa källor för beräkningarna. Det finns därtill inga beräkningar för poster
där svenskar kan antas ha högre konsumtion av det offentliga såsom t ex glesbygdsstödet.
Transfereringar 84,2 miljarder
Omkring 65 procent av statsbudgeten avser transfereringar, det vill säga välfärdssystemets
omfördelning av köpkraft. För 1999 var kostnaden för samtliga transfereringar 465 mdkr,
varav ca 400 mdkr kom direkt eller indirekt hushållen till del. 70 mdkr är kostnader för
utvecklingsbistånd, EU-avgift och andra organisationer som inte kan sägas påverkas av
invandringen. På samma sätt som för centrala samhällsfunktioner bidrar invandrare snarare
till att sänka kostnaderna per capita. Men även om vi bortser från det och utgår ifrån Janssons
egen modell så är beräkningarna svåra att härleda.
Kostnaderna för barn och ungdom i form av barnbidrag, studiebidrag etc. hämtas exempelvis
från en statlig undersökning som gjorts i ett antal europeiska länder. Kostnader för
socialbidrag, bostadsbidrag, studiemedel osv hämtas från en underökning gjord av
Kommunförbundet 1997. Undersökningen omfattar invandrare som kommunplacerats och
som vistats i Sverige 4-5 år. Jansson anser att dessa är representativa för alla invandrare i
Sverige, vilket inte är fallet. Personer som vistats kort tid i landet har väsentligt mycket lägre
sysselsättningsgrad än invandrarbefolkningen som helhet.
Det är med andra ord svårt att uppskatta hur stora felberäkningarna är.
Inkomstförluster 28,5 miljarder
Inkomstförluster uppstår när människor som borde, men p g a arbetslöshet eller sjukdom, inte
deltar i produktionen. Den posten räknas fram till 28,5 mdkr. Denna siffra kan vara relevant
att ta med, men Jansson gör en dubbelräkning. Inkomstförluster har redan tagits hänsyn till i
posten intäkter där invandrarnas inkomster beräknats. Därför kan vi bortse från denna
kostnad.
Intäkter
Jansson presenterar i sin bok beräkningar över invandrarnas direkta och indirekta skattebidrag
till samhället. Dessa intäkter är dock inte medräknade i siffran över kostnader om 267
miljarder. Enligt Jansson själv uppgår invandrarnas andel av intäkterna till 117,4 miljarder
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(dvs 10,4 procent av de totala skatteintäkterna). Janssons egen nettokostnad uppgår således till
ca 150 miljarder.

I tabell 2 har vi sammanställt Janssons beräkningar och våra korrigeringar. Detta är en
översiktlig korrigering av Janssons uträkningar.
Tabell 2: Lars Janssons uträkning samt korrigeringar

Lars Janssons uträkning
Kostnader och
intäkter

Våra korrigeringar

Hela
Invandrarbefolkningen befolkningen
Mdr

Centrala
samhällsfunktioner

105

Andelar i %

31,8

30,3

Korrigerad
kostnad

12,8- 20,8

Motivering
Invandrares andel kan inte sägas
överstiga deras andel av befolkningen.
(12 resp 20 % av befolkning) Felräkning
11-19 mdr kr.

63,9 - 106,4

Invandrare konsumerar mindre än sin
andel av befolkning pga. fördelaktiv
ålderssammansättning. Vi har trots det
räknat med att konsumtionen motsvarar
befolkningsandelen för första och andra
generationens invandrare. Felräkning
16,5 – 59 mdr kr.

Svårigheter att granska underlaget för
beräkningar gör att vi inte korrigerar
siffran trots att den uppenbart är
felaktig.
Denna post är redan inräknad i de låga
intäkterna för invandrare. Felräknign
28,5 mdr kr.

- Ledningskostnader
- Ränta på
statsskulden

Offentlig konsumtion

532

122,9

23,1

- Statlig
- Kommunal
- Landsting

Transfereringar

Inkomstförluster
Summa brutto
kostnader
Intäkter (direkta
skatter, indirekta
skatter, sociala
avgifter, bidrag,
räntor, utdelningar och
ev lån)
Summa
nettokostnader

465

11102

84,2

18,1

28,5

2,6

28,5

267,4

24,3

160,9- 211,4

11102

117,4

0

150

10,7

117,4

Felräkning 56-106 mdr kr.
Det är osäkert hur intäkterna beräknats
för andra generationens invandrare.
Andelen av intäkter motsvarar endast
andelen för utrikes födda enligt Ekbergs
beräkningar.

43,5- 94

Invandringens kostnader borde med Janssons egen modell landa på mellan 43,5 och 94
miljarder beroende på om vi bara räknar med utrikes födda eller om vi även räknar in andra
generationens invandrare.
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4. Åldersammansättning och sysselsättning är avgörande
Med hjälp av de beräkningsmodeller vi har tittat närmare på kan vi konstatera att orsaken till
invandringens nettoförlust sammanfattningsvis är att allt för många står utanför
arbetsmarknaden och lever på bidrag. Ålderssammansättningen är däremot till de utrikes
föddas fördel. Vi ska här titta närmre på hur invandrares åldersammansättning skiljer sig från
svenskars och vad det skulle innebära – ekonomiskt – om sysselsättningen ökade bland
invandrare.

4.1 En gynnsam ålderssammansättning
Invandrare har en större andel som är i arbetsför ålder jämfört med infödda svenskar. En
person som invandrar i 20-årsåldern har givetvis helt andra förutsättningar att smidigt komma
in på arbetsmarknaden, än vad den genomsnittliga 65-årige invandraren har. Faktum är att en
person som invandrar i åldern 16-34 år, vilket de flesta invandrare gör, genomsnittligt sett är
en ren vinstaffär för statskassan. Ålderskoncentrationen bland invandrare finns fortfarande
kring förvärvsarbetande åldrar (Ekberg 2002), en åldersgrupp som till stor del redan har
genomgått sin utbildning, inte konsumerat barnomsorg, barnbidrag eller sjukvård.
Invandrare har historiskt sett, vilket vi tidigare har varit inne på, haft en föryngringseffekt på
befolkningen. I det längre loppet dämpas däremot effekten, eftersom även
invandrarbefolkningen genomgår en åldringsprocess. I Sveriges fall utgör i dag personer över
65 år 17 procent av befolkningen. Utan efterkrigstidens invandring skulle den ha varit 19
procent (Ekberg 2006). Anledningen till att föryngringseffekten dämpas på längre sikt beror
helt enkelt på att befolkningstillskottet på grund av invandringen inte har hunnit bli tillräckligt
stort innan de som invandrat själva börjat åldras. Att invandrare i ett historiskt perspektiv ändå
har haft en bromsande effekt på ålderssammansättningen av den totala befolkningen råder det
ingen tvekan om.
Tabell 3: Ålderssammansättning
40%
35%
30%
25%

Andel Utrikes
födda

20%

Andel födda i
Sverige

15%
10%
5%

Till vänster ser vi
ålderssammansättningen
för invandrare
(utrikes födda)
respektive infödda
svenskar.
Invandrare har en
mindre andel
åldringar, samt en
större andel i
arbetsför ålder.

0%
0-6

7-17 18-24 25-44 45-64 65-79

80-
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För att nämna ett exempel ger en person som invandrar till Sverige i åldern 20-30 år en
nettovinst (nuvärdet) på ca 200.000 kronor per invandrare (Storeletten 2003). Detta trots att
förvärvsnivån bland gruppen utrikes födda är så pass låg.

4.2 En ökad sysselsättning
Eftersom den höga arbetslösheten bland utrikes födda är den främsta orsaken till att
invandringen går med förlust är det viktigt att sätta fokus på ökad sysselsättning bland
invandrare. En hög arbetslöshet ökar trycket på välfärdssamhället i form av ökade
bidragsutgifter och lägre skatteintäkter från arbetare.
Ett tydligt exempel på arbetsmarknadens betydelse ser vi när vi jämför med historiska siffror.
Såväl infödda svenskar som invandrare hade i princip full sysselsättning under 1950 och 60talet och i perioder hade invandrare t o m högre sysselsättning än svenskar. Särskilt tydligt såg
man det bland kvinnor. Invandrarkvinnor jobbade oftare heltid, medan svenskfödda kvinnor i
högre utsträckning arbetade deltid. Lönen per capita var därför högre bland invandrare. På 50talet var sysselsättningen bland de utrikes födda 20 procent högre än bland svenskar, 1960 var
den 5 procent högre (Ekberg, Andersson 1995). Först efter 70-talet vände situationen till
invandrarnas nackdel, både i fråga om sysselsättning och lönenivå. Under 90-talets
lågkonjunktur sjönk sysselsättningen ytterligare. 1994 var sysselsättningen bland invandrare
hela 25 procent lägre än totalbefolkningen, en siffra som bara förbättrats nämnvärt till 24
procent för år 2004 (SCB 2004). I dag är sysselsättningen bland utrikes födda 55,6 procent,
mot 79,4 bland svenskfödda.
Tabell 4:Sysselsättning
Sysselsättning (SCB 2004)

%

Anledningarna till den negativa utvecklingen
Utrikes födda
55,6
är flera. Den tidigare migrationspolitiken
Inrikes födda
79,4
som byggde på en öppen marknad för
Differens
23,8
arbetskraftsinvandring förbyttes till en politik
som prioriterade flykting- och anhöriginvandring.
Dessa har haft svårare att komma in i arbete. Krig och kriser under 90-talet förde med sig
stora flyktingvågor till Sverige under en period som präglades av en mycket svag konjunktur.
En misslyckad integrations- och/eller arbetsmarknadspolitik måste också ses som en
förklaring. I välfärdsstater är skillnaden mellan en medborgare som arbetar och betalar in
skatt, och en bidragsförsörjd, relativt stor. Varje enskild människa som går från arbetslöshet
till arbetskraften innebär enorma besparingar.
Ekberg har i en studie från 1991 (uppdaterad 1997) fått fram ett nyckeltal för hur mycket
Sveriges BNP påverkas av förändringar i sysselsättningsgraden bland utrikes födda.
Nyckeltalet innebär att 1 procents förändring i sysselsättningen motsvarar en förändring om
0,1 procent av BNP. Vi utgår från BNP-siffran för 2004 (2411,467 mdkr) och utifrån
nyckeltalet beräknar vi hur olika sysselsättningsscenarier skulle påverkar kostnaderna för
invandringen (se tabell 5). Resultaten visar att eftersom utrikes födda har en mer gynnsam
åldersstruktur än svenskfödda (se stycke 4.1, tabell 3) skulle en sysselsättning som motsvarar
svenskföddas nivå generera samhället en vinst om mellan 17 och 27 miljarder (om vi utgår
från Ekbergs kalkylerade kostnad för invandringen om 30-40 miljarder kronor idag).
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Tabell 5: Scenarier vid förändrad sysselsättningsgrad
Scenarier
Sysselsättning utrikes
födda
Samma som svenskar
(79,4 %)
Break even (71 %)
60%
1 procents höjning (57,6%)

Resultat för
Kostnadsbesparing/år samhället/år
(miljarder)**
(miljarder)*
57,4
37,1
10,6
2,4

(+ 17,4) - (+ 27,4)
(-2,9) - (+7,1)
(-29,4) -( -19,4)
(-37,6) - ( - 27,6)

*Nyckeltal: 1 % sysselsättningsförändring för utrikes födda påverkar BNP med 0,1 %. Ekberg, 2006
**Utgår från Ekbergs kalkylerade kostnad om 30-40 miljarder

I tabell 5 ser vi hur sysselsättningsgraden bland invandrare påverkar utfallet i miljarder
kronor. Tabellen visar att kommer utrikes födda upp till en förvärvsnivå på 71 procent, utgör
de ingen nettokostnad. Endast en procentenhets höjning av sysselsättningsgraden skulle spara
samhället 2,4 mdkr per år.
Man skulle kunna anta att invandrare förändrar även svenskföddas situation på
arbetsmarknaden, och därigenom svenskars bidrag eller kostnader för offentlig sektor.
Undersökningar har hittills visat att större effekter på infödda svenskar inte går att bevisa.
Däremot har olika grupper på arbetsmarknaden, beroende på typ av arbete, vunnit eller
förlorat på arbetsmarknaden tack vare invandring. Dessa effekter av invandring har dock
överlag visat sig ha en marginell betydelse i Sverige (Ekberg 2002).
I sammanhanget får man inte heller glömma att det finns stora regionala skillnader inom
Sverige. I Gnosjö hade personer födda utom Norden 2002 en sysselsättning som uppgick till
75 procent, att jämföra med Landskrona som inte kommer upp i högre siffror än 39 procent
för samma grupp. Intressant är att båda kommunerna är mycket invandrartäta med en andel
utrikes födda kring 20 procent. Därtill är de största invandrargrupperna från Vietnam och
Bosnien-Hercegovina (Gnosjö) respektive f d Jugoslavien och Bosnien-Hercegovina
(Landskrona). Det är med andra ord inte en omöjlighet att höja sysselsättningen bland
utomnordiska invandrare till nivåer som skulle göra gruppen till en vinstaffär för Sverige.
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5. SLUTSATSER
Det intressanta när man ska ta reda på ”invandringens kostnader” är att räkna ut kostnader och
intäkter till följd av invandring. Invandringens kostnader måste jämföras mot hur det hade sett
ut utan någon invandring alls, d.v.s. om invandringen har kostat det svenska samhället och
människorna som bor här. Om invandringen påförs kostnader som den inte direkt påverkar,
vilket är fallet med Lars Janssons uträkning, är risken att kostnaderna överskattas. Dessutom
är en bruttosumma relativt ointressant om det är vad invandringens lönsamhet man vill skåda,
utifrån ett statsfinansiellt eller samhällsekonomiskt perspektiv.
För en befolkningsgrupp som har en relativt hög arbetslöshet och som samtidigt är
överrepresenterad vad gäller bidragstagande får man naturligtvis fram höga utgifter – i
synnerhet i en välfärdsstat. Det är ingen överraskning. Skulle liknande uträkning göras av vad
glesbygdsbor kostar eller vad sjuka kostar, skulle siffrorna förmodligen uppgå till en stor
förlust där också. När debatten om invandringens kostnader väl har kommit upp i media görs
ofta ett allvarligt fel. Lars Janssons bruttosumma, utifrån solidaritetsmodellen, jämförs med
Ekbergs nettosumma. Det är förstås totalt irrelevant. Janssons nettosumma blir 150 mdkr, och
Ekbergs bruttosumma blir 121-126 mdkr. Att då jämföra 30 mdkr och 270 är vilseledande.
Vem som definieras som ”invandrare” enligt statistiken är inte heller helt enkelt. Gruppen
andragenerationens invandrare är relativt ung och barn konsumerar mer av de offentliga än
vuxna. Att använda definitionen utrikes födda har också sina bekymmer, då det finns stora
skillnader mellan olika invandrargrupper. Ska man räkna utomeuropeiska invandrare bör man
fråga sig var adoptivbarn ska placeras. Svårigheter med exakt statistik och att det inte finns
någon perfekt definition gör att det blir mycket generella data.
I en internationell jämförelse ser svenska invandrares situation på arbetsmarknaden sämre ut
än i många andra länder med stor invandring. I länder som Australien, Kanada, USA och
Österrike arbetar en markant högre andel invandrare. Dessa länder har en hög andel
arbetskraftsinvandring och i somliga länder premieras även yngre invandrade. Sverige har
däremot en mycket låg andel invandrare som kommer hit som arbetskraft.
I ett globalt perspektiv är de stora invandringsländerna också de länder med relativt hög
teknologisk och ekonomisk utveckling. Australien, Schweiz, USA, Kanada har exempelvis
10-25 procent invandrare i befolkningen. Länder som USA, Kanada och Australien har
historiskt sett präglas av invandring. Internationellt sett finns det också teorier och forskning
som menar på att invandring är lönsamt. På andra sidan Atlanten, i USA, visar studier från
Julian L Simon (1932-1998) att invandringen och migrationen har främjat den ekonomiska
och teknologiska utvecklingen i USA. Simon såg människan i första hand en resurs och en
rationell, potentiell producent. Det är ett intressant perspektiv, sällsynt i Sverige.
Stora skillnader i invandrares sysselsättning finns inte enbart i jämförelser mellan länder, utan
även mellan kommuner i Sverige kan vi se stora skillnader i sysselsättning bland invandrare.
Att skillnaden mellan invandrares sysselsättning i Landskrona och Gnosjö är på hela 36
procentenheter är värt att studera orsakerna till. Företagsamhetens betydelse ska inte heller
underskattas. Ett av fem nystartade företag startas i dag av människor födda utomlands.
Vi har sett att man med små förändringar i invandrares sysselsättningsgrad skulle kunna
vända den negativa situationen i Sverige. Hade sysselsättningsnivån för invandrare varit
densamma som för svenskar skulle det innebära en kostnadsbesparing på ca 57 miljarder.
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Invandringen skulle gå med en nettovinst på ca 20 miljarder. Även om det i dagsläget är ett
orealistiskt mål i dagsläget, är det viktigt att titta närmare på åtgärder för att minska
arbetslösheten. För att invandringen åtminstone inte ska gå med en förlust behöver andelen
förvärvsarbetande öka till 71 procent, d v s med en ökning i sysselsättning på 15,4 procent
från dagens sysselsättningsnivå bland utrikes födda. En enda procenthöjning av utrikes föddas
sysselsättning innebär en besparing på 2,4 mdkr.
Immigranter är driftiga människor som flyttar till ett nytt land i hopp om ett bättre liv. Det är
det och de möjliga lösningarna som fokus bör ligga på. Vägvalet står vid att antigen blunda
för situationen eller att ta sig an globaliseringens utmaningar, konsekvenser och framförallt;
möjligheter. I det är den ökade migrationen och invandringen en viktig del.
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6. Begrepp som används i rapporten
Invandrare Utrikes födda personer syftar vi på när vi skriver invandrare i den här rapporten.
Första generationens invandrare avser personer som är utrikes födda. Andra generationens
invandrare avser personer som är födda i Sverige, men har minst en förälder som är utrikes
född.
Svenskar Personer födda i Sverige och med minst två föräldrar födda i Sverige.
Miljarder kronor Förkortas i rapporten till mdkr.
Statsskuld Upplåning för att finansiera statlig verksamhet.
Utrikes födda Personer födda utanför Sverige.
Personer med utländsk bakgrund Utrikes födda samt svenskfödda med två utrikes födda
föräldrar.
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