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Inledning 
Bakgrund 
Det är i år 12 år sedan Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) publicerade sin 
rapport ”Invandringen och de offentliga finanserna”. I denna gjorde ESO:s utredare Jan 
Ekberg en analys av vad invandringens nettoeffekt på de offentliga finanserna var för året 
2006. Resultatet var kanske inte det som många under den här tiden väntade sig, då det 
länge har funnits en allmänt spridd uppfattning om att invandringen var en 
samhällsekonomisk vinstaffär för Sverige. Rapporten visade nämligen att invandringen gav 
upphov till en nettoskattekostnad uppgående till ca 1,5-2% av BNP, vilket räknat på 2006 
års BNP var 63-84 miljarder kronor (i 2021 års priser). Man kan också uttrycka resultatet som 
att det skedde en omfördelning av 63-84 miljarder i skattepengar från den infödda 
befolkningen till invandrarbefolkningen.1  

Lars Heikensten, den dåvarande ordföranden för ESO, sammanfattade i förordet rapportens 
kanske viktigaste slutsatser:”Av rapporten framgår bl.a. att effekterna på de offentliga 
finanserna är beroende av invandringens storlek, ålderssammansättning och karaktär.” Vidare 
skriver han att ”Helt avgörande för invandringens effekter på de offentliga finanserna är hur 
bra invandrarnas integration på arbetsmarknaden fungerar.” 

Förutom att studera året 2006 gjorde Ekberg också ett antal framåtblickande prognoser 
över vad invandringens effekt på de offentliga finanserna skulle kunna tänkas bli i framtiden. 
Detta gjordes genom ett antal tidsmässiga nedslag fram till år 2050, närmare bestämt vid 
2015, 2025, 2035 och 2050. Prognoserna baserades på ett antal olika scenarier om offentlig 
sektors utveckling och invandrarnas integration på arbetsmarknaden, mätt som måttet 
sysselsättningsgrad. Ekberg antog också en nivå på nettoinvandringen för perioden. I 
sammanfattningen till rapporten lyfte Ekberg fram scenariot i vilket den nyinvandrade 
befolkningen under prognosperioden skulle uppnå samma sysselsättningsgrad som den 
infödda, vilket var långt ifrån fallet för rapportåret, 2006. I det fallet skulle den nyinvandrade 
befolkningens intäkt till de offentliga finanserna bli 0,1 % för 2015, 0,4% för 2025, 0,6% för 
2035 och 0,7% för 2050. Rapportens andemening var ungefär att 2006 var ett dåligt år att 
göra studien på men att framtiden såg betydligt ljusare ut. 

Det har nu gått 15 år sedan rapportens ”avstampsår” 2006 och av Ekbergs framåtblickande 
prognosperiod har nu drygt en tredjedel passerat. Vi tycker att det är hög tid att titta lite 
närmare på vad utfallet för Ekbergs olika prognosvariabler faktiskt blev och för att med facit 
i hand resonera kring hur stora de offentligfinansiella effekterna faktiskt kan ha varit under 
perioden 2007-2021. Vi har inte haft tillgång till det stora datamaterial och de 
simuleringsmöjligheter som ESO hade till sitt förfogande 2009. Dock kan många av de 

antaganden som Ekberg gjorde kring invandringens storlek, karaktär och utrikes föddas 
sysselsättningsgrad kontrolleras. 

Sedan Ekberg skrev sin rapport har det också kommit ny forskning som inriktat sig på 
flyktinginvandringens effekt på de offentliga finanserna. Den här rapporten kommer använda 

 

1 Invandrarbefolkningen definieras av Ekberg som utrikes födda samt barn födda i Sverige av två utrikes födda 
föräldrar och det är den definitionen som även används i den här rapporten. 
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resultaten i två av de rapporterna till att beräkna vad flyktinginvandringen har haft för 
nettoskatteeffekt på de offentliga finanserna under perioden 2007-2021.  

Vi tror att vi i denna rapport kan komma närmare sanningen om vad invandringens kostnader 
verkligen blev under perioden 2007-2021 än vad Ekberg hade möjlighet att förutse när han 
stod och blickade in i en mycket osäker framtid år 2009. 

Sammanfattning 
Den här rapporten uppskattar nettoskattekostnaden för invandrarbefolkningen under 
perioden 2007-2021 till 1 397 miljarder kronor eller i genomsnitt 93 miljarder kronor per år. 
Det motsvarar en genomsnittlig årlig nettoskattekostnad om 1,93% av BNP. 

Nettoskattekostnaden för de som invandrat av flyktingskäl och som flyktinganhörig under 
samma period uppskattas till 1 712 miljarder kronor eller i genomsnitt 114 miljarder kronor per 
år. Det motsvarar en årlig nettoskattekostnad om 2,38% av BNP. Nettoskattekostnaden har 
inneburit en omfördelning av skatter och transfereringar från den infödda befolkningen till 
den invandrade befolkningen med samma belopp. 

Rapporten visar också på ett demografiskt skifte i Sverige under de senaste 15 åren. 
Invandrargrupperna från Afrika, Mellanöstern och Syd- och Centralasien har sammantaget 
ökat från att utgöra 347 910 personer i Sverige den 31 december 2006 (3,8% av 
totalbefolkningen) till att utgöra 967 239 personer den 31 december 2021 (9,2% av 
totalbefolkningen), en ökning med 619 329 personer, eller 178%. Av den sammanlagda 
befolkningsökningen om 1 339 069 personer under perioden 2007 till 2021 är 915 303 
personer (68%) utrikes födda och av dessa är 67% födda i Afrika, Mellanöstern eller Syd- och 
Centralasien. 

Vi efterlyser ny forskning kring olika invandrargruppers påverkan på de offentliga finanserna 
samt hur bidragsberoendet ser ut i de olika grupperna. Detta är viktigt för att veta hur stor 
den offentligfinansiella effekten blir på samhället av t ex ökad arbetskraftsinvandring eller 
ökad flykting- och anhöriginvandring. Sådan forskning kan då bli ett rationellt styrmedel för 
hur Sveriges invandrings- och biståndspolitik ska utformas i framtiden. Även forskning kring 
vilken sysselsättnings- och självförsörjningsgrad som de olika invandrargrupperna behöver 
komma upp i för att nå ett offentligfinansiellt ”break-even” efterfrågas. 

Något om Ekbergs definitioner 
I Ekbergs rapport används en rad olika begrepp och det kan vara av värde att redan tidigt 
bena ut vad som avses med de olika begreppen då några inte är helt intuitiva. 

 Inrikes född = född i Sverige 

 Utrikes född = född i annat land än Sverige 

 Invandrare = utrikes född person som invandrat till Sverige2 

 Infödda med invandrarbakgrund = personer födda i Sverige men med två utrikes födda 
föräldrar3 

 

2 Även en inrikes född person kan ju efter en utvandring naturligtvis återinvandra och då bli en ”invandrare”. I 
Ekbergs rapport förefaller det dock uppenbart att han med ”invandrare” avser utrikes födda personer som invandrar. 

3 Ekberg, sid 44. 
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 Invandrarbefolkningen = utrikes födda samt personer födda i Sverige av två utrikes 
födda föräldrar4 

 Infödd befolkning = personer födda i Sverige med en eller två föräldrar födda i Sverige5 

Ekberg studerar i sin rapport invandrarbefolkningens nettoskatteeffekt på de offentliga 
finanserna. Det avser alltså alla utrikes födda samt barn födda i Sverige av två utrikes födda 
föräldrar. En särskild fråga som blir aktuell i och med Ekbergs definition av 
invandrarbefolkningen är hur andra generationens invandrare, alltså de med två utrikesfödda 
föräldrar, utvecklas som grupp när det kommer till sysselsättning och ekonomisk integration. 
Denna grupp kommer som en följd av en stor invandring naturligtvis att växa och på sikt 
utgöra en inte obetydlig del av den totala befolkningen. Utan att gå in allt för mycket på 
detaljer så har Ekbergs och annan forskning visat att denna grupp har ett förbättrat 
sysselsättningsläge jämfört med sina föräldrar, men att de ändå ligger klart under den 
infödda befolkningen. De som har föräldrar födda utom Europa och är i de yngre 
åldersgrupperna har särskilt låg andel förvärvsarbetande.6 

Då Ekberg låter denna grupp ingå i invandrarbefolkningen så kommer rimligtvis medelvärden 
avseende t ex sysselsättningsgrad, bidragsberoende mm att förbättras jämfört med om han 
bara hade tittat på den utrikes födda befolkningen. Å andra sidan blir det ett högre 
medelvärde för den infödda befolkningen att jämföra invandrarbefolkningen med. 

Ekbergs prognoser 
Ekberg presenterar i sin utredning en framtidsprognos för tillkommande invandrings effekt 
på de offentliga finanserna utifrån ett antal olika scenarier för utvecklingen för invandrarnas 
ekonomiska integration i form av sysselsättningsgraden på arbetsmarknaden och hur 
storleken på den offentliga sektorn utvecklas. Ekberg presenterar också ett scenario för 
nettoinvandringens utveckling under prognosperioden. 

Sysselsättningsgraden 
Ekberg målar upp två olika scenarier för invandrarbefolkningens sysselsättningsgrad. I det 
första utgår han ifrån att sysselsättningsgraden och arbetsinkomsten för 
invandrarbefolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) kommer vara densamma som för den 
infödda befolkningen i samma åldrar. Det liknar ungefär den situation som vi hade i Sverige 
under 1950-70-talen. I det andra scenariot antas integrationen på arbetsmarknaden vara 
betydligt sämre. Invandrarbefolkningen i förvärvsarbetande åldrar antas ha samma 
sysselsättningsgrad och arbetsinkomst som för utrikes födda boende i Sverige hade när 
rapporten skrevs. Det är naturligtvis två extremscenarier och vi kommer se senare att 
verkligheten, som så ofta, hamnar däremellan. Dock kan det sägas redan nu att det verkliga 
utfallet under perioden 2007-2021, åtminstone för utrikes födda, vilket är den gruppen som 
det finns lättillgänglig statistik för, ligger betydligt närmre utfallet för utrikes födda 2006 än 
att det skulle ha närmat sig inrikes föddas sysselsättningsgrad. 

Offentlig sektors omfattning 
Här föreslår Ekberg tre olika scenarier. I det första räknas offentlig sektors storlek bara upp i 
takt med befolkningsutvecklingen, vilket innebär att han använder sig av samma belopp i 
kronor per capita för de olika åldersgrupperna under prognostiden som han använde sig av 

 

4 Ekberg, sid 63. 
5 Detta blir den logiska definitionen efter att Ekberg har definierat ”invandrarbefolkningen” 
6 Ekberg, sid 44 
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2006, men räknar upp dessa med befolkningsprognosen. Alternativet förefaller orealistiskt 
från början, då det varken tar hänsyn till inflation eller BNP-tillväxt. Ett andra scenario tar 
hänsyn till just den bristen genom att räkna upp beloppen han använder sig av 2006 i takt 
med befolkningsutvecklingen och BNP-utvecklingen. Det tredje alternativet är likt alternativ 
två, dock räknar han med att också kravnivån höjs, d v s att offentlig sektor växer p g a ett 
större behov av transfereringar och offentlig service, givet allt annat. 

Invandringens storlek 
När det gäller befolkningsutvecklingen tar Ekberg hjälp av SCB:s prognos från 2006 om 
Sveriges framtida befolkningsutveckling fram till 2050. SCB har, förutom sitt huvudalternativ, 
två olika prognoser, en med ”hög invandring”, vilket definieras som nettoinvandring per år 
om ca 30 000-40 000 personer. Det andra scenariot är ”låg invandring” i vilket 
nettoinvandringen är ca 15 000 personer per år i genomsnitt.  

Ekberg gör sedan något märkligt. Han definierar lågalternativet som alternativet med ingen 
invandring alls och menar att det är den befolkningsstorleken som den ökade invandringen i 
högalternativet ska jämföras med. Det blir därmed oklart om han då räknar på t ex 35 000 
personer per år (genomsnittet av högalternativet) eller högalternativets invandring minus 
lågalternativets invandring, vilket då skulle bli 35 000-15 000= 20 000 personer i 
nettoinvandring i genomsnitt. I vilket fall blir det bara ett scenario, d v s, det med ”hög 
invandring” som han räknar på i prognosdelen. Vi återkommer till denna fråga i 
beräkningsdelen i rapporten. 

Utfallen 
Tanken här är inte att redogöra för alla olika utfall av de olika scenarierna som Ekberg 
laborerar med utan vi kommer nöja oss med att redogöra för det som kom närmast 
verkligheten, d v s låg ekonomisk integration och en konstant offentlig sektor.7 Det är när 
det kommer till utfallet också viktigt att påpeka ett fundamentalt antagande i rapporten, 
nämligen att Ekberg endast räknar på nettoskatteffekten för den nyinvandrade befolkningen 
under prognosperioden och jämför den intäkt/kostnad som denna ger upphov till mot det s 
k lågalternativet, d v s den ”infödda” befolkningen, vilken då i själva verket även torde 
inkludera de invandrare som kommit fram t o m 2006 och som för det året gav upphov till 
en årlig nettoskattekostnad om 1,5-2% av BNP. 

Det ovan nämnda scenariot, vilket Ekberg kallar ”Fall 2, Alternativ 2” och redovisas i tabell 7.5 
på sidan 88, gav upphov till en nettoskattekostnad för respektive år om 0,1% för 2015, 0,3% 
för 2025, 0,5% för 2035 och 0,9% för 2050. Värt att notera är den stigande nivån på 
nettoskattekostnaden i takt med att tiden går. Detta förklarar Ekberg dels med att den 
invandrade befolkningen blir äldre vilket med tiden kommer leda till högre 
pensionskostnader och lägre skatteintäkter från arbete. Dels framgår det också att ökad 
invandring under perioden som sådan kommer leda till en ökad nettoskattekostnad då 
sysselsättningen i ”Alternativ 2” är för låg i gruppen för att kunna ge upphov till ett positivt 
netto. Värt att notera är också det faktum att den nyinvandrade befolkningen aldrig under 
prognosperioden ger upphov till en nettoskatteintäkt till de offentliga finanserna, vilket 
också är väl i linje med existerande forskning. 

 

 

 

7 Se uppföljningsavsnittet för närmare genomgång av de olika utfallen 
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Uppföljning av 
prognosvariablerna 
Hur gick det med de utrikes föddas sysselsättning? 
Ekberg redogör i rapporten för hur utrikes föddas sysselsättningsgrad i förhållande till inrikes 
föddas sysselsättningsgrad har förändrats sedan 1950 och fram till 2008. Han kallar denna 
kvot för sysselsättningsindex. Den visar att sysselsättningsgraden för utrikes födda har 
sjunkit i takt med att arbetskraftsinvandringen som Sverige hade fram till mitten av 70-talet 
ersattes med flykting- och anhöriginvandring. För 1950 uppskattar Ekberg detta indexerade 
värde till 120, vilket innebar att de utrikes födda hade 20% högre sysselsättningsgrad än 
inrikes födda. Denna kvot har sedan sjunkit för att 1978 vara 98, under krisåren i mitten på 
90-talet sjunka så lågt som till 75 för att därefter fram till 2006 klättra upp till 80.8 För år 
2021 är kvoten 81 (68,6%/84,9%).9 

När det kommer till den historiska utvecklingen av den offentligfinansiella effekten mätt som 
andel av BNP hänvisar Ekberg till tidigare undersökningar som visar att det skedde en 
omfördelning från den invandrade befolkningen till den svenskfödda fram till mitten eller 
slutet av 80-talet. Den årliga nettoskatteintäkten kulminerade i början på 70-talet då 
invandrarnas bidrag till de offentliga finanserna låg på ca 1% av BNP. I takt med att 
invandrarnas sysselsättningsläge försämrades under 1980-talet, trots den utdragna 
högkonjunkturen, sjönk nettobidraget till ca 0% mot slutet av årtiondet. Under 90-talet 
övergick det positiva bidraget till en nettoskattekostnad. Ekberg hänvisar till två studier 
gjorda 1999 och 2001, vilka visade på en nettoskattekostnad på 1,5-2% av BNP redan i 
mitten av 90-talet. Det förefaller alltså som att denna låga nivå har bestått i allt väsentligt 
fram till rapportåret 2006, då den uppgår till samma intervall.10 

I tabell 1 och diagram 1 nedan sammanställs utvecklingen som redogörs för ovan, med några 
interpoleringar och ett uppskattat BNP-bidrag för 1950 då Ekberg inte nämner något om 
detta mer att han skriver att det positiva bidraget kulminerade i början på 70-talet. 

  

 

8 Ekberg, tabell 3.1 på sidan 38  
9 SCB AKU 2021 
10 Ekberg, sid 8-9 och 57-58 
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Tabell 1. Utveckling sysselsättningsindex och 
invandringens nettoskattebidrag i % av BNP 

År 

Sysselsättnings-
index utr./inr. 
födda 

Nettoskatteeffekt i % 
av BNP 

1950 120 0,5* 

1960 104 0,75** 

1970 101** 1 

1978 98 0,5** 

1987 90 0 

1994 75 -1,75*** 

2006 80 -1,75*** 

2015 80 ? 

2021 81 ? 

*Uppskattat värde då Ekberg skriver att nettobidraget 

kulminerade runt 1970  
** Interpolerade värden  
***Medel av -1,5 och -2  

 

Diagram 1. Utveckling av sysselsättningsindex och invandringens nettoskatteeffekt i % av BNP 1950-
2021 
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När utvecklingen presenteras grafiskt syns också sambandet mellan sysselsättningsindexets 
utveckling och nettoskatteeffektens utveckling tydligt. Det sambandet torde ju i och för sig 
inte vara kontroversiellt men ger ju som Ekberg själv skriver en tydlig indikation på att 
invandringens sammansättning har en stor betydelse för den ekonomiska integrationen, där 
ökad flyktinginvandring och anhöriginvandring leder till minskad ekonomisk integration och 
större nettoskattekostnad för samhället. Det framgår också tydligt att de utrikes föddas 
relativa undersysselsättning verkar ha permanentats sedan undersökningsåret 2006 och 
ligger stabilt kring 80 både för 2015 (vilket var det första stoppet i Ekbergs framtidsprognos) 
och nu, år 2021. 

Även om Ekberg framför allt resonerar kring utrikes föddas sysselsättning i relation till inrikes 
föddas sysselsättning i form av sysselsättningsindex nämner han på några ställen också den 
faktiska sysselsättningsgraden för utrikes födda och elaborerar kring denna. Det gör han 
främst i avsnittet om vad en väsentlig ökning av sysselsättningsgraden för utrikes födda 
skulle ge för effekt på de offentliga finanserna. Efter ett ganska långt resonemang med 
elasticitetsberäkningar mm kommer han fram till att utifrån den RAMS-statistik för 2006 som 
angav att sysselsättningsgraden för utrikes födda uppgick till 57% så skulle denna nivå 
behöva höjas med 15 procentenheter, upp till 72%, för att den utrikes födda gruppen skulle 
nå ett offentligfinansiellt ”break-even”. Han menar också att skälet till att denna 
jämviktspunkt inträffar vid en lägre sysselsättningsgrad än för den infödda befolkningen är 
invandrarbefolkningens gynnsammare ålderssammansättning, med fler personer i arbetsför 
ålder. 

Hela detta resonemang är en aning förvirrande av den anledningen att han själv konstaterar i 
en fotnot på sidan 39 att det finns två olika, och rätt skilda mått på de utrikes föddas 
sysselsättningsgrad för 2006. Dels finns RAMS-statistiken som anger 57%, dels AKU-
statistiken som anger 64,7%. AKU-statistiken har han helt uppenbart använt när han har 
räknat på sysselsättningsindex i tabellen 3.1, medan han i resonemanget kring ”break-even” 
för utrikes födda utgår ifrån RAMS-statistiken. Det förefaller rimligt att ”break-even”-punkten 
bör vara betydligt högre om han skulle utgått ifrån AKU-statistiken och eftersom man inte 
kan veta vilken nivå som faktiskt var korrekt så torde det vara vanskligt att peka ut just 72% 
som någon slags absolut brytpunkt. För övrigt har säkerligen utvecklingen sedan rapporten 
skrevs, med kraftigt ökad volym på invandringen och även förändrad karaktär, gjort att den 
angivna nivån inte längre är aktuell. Det vore m a o välkommet med en förnyad studie som 
kan uppdatera ESO-studien på bl a denna punkt. 

Oavsett vilken statistikkälla som är mest tillförlitlig kan det i sammanhanget vara intressant 
att åskådliggöra sysselsättningsgradens utveckling för inrikes och utrikes födda sedan 2006. 
Vi använder oss av AKU-statistiken av den enkla anledningen att det är den enda som finns 
tillgänglig för gemene man på SCB:s hemsida.11 

 

 

 

 

 

  

 

11 SCB AKU-undersökningar 2006-2021 
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Diagram 2. Utveckling av sysselsättningsgrad och sysselsättningsindex 2006-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sysselsättningsgraden för utrikes födda 2006 var 64,7% (81,2 % för inrikes födda). 2021 var 
sysselsättningsgraden för utrikes födda 68,6% (84,9% för inrikes födda). 
Sysselsättningsgraden har alltså ökat med ca 6% (3,9 procentenheter) för utrikes födda från 
2006 till 2021. Dock har den ökat även för inrikes födda, vilket leder till att den relativa 
undersysselsättningen för utrikes födda bara har minsk at ytterst marginellt, från 79,7% 2006 
till 80,8% 2021. Relationen mellan sysselsättningsgraden för utrikes och inrikes födda på 
arbetsmarknaden har alltså knappt förändrats alls, utan det ekonomiska utanförskap som de 
utrikes födda befann sig i 2006, relativt inrikes födda, består i allt väsentligt 2021. 

Eftersom Ekberg bara föreslår två olika scenarier för sysselsättningsgraden och dessa är 
varandras extremer så får vi för våra beräkningar välja det som det verkliga utfallet är 
närmast, d v s det som Ekberg kallar ”Alternativ 2” och i vilket invandrarbefolkningens 
absoluta sysselsättningsgrad kommer ligga kvar på samma nivå som för utrikes födda 2006, 
alltså ca 65% enligt AKU. 

Hur gick det med den offentliga sektorns storlek? 
Enligt Ekonomifakta.se uppgick den offentliga sektorn till 51,3% av BNP 2006. 2020 (den 
senast tillgängliga mätningen) uppgick den till 52,6%, vilket var den högsta nivån under 
perioden. Dock var storleken 49,3% åren innan, vilket var den lägsta nivån, tillsammans med 
2017.12  Den kraftiga ökningen 2020 har sannolikt att göra med coronapandemin och de 
extra satsningar som gjordes inom olika delar av samhället för att möta pandemins negativa 
effekter. Man kan nog med fog hävda att den offentliga sektorns storlek i förhållande till BNP 
har varit konstant sedan 2006 och det förefaller alltså som att det var Ekbergs ”Fall 2” som 
blev verklighet under perioden. 

  

 

12 https://www.ekonomifakta.se/fakta/offentlig-ekonomi/offentlig-sektor/offentliga-sektorns-utgifter/ 
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Hur gick det med invandringens storlek? 
Eftersom Ekberg inte föreslår några alternativa nivåer på invandringen, utan nöjer sig med att 
studera fallet med ”hög invandring” så är det denna nivån vi får jämföra verkligheten med. 
Genom bearbetning av SCB:s rapportfil ”Invandring och utvandring efter kön och 
födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070” kan vi konstatera att 
nettoinvandringen för perioden 2007-2021 blev 70 593 personer per år, vilket är 76% högre 
än den högsta nivån (40 000) i alternativet med ”hög invandring”.13 Tittar man på den totala 
nettoinvandringens karaktär under perioden ser man också att inrikes födda hade en 
nettoutvandring om 71 501 personer och att utrikes födda hade en nettoinvandring om 
1 058 898 personer. I sammanhanget blir det då också av vikt att titta på vilka folkgrupper 
det är som har ökat mest i Sverige under denna period. 

 

Tabell 2. Befolkningsutvecklingen i Sverige 2006-2021 per födelseregion14 

År Sverige 

Norden/ 
EU - 
Sverige Afrika* 

Mellan-
östern* 

Syd- och 
central-
asien* 

Övriga 
världen 

Total-
befolkning 
Sverige 

2006 7 938 057 478 754 75 405 173 792 98 713 348 536 9 113 257 
2007 7 955 157 492 080 82 504 191 338 102 534 359 314 9 182 927 
2009 8 002 717 511 688 103 077 219 228 115 062 388 910 9 340 682 
2010 8 030 641 516 635 114 853 227 614 123 028 402 799 9 415 570 
2021 8 361 823 580 932 244 803 472 433 250 003 542 332 10 452 326 

Ökning 
2021/2006 5% 21% 225% 172% 153% 56% 15% 

*Vi har använt samma definition av vilka länder som ingår i Afrika, Mellanöstern och Syd- och 
Centralasien som i Entreprenörsskapsforums rapport ”När blir utrikes födda självförsörjande?” från 
2020. 

 

De stora ökningarna har skett i invandrargrupperna från Afrika, vilken har ökat med 225%, 
Mellanöstern, vilken har ökat med 172% och Syd- och Centralasien, 153%. De tre grupperna 
har sammantaget ökat från att utgöra 347 910 personer i Sverige den 31 december 2006 
(3,8% av totalbefolkningen) till att utgöra 967 239 personer den 31 december 2021 (9,2% av 
totalbefolkningen), en ökning med 619 329 personer, eller 178%. I gruppen från Syd- och 
Centralasien är det personer från Afghanistan som ökat mest, både i relativa och absoluta 
tal. Gruppen har ökat med 536% till 62 803 personer 2021 jämfört med 9 872 personer 
2006. 

SCB:s långtidsprognos avseende befolkningsutvecklingen, som Ekberg utgick ifrån när han 
skulle prognosticera invandringen, förutspådde som ett huvudalternativ att Sveriges 
befolkning år 2021 skulle uppgå till 9 723 674 personer och 2050 till 10 502 439 personer.15 
Sveriges officiella befolkning uppgick den 31 december 2021 till 10 452 326 personer, alltså 
728 765 personer fler än vad SCB förutspådde och endast 50 113 färre än vad de trodde att 

 

13 Avser nettoinvandring av utrikes födda 
14 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/FodelselandArK/ 
15 ”Sveriges framtida befolkning 2006–2050” 
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vi skulle ha om 29 år, år 2050. Det är en ganska remarkabel prognosmiss vilken i stort sett 
helt beror på den mycket stora invandringen som Sverige har haft under perioden 2007-
2021. Av ökningen av utlandsfödda i Sverige 2021 på 915 303 personer jämfört med 2006 
består 11% av personer från Norden eller EU, 18% från Afrika, 33% från Mellanöstern, 17% från 
Syd- och Centralasien och 21% från övriga världen. 
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Analys av utvecklingen 
2007-2021 
Ekbergs prognos över nettoinvandringen sprack rätt rejält för att tala klarspråk.16 Efter 
genomgången av var den ökade invandringen kom ifrån kunde vi konstatera att 2/3, eller 619 
329 personer, av de 915 303 invandrade personerna sedan 2006 kommer från Afrika, 
Mellanöstern eller Syd- och Centralasien. Nu kan man ju fråga sig varför det är av intresse att 
särredovisa invandringen från just de här tre geografiska områdena och inte några andra? 
Förutom att invandringen från dessa tre regioner har varit väldigt stor finns det också en 
annan anledning till varför denna får en särskild betydelse i det fortsatta arbetet med att följa 
upp Ekbergs prognoser. Det är här som den nya forskningen kommer in i bilden, vilken ger 
oroväckande signaler om i vilken riktning som det troliga utfallet för invandringens 
nettokostnad behöver justeras i.  

Entreprenörskapsforum har i sin rapport ”När blir utrikes födda självförsörjande?” från 2020 
studerat sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad för personer med ursprung i olika 
regioner. Till att börja med kan nämnas att författarna generellt är kritiska till måttet 
sysselsättningsgrad och menar att man bör komma bort ifrån det som mått på hur 
välintegrerade olika grupper är på arbetsmarknaden. Anledningen är att det är ett ganska 
oprecist mått som bara mäter om en person hade sysselsättning under en timme i 
november varje år. Dessutom fångar måttet in ett stort antal arbetsmarknadspolitiska 
program och åtgärder, vilka oftast är skattefinansierade. T ex skriver författarna: 

”Under 2018 uppgick det totala antalet subventionerade anställningar till 62 600, vilket är 
mer än en fördubbling jämfört med 2010. Av dessa stod inrikes födda för 23 procent, och 
utrikes födda för knappt 77 procent (varav personer födda utanför Europa stod för 69 
procent).1718 

Även Ekberg ifrågasätter sysselsättningsmåttets precision för gruppen utrikes födda och 
menar att AKU-statistiken i allmänhet överskattar sysselsättningsgraden för utrikes födda 
medan det är ganska precist för gruppen inrikes födda.19 

Entreprenörsskapsforums rapport menar att man istället bör använda måttet 
självförsörjningsgrad. Självförsörjningsgraden definieras som inkomster uppgående till fyra 
prisbasbelopp, vilket 2021 motsvarade en årlig bruttoinkomst på 190 400 kronor eller cirka 
15 900 kronor före skatt per månad. Detta motsvarar ungefär 50 procent av 
medianinkomsten vilket utgör OECD:s definition av den relativa fattigdomsgränsen. 

Undersökningen täcker perioden 1990-2016. I tabell 6 på sidan 22 anger de att för personer i 
arbetsför ålder (20-65 år) med ursprung i Afrika låg sysselsättningsgraden 2016 på 63% 
medan självförsörjningsgraden låg på 38%. Samma siffror för personer från Mellanöstern låg 
på 56% respektive 36%. Personer från Syd- och Centralasien ligger en bit högre på 71% 

 

16 I rättvisans namn ska nämnas att det ju egentligen var SCB:s prognos, men Ekberg hade ju faktiskt kunnat göra sin 
egen prognos över befolkningsutvecklingen. Redan under perioden 2006-2009 fanns det tydliga tecken på att 
invandringen ökade mycket kraftigt jämfört med t ex tioårsperioden 1996-2005. 

17 Eklund & Larsson, sid 18-19  
18 I och för sig konstaterar författarna att subventionerade anställningar även överskattar självförsörjningsmåttet. 
19 Ekberg, fotnot 10 sid 39 
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respektive 51%. Jämför med personer födda i Norden som låg på 89% i sysselsättningsgrad 
och 73% i självförsörjningsgrad.20 Sammanfattningsvis visar resultaten att det bara är drygt 
en tredjedel av personer i arbetsför ålder från Afrika och Mellanöstern som var 
självförsörjande i Sverige 2016 och drygt hälften av dem från Syd- och Centralasien. 

Hur ska man då se på måttet självförsörjningsgrad och vad säger det egentligen? Om man 
väljer att se måttet sysselsättningsgrad som en proxy för arbetsinkomster och inbetald skatt 
på arbete så torde det ligga nära till hands att se självförsörjningsgraden som en omvänd 
proxy för bidragsförsörjning, alltså om en person inte har tillräcklig inkomst för sin försörjning 
från arbete så måste den rimligtvis komma någon annanstans ifrån. Även om det säkert inte 
är så att hela den gruppen på ca 2/3 av de arbetsföra personerna från Afrika och 
Mellanöstern, som inte är självförsörjande, istället är 100% bidragsförsörjda, så förefaller det 
ändå rimligt att tro att det finns ett ganska starkt samband däremellan. Problemet är att det 
inte förs någon officiell statistik över hur bidragsberoendet ser ut uppdelat på olika grupper i 
befolkningen och vi därför blir hänvisade till spekulation. 

Även om sysselsättningsgraden för utrikes födda har förbättrats något sedan 2006 så torde 
ändå den förändrade befolkningssammansättningen, där invandrare från Afrika, Mellanöstern 
och Syd- och Centralasien, som andel av totalbefolkningen har ökat med 142% från 2006 till 
2021 ha haft en negativ påverkan på de offentliga finanserna, givet det ovan anförda. 

  

 

20 Författarna väljer att titta på gruppen ”född i Norden” istället för ”inrikes född”. Eftersom sysselsättningsgraden för 
gruppen är högre än den är för inrikes födda år 2016 får man förmoda att sysselsättningsgraden för de nordiska 
invandrarna är mycket hög.  
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Uppskattning av 
invandringens 
nettoskattekostnad för 
perioden 2007-2021 
För att kunna göra en uppskattning av invandringens nettoskattekostnad för perioden 2007-
2021 behöver vi dela upp beräkningsarbetet i två delar. Del 1 avser den invandrarbefolkning 
som redan levde i Sverige 2006 och som Ekberg uppskattar kostnaden för till 1,5-2% av 
BNP. Den andra delen av beräkningen avser nyinvandringen som skett från 2007 och fram t 
o m 2021. Anledningen till uppdelningen är att Ekberg har delat upp sin rapport på det sättet 
och för att kunna nyttja hans beräkningsmetoder behöver vi göra på samma sätt. 

Uppskattad kostnad för 2006 års invandrarbefolkning 
2007-2021 
Ekberg kommer ju fram till att nettoskattekostnaden för den redan existerande 
invandrarbefolkningen 2006 var 1,5-2% av BNP. Han hänvisar också till två tidigare rapporter 
från 1999 och 2001 som avser kostnaden i mitten av 90-talet.21  Kostnaden uppskattades 
även då till 1,5-2% av BNP. Frågan är alltså hur denna procentsats har utvecklats under 
perioden 2007-2021. 

Det är rimligt att anta att det finns i huvudsak tre olika faktorer som påverkar 
nettoskatteeffekten för gruppen. Den första är att den befintliga invandrarbefolkningen 
kommer att bli äldre, vilket i enlighet med Ekbergs prognosmodell kommer att öka 
kostnaden med tiden, då färre arbetar och fler går i pension. Den andra utvecklingen handlar 
om, som tidigare har redogjorts för, att sysselsättningsgraden har ökat något för gruppen 
utrikes födda under perioden och att fler av dem som bodde i Sverige redan 2006 torde har 
kommit i arbete. Den tredje faktorn är att andelen barn som är födda i Sverige av två utrikes 
födda föräldrar som kommer upp i arbetsför ålder kommer öka under perioden. Dessa har, 
som tidigare berörts som hastigast, en högre sysselsättningsgrad än sina föräldrar, men ändå 
betydligt lägre än för infödda i samma ålderskategori. 

Det är vanskligt att försöka sig på en uppskattning av hur dessa tre faktorer, varav två verkar 
i en riktning och den tredje i den andra, kan ha påverkat nettoskattekostnaden men vi väljer 
att ta fasta på den forskning som visat att procentsatsen var densamma 1994 som 2006. Vi 
gör det eftersom samma motverkande faktorer torde ha varit i spel redan under den tiden. 
Tittar man på Entreprenörskaps-forums siffror för sysselsättningsgrad och självförsörjning 

 

21 Det torde röra sig om Ekberg, J. (1999), “Immigration and the public sector: Income effects for the native 
population in Sweden”, Journal of Population Economics nr. 3 samt Gustafsson, B. och Österberg, T. (2001), 
“Immigrants and the public sector - accounting excercises for Sweden”, Journal of Population Economics nr. 4.  



15 

 

(tabell 3 och 4 nedan) visar det sig att båda dessa mått har ökat kraftigt under perioden. 
Trots detta förefaller alltså inte nettoskatteeffekten ha påverkats positivt. 

Tabell 3. Självförsörjningsgrad 1994-2006   Tabell 4. Sysselsättningsgrad 1994-2006 

År Afrika Mellanöstern 
Syd- och 
Centralasien  År Afrika Mellanöstern 

Syd- och 
Centralasien 

1994 16 14 15  1994 50 40 49 
1995 16 15 17  1995 51 41 52 
1996 18 16 20  1996 50 41 52 
1997 19 17 22  1997 50 41 52 
1998 21 18 24  1998 52 43 56 
1999 24 20 28  1999 57 46 60 

2000 28 22 31  2000 62 50 64 
2001 32 25 35  2001 64 52 66 
2002 32 26 35  2002 64 53 67 
2003 32 26 35  2003 62 53 66 
2004 31 27 35  2004 60 53 65 
2005 31 27 35  2005 59 53 65 
2006 31 28 36  2006 60 53 65 

 

Visserligen var det också nyinvandring under perioden som torde ha varit en nettokostnad, 
men denna var inte särskilt stor i förhållande till perioden 2007-2021. Det förefaller i vart fall 
inte finnas några övertygande skäl till att minska den uppskattade kostnaden för 2006 års 
invandrarbefolkningen under perioden 2007-2021 och vi uppskattar den således till 1,75% av 
BNP (genomsnittet av Ekbergs intervall). Av allmänna försiktighetsskäl väljer vi dock att sätta 
ner den 0,1 procentenhet, till 1,65%. 

I tabell 5 nedan visas vad kostnaden för 2006 års invandrarbefolkning blir per år 2007-2021 
beräknad med respektive års BNP (i 2021 års priser). 
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Tabell 5. Nettoskattekostnad för 2006 års  
invandrarbefolkning 2007-2021 (miljarder kronor) 

År 

BNP 
(2021 års 
priser)) 

Nettoskattekostnad 
1,65% 

2007 4 339 72 

2008 4 319 71 

2009 4 132 68 

2010 4 377 72 

2011 4 517 75 

2012 4 491 74 

2013 4 544 75 

2014 4 665 77 

2015 4 874 80 

2016 4 975 82 

2017 5 103 84 

2018 5 202 86 

2019 5 306 88 

2020 5 191 86 

2021 5 457 90 
Summa   1 180 

 

Uppskattad kostnad för nyinvandringen 2007-2021 
I nästa del ska vi använda Ekbergs prognosmodell för att uppskatta vad nettoskatteeffekten 
för nyinvandringen som skett under perioden 2007-2021 blev. Som vi skrev i avsnittet om 
Ekbergs prognoser var det tämligen oklart hur stor nettoinvandring han verkligen räknade på 
i sitt enda alternativ med ”hög invandring”. I tabell 7.1 på sidan 84 kan man dock få ledning 
av vilken nivå på nettoinvandringen han faktiskt har använt sig av. Fram till 2015 har 
invandrarbefolkningen ökat med 160 000 personer och fram till 2025 med 480 000 
personer.  Eftersom vi är intresserade av vad Ekberg gjorde för prognoser för 
invandrarbefolkningens utveckling under vår period, 2007-2021, väljer vi att titta på 
genomsnittet för perioden 2007-2025, vilket blir ca 25 000 personer per år. Eftersom det i 
denna siffra även ingår i barn födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar är 
nettoinvandringen i Ekbergs befolkningsprognos förmodligen lägre, vilket skulle resultera i en 
ännu högre uppräkning. Dock väljer vi nivån 25 000 personer och det blir alltså mot denna 
nivå som den faktiska nettoinvandringen, 70 593 personer per år, under perioden ska 
jämföras.  

Ett antagande vi gör är att en ökad invandring jämfört med Ekbergs högalternativ leder till 
en proportionellt ökad kostnad, d v s dubblas invandringen jämfört med prognosen så 
dubblas också nettokostnaden, allt annat lika. Vi väljer vidare att inte ta hänsyn till den 
förändrade sammansättningen på invandringen under perioden 2007-2021 jämfört med 
tidigare perioder, där det skett en förskjutning mot personer från Afrika, Mellanöstern och 
Syd- och Centralasien. Som tidigare nämnts har Entreprenörskapsforums forskning visat att 
dessa invandrargrupper har betydligt lägre sysselsättning och självförsörjning än andra 
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invandrargrupper, vilket borde indikera en accelererande kostnadsnivå när invandringen ökar 
från dessa regioner, istället för en proportionell ökning som vi räknar med. Summa 
summarum torde dessa överväganden borga för en försiktig beräkning av kostnaderna för 
nyinvandringen. 

I tabell 6 och diagram 3 redogörs för Ekbergs prognosscenario ”Fall 2, Alternativ 2” vilket är 
det som ligger närmast det verkliga utfallet under perioden 2007-2021. På den nedersta 
raden i tabellen, vilken illustreras av den orangea linjen i diagrammet har Ekbergs prognos 
räknats upp med en faktor 2,82, vilket är förhållandet mellan nettoinvandringens faktiska 
storlek under perioden 2007-2021 jämfört med de 25 000 personer som Ekberg 
prognosticerade. Att invandringen har haft den här storleken säger ju naturligtvis ingenting 
om hur den kommer se ut 2022-2050 och uppräkningen för den perioden nedan är inte ett 
försök att göra en prognos för invandringens kostnader för den perioden. 

 

Tabell 6. Ekbergs prognos samt prognos justerad för faktisk nettoinvandring 2007-2021 

Nettoskattekostnad % av BNP  2006 2015 2025 2035 2050 
Ekberg Fall 2, Alternativ 2 0,00 0,10 0,30 0,50 0,90 

Uppräknat x2,82 med faktisk nettoinvandring 0,00 0,28 0,85 1,41 2,54 
 

 

Diagram 3. Ekberg prognos samt prognos justerad för faktisk nettoinvandring 2007-2021 

 

 
I tabell 7 nedan framgår Ekbergs prognos ”Fall 2, Alternativ 2” interpolerad per år, den 
uppräknade prognosen samt en justerad uppräknad prognos som proportionerar kostnaden 
för varje år i förhållande till den faktiska nettoinvandringens storlek i förhållande till 
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medelvärdet för perioden 2007-2021. Detta är inte ett försök att lägga kostnaderna exakt på 
rätt år, men det blir ett sätt att ungefärligt ta hänsyn till invandringens fluktuationer mellan 
åren. År med en stor invandring får en uppviktning av kostnaderna för att ta hänsyn till de 
stora omedelbara kostnaderna som uppstår i samband med mottagandet av flyktingar, t ex 
för flyktingförläggningar, ersättningar och bidrag under den första tiden i landet och 
administrativa kostnader för migrationsprocessen. T ex får perioden 2010-2012 en lägre 
viktning eftersom nettoinvandringen då låg under medelvärdet medan perioden 2014-2018 
får en högre viktning. 2020-2021 är kraftigt nedviktade istället då nettoinvandringen har 
sjunkit under medelvärdet igen.  

Tabell 7. Ekbergs prognos, uppräknad prognos samt justerad uppräknad  
prognos för nyinvandring per år 2007-2025 (nettoskattekostnad % av BNP) 

År 

Ekbergs 
prognos Fall 2, 
Alternativ 2 

Uppräknad 
prognos (x2,82) 

Justerad 
uppräknad 
prognos m h t till 
faktisk invandring 
per år 

2007 0,01 0,03 0,03 

2008 0,02 0,06 0,06 

2009 0,03 0,09 0,09 

2010 0,04 0,13 0,1 

2011 0,06 0,16 0,12 

2012 0,07 0,19 0,15 

2013 0,08 0,22 0,22 

2014 0,09 0,25 0,29 

2015 0,1 0,28 0,33 

2016 0,12 0,34 0,58 

2017 0,14 0,4 0,57 

2018 0,16 0,45 0,57 

2019 0,18 0,51 0,52 

2020 0,2 0,56 0,3 

2021 0,22 0,62 0,43 

2022 0,24 0,68   

2023 0,26 0,73   

2024 0,28 0,79   

2025 0,3 0,85   
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I tabell 8 framgår nettoskattekostnaden för nyinvandringen 2007-2021 omräknat till miljarder 
kronor. 

 

Tabell 8. Ekbergs prognos, uppräknad prognos samt justerad uppräknad prognos för  
nyinvandring per år 2007-2021 (miljarder kronor och 2021 års priser) 

År BNP 

Ekbergs 
prognos Fall 2, 
alternativ 2 

Uppräknad 
prognos x2,82 

Justerad 
uppräknad 
prognos m h t till 
faktisk 
invandring per år 

2007 4 339 0 1 1 
2008 4 319 1 3 2 
2009 4 132 1 4 4 
2010 4 377 2 5 4 
2011 4 517 3 7 5 
2012 4 491 3 8 7 
2013 4 544 4 10 10 
2014 4 665 4 12 13 
2015 4 874 5 14 16 
2016 4 975 6 17 29 
2017 5 103 7 20 29 
2018 5 202 8 24 30 
2019 5 306 10 27 28 

2020 5 191 10 29 16 
2021 5 457 12 34 23 

Summa   76 215 217 
 

Uppskattad kostnad för hela invandrarbefolkningen 
2007-2021 
Under denna rubrik ska vi lägga ihop resultaten under de två föregående avsnitten, d v s den 
uppskattade nettoskattekostnaden för 2006 års invandrarbefolkning samt den uppskattade 
nettoskattekostnaden för nyinvandringen 2007-2021. Slutligen kommer den framräknade 
procentsatsen användas för att uppskatta kostnaden i miljarder kronor för perioden med 
hjälp av BNP för respektive år. 

I tabell 9 nedan redovisas den totala nettoskattekostnaden för hela invandrarbefolkningen i 
procent av BNP. För Ekbergs prognos har vi gjort samma bedömning som för de två andra 
prognosalternativen gällande kostnaden för 2006 års invandrarbefolkning, d v s att den är 
konstant uppgående till 1,65% av BNP för varje år i perioden. 
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Tabell 9. Ekbergs prognos, uppräknad prognos samt justerad uppräknad prognos för hela 
invandrarbefolkningen per år 2007-2021 (nettoskattekostnad % av BNP) 

År 

Ekbergs 
prognos Fall 2, 
Alternativ 2 

Uppräknad 
prognos (x2,82) 

Justerad 
uppräknad 
prognos m h t till 
invandring per år 

2007 1,66 1,68 1,68 
2008 1,67 1,71 1,71 
2009 1,68 1,74 1,74 
2010 1,69 1,78 1,75 
2011 1,71 1,81 1,77 
2012 1,72 1,84 1,8 
2013 1,73 1,87 1,87 
2014 1,74 1,9 1,94 
2015 1,75 1,93 1,98 
2016 1,77 1,99 2,23 
2017 1,79 2,05 2,22 
2018 1,81 2,1 2,22 
2019 1,83 2,16 2,17 

2020 1,85 2,21 1,95 
2021 1,87 2,27 2,08 

 

Den genomsnittliga nettoskattekostnaden för den justerade uppräknade prognosen för 
perioden var 1,93% av BNP.I diagram 4 nedan visas samma data som i tabell 9 grafiskt. 

 

Diagram 4. Ekbergs prognos, uppräknad prognos samt justerad uppräknad prognos  
för hela invandrarbefolkningen per år 2007-2021 (nettoskattekostnad % av BNP) 

 



21 

 

I tabell 10 nedan beräknas slutligen den totala kostnaden i miljarder kronor för varje år i 
prognosperioden. Totalkostnaden för den uppräknade prognosen och det justerade 
alternativet blir i stort sett identiska, vilket också var tanken. Den totala 
nettoskattekostnaden för invandrarbefolkningen under perioden 2007-2021 blev alltså strax 
under 1 400 miljarder kronor, eller närmare bestämt 1 397 miljarder kronor. 

 

Tabell 10. Ekbergs prognos, uppräknad prognos samt justerad uppräknad prognos  
för hela invandrarbefolkningen per år 2007-2021 (miljarder kronor och 2021 års priser) 

År BNP 

Ekbergs 
prognos Fall 2, 
Alternativ 2 

Uppräknad 
prognos x2,82 

Justerad 
uppräknad 
prognos m h t till 
invandring per år 

2007 4 339 72 73 73 
2008 4 319 72 74 74 
2009 4 132 70 72 72 
2010 4 377 74 78 77 
2011 4 517 77 82 80 
2012 4 491 77 83 81 
2013 4 544 79 85 85 
2014 4 665 81 89 90 
2015 4 874 85 94 97 
2016 4 975 88 99 111 
2017 5 103 91 104 113 
2018 5 202 94 109 116 
2019 5 306 97 115 115 

2020 5 191 96 115 101 
2021 5 457 102 124 113 

Summa   1 256 1 395 1 397 
 

I diagram 5 nedan framgår slutligen det justerade uppräknade alternativet som ett 
stapeldiagram med kostnaden i miljarder kronor per år. ”Hacket” 2020 beror framför allt på 
att BNP det året krympte jämfört med 2019 p g a pandemin och att detta då ger effekt på 
ett mått som beräknas som procent av BNP. 
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Diagram 5. Nettoskattekostnad för hela invandrarbefolkningen 2007-2021 (2021 års priser) 

 

Den här rapportens uppskattning av nettoskattekostnaden för invandrarbefolkningen uppgår 
alltså till 1 397 miljarder kronor för perioden 2007-2021, eller i genomsnitt 93 miljarder kronor 
per år. Åter igen är det av vikt att poängtera att denna kostnad avser hela 
invandrarbefolkningen, såsom den definierats av Ekberg, alltså flyktinginvandrare såväl som 
arbetskraftsinvandrare och övriga invandrare plus deras i Sverige födda barn. Anledningen till 
att beräkningen sker för hela invandrarbefolkningen beror på att Ekbergs rapport var upplagt 
på det sättet och för att kunna nyttja hans beräkningsmetodik har vi varit tvungna att 
använda samma definitioner som Ekberg. 
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Uppskattning av 
flyktinginvandringens 
nettoskattekostnad för 
perioden 2007-2021 
Tidigare forskning 
När det gäller gruppen invandrare som fått uppehållstillstånd på flyktinggrund eller som 
anhörig till sådan person så finns det i huvudsak tre olika forskningsstudier som behandlar 
kostnaden för dessa grupper. Två är skrivna av Joakim Ruist för Expertguppen för studier i 
offentlig ekonomi, 2015 och 2018. I den första av dessa finner Ruist att 
nettoskattekostnaden per flykting i Sverige 2007 uppgick till 70 000 kr. I den senare, ”Tid 
för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering” 
utvecklar Ruist sin tidigare beräkning till att ta fram en genomsnittlig nettoskattekostnad per 
år under en flyktings livstid i Sverige. Det beloppet uppgick 74 000 kr. Rapporten 
sammanfattas i inledningen: 

”Resultaten visar att flyktinginvandringen är en offentligfinansiell kostnad för Sverige, på 
både kort och lång sikt. Störst är kostnaden de första åren efter invandring. Under en 
begränsad period ger den genomsnittliga flyktingen ett positivt nettobidrag till de offentliga 
finanserna, men detta är inte tillräckligt stort för att täcka det initiala underskottet och det 
som uppkommer vid pensionsålder. Osäkerheten i beräkningarna är stor, men indikerar att 
nettoomfördelningen via de offentliga finanserna till en genomsnittlig flykting under hela 
dennas livstid i Sverige uppgår till i genomsnitt 74 000 kronor per år.” 

Den tredje rapporten, ”Hur påverkar flyktinginvandringen de offentliga finanserna?” av Aldén 
och Hammarstedt (2016) är en vidareutveckling av Ruists första rapport och studerar 
nettoskattekostnaden för flyktingar under de första sju åren i Sverige genom en 
kohortanalys. De kommer fram till att nettoskattekostnaden för flyktingar sjunker från ca 
190 000 kr första året efter folkbokföring i Sverige till ca 95 000 kr det sjunde året. Studien 
följer nyanlända som blev folkbokföra 2005-07 fram till år 2012. Studien bortser från de 
initiala kostnaderna som uppkommer under asylprocessen, vilket framför allt torde vara 
kostnader förknippande med Migrationsverket och utgiftsområde 8 i statsbudgeten.  

Den främsta skillnaden mellan rapporterna är att Ruists studier är tvärsnittsstudier, som 
räknar på genomsnittet för både nyanlända och de flyktingar som varit i Sverige länge, 
medan Aldén och Hammarstedt följer en kohort över tid. Detta passar dock oss bra då vi 
kan använda Ruists resultat för att estimera kostnaden för de som varit i Sverige mer än sju 
år och Aldén & Hammarstedts studie för att studera kostnaden mer i detalj för åren 1-7 efter 
året för uppehållstillstånd. 
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Definition av flykting och flyktinganhörig 
Ruist (2018) definierar flyktingar utifrån uppgift om grund för bosättning, förutom för 
personer som kommit före 1990, då går han istället på att invandrare från ett antal utpekade 
länder räknas som flyktingar. Anhöriga till flyktingar lägger han också in och kallar grupperna 
flyktingar och flyktinganhöriga för ”flyktingar”.22 Även i rapporten från 2015 räknar han även 
in flyktinganhöriga i gruppen ”flyktingar”. 

Aldén och Hammarstedt tittar endast på gruppen 18 år och äldre som av flyktingskäl 
invandrat till Sverige från länder i Afrika, Mellanöstern och övriga Asien under åren 2005–
07.23 Här ingår alltså inte flyktingbarn och inte flyktinganhöriga. Att varken anhöriga eller barn 
finns med måste anses utgöra en brist då deras beräkning då sannolikt underskattar 
totalkostnaden. 

I den här rapporten utgår vi ifrån Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd 
under perioden 1980-2021. Flyktingar definieras som de som fått uppehållstillstånd av 
flyktingskäl. Flyktinganhöriga har för varje år beräknats enligt nedan. 

(Summan av årets och tidigare års antal uppehållstillstånd beviljade av flyktingskäl / (summan 
av årets och tidigare års totalt antal beviljade uppehållstillstånd – summan av årets och 
tidigare års antal uppehållstillstånd av anhörigskäl)) x årets antal uppehållstillstånd av 
anhörigskäl. 

Alltså görs här antagandet att flyktingar tar hit anhöriga i samma proportion till sin grupps 
ackumulerade storlek i förhållande till andra invandrargrupper som t ex 
arbetsmarknadsinvandrare eller gäststudenter. 

Den här definitionen ger ett högre antal flyktinganhöriga än vad Migrationsverkets definition 
av ”Flyktinganhörig” ger. Anledningen är att vi bedömer det måttet som missvisande och att 
det sannolikt underskattar antalet egentliga flyktinganhöriga i Sverige. Vid en 
detaljgranskning av Migrationsverkets statistik av vilka olika grupper som ingår i 
anhörigbegreppet framstår det som uppenbart att det t ex i gruppen ”Anhöriga övriga” 
ingår en betydande mängd personer som egentligen är anhöriga till personer som någon 
gång under perioden 1980-2021 har kommit till Sverige på flyktingskäl. Även om det ligger 
utanför den här studiens omfattning att skärskåda Migrationsverkets statistik redovisas i 
tabell 11 ett stickprov över hur antalet flyktinganhöriga skulle förändras för åren 2009-2016 
om även anhöriga från 32 ”flyktingländer” i framförallt Mellanöstern och Afrika i gruppen 
”Anhöriga övriga” togs in i statistiken över flyktinganhöriga. 

  

 

22 Ruist, J (2018) sid 24-25 
23 Aldén och Hammarstedt sid 6-7 
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Tabell 11. Stickprov Migrationsverkets statistik över gruppen ”Anhöriga övriga” 2009-2016 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Flyktinganhöriga 
enl. Migrations-
verkets statistik 9 297 3 166 3 037 7 897 10 673 13 100 16 251 15 149 
Anhöriga övriga 25 118 21 536 20 835 22 682 18 541 18 079 15 637 16 472 
Varav från 
"flyktingländer" 10 479 8 230 7 529 8 144 6 737 7 329 6 450 6 117 
Antal egentliga 
flyktinganhöriga 19 776 11 396 10 566 16 041 17 410 20 429 22 701 21 266 

Procentuell 
skillnad mot 
Migrationsverket
s flyktinganhörig-
definition 213% 360% 348% 203% 163% 156% 140% 140% 

         
Det finns säkerligen andra grupper av anhöriga, t ex till personer med 
arbetsmarknadstillstånd och som erhållit detta efter att nekats uppehållstillstånd på 
flyktingskäl (s k spårbytare), som egentligen också skulle behöva gås igenom på samma sätt 
som gruppen ”Anhöriga övriga”. Sammanfattningsvis uppmuntras det härmed till en 
genomlysning av Migrationsverkets statistik för att flyktinganhörigbegreppet bättre ska 
kunna förstås och användas för framtida beräkningar av invandringens kostnader. 

En invändning som möjligtvis kan göras mot användningen av beviljade uppehållstillstånd 
som grund för beräkningen är att en del flyktingar ju flyttar tillbaks till sina hemländer och då 
inte längre borde vara en del i beräkningsunderlaget. Dock konstaterar Ekberg att det finns 
forskning som indikerar att invandrare som kommit hit av flyktingskäl i mindre utsträckning 
än andra invandrargrupper återvandrar till sina hemländer.24 Det finns också betydande 
osäkerhet om hur många personer som verkligen uppehåller sig i Sverige då det kan finnas 
personer som inte fått uppehållstillstånd beviljade men som ändå håller sig kvar i landet. 
Vissa rapporter talar om 10 000-35 000 sådana personer25 medan andra bedömare menar 
att det rör sig om hundratusentals.26 Dessa torde i allt väsentligt utgöra en offentligfinansiell 
kostnad, då de fortfarande har rätt till i vart fall delar av välfärdssystemet samtidigt som de 
med största säkerhet inte arbetar ”vitt” och därmed inte heller betalar skatt. Av 
förenklingsskäl låter vi dessa två kategorier ta ut varandra. 

  

 

24 Ekberg, J (2009) sid 28-29 
25 https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/papperslosa/ 
26 https://www.gp.se/ledare/ingen-vet-egentligen-hur-m%C3%A5nga-som-bor-i-sverige-1.20955457 
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Antaganden inför beräkning av flyktinginvandringens 
nettoskattekostnad 
De antaganden som görs för beräkningen av flyktinginvandringens nettoskattekostnad är 
följande: 

1. Aldén och Hammarstedts kostnadsberäkningar för vad en flykting kostar åren 1-7 
efter folkbokföring används för en kohortberäkning för de som erhållit 
uppehållstillstånd av flyktingskäl samt flyktinganhöriga enligt definitionen ovan för 
åren 2000-2020. Kohorten flyktingar som fick uppehållstillstånd år 2000 är alltså 
den som varit sju år i landet 2007 och kohorten som kom 2020 har varit ett år i 
landet 2021. Kostnaderna per flykting i respektive kohort redovisas i tabell 12 nedan. 

  Tabell 12. Kohortkostnader per flykting28 

 

 
2. Kostnaden i kronor och ören är densamma över tid per kohort, dock räknas 

resultatet slutligen upp till 2021 års priser för att göra det jämförbart med 
beräkningarna enligt Ekbergs modell där vi har använt oss av BNP i fasta priser.  

3. År för folkbokföring enligt Aldén och Hammarstedt likställs med år för beviljat 
uppehållstillstånd i Migrationsverkets statistik. 

4. Eftersom Aldén och Hammarstedt har utelämnat kostnaden för det initiala 
mottagandet, vilket de själva menar utgörs av kostnaden för Migrationsverkets 
verksamhet, estimeras kostnaden för året som uppehållstillstånd beviljas, alltså ”år 
0” med kostnaden för utgiftsområde 8 Migration, i statsbudgeten. Denna 
kostnadspost är i allt väsentligt kopplad till Migrationsverkets verksamhet och 
ersättningar för boenden för asylsökanden. 

5. Ruists genomsnittsbelopp för år 2007 om 70 000 kr används för att estimera 
kostnaden för de flyktingar och flyktinganhöriga som varit i landet i mer än sju år. 

 

27 Ett genomsnitt av 192 000, 181 000 och 188 000 kr, då Aldén och Hammarstedt anger förstaårsbeloppet för 2005, 
2006 och 2007. 

28 Interpolerade värden för 2,3,4 och 6 år i landet 

Vistelsetid Kostnad i kronor 

1 år i landet 187 00027 

2 år i landet 172 500 

3 år i landet 158 000 

4 år i landet 143 500 

5 år i landet 129 000 

6 år i landet 112 000 

7 år i landet 95 000 

Mer än 7 år 70 000 
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Resultat av beräkningen 
Resultatet av beräkningen visar att nettoskattekostnaden är högre för gruppen flyktingar och 
flyktinganhöriga jämfört med Ekbergs resultat för hela invandrarbefolkningen. Något annat 
var naturligtvis inte heller att vänta. I tabell 13 nedan redovisat resultatet per år både i 
miljarder kronor och som nettoskattekostnad i % av BNP. 

 

Tabell 13. Kostnaden för flyktingar och flyktinganhöriga  
2007-2021 (2021 års priser) 

År 

BNP 
miljarder 
kronor 

Nettoskatte-
kostnad 
miljarder 
kronor 

Nettoskatte-
kostnad % 
av BNP 

2007 4 339 88 2,03% 
2008 4 319 91 2,10% 
2009 4 132 92 2,22% 
2010 4 377 94 2,16% 
2011 4 517 96 2,12% 
2012 4 491 98 2,17% 
2013 4 544 102 2,24% 
2014 4 665 108 2,32% 
2015 4 874 120 2,45% 
2016 4 975 150 3,01% 
2017 5 103 159 3,12% 
2018 5 202 139 2,68% 
2019 5 306 131 2,46% 

2020 5 191 126 2,42% 
2021 5 457 119 2,18% 

Summa   1 712   
Medelvärde   114 2,38% 
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Om vi kompletterar diagrammet över hela invandrarbefolkningens nettoskattekostnader per 
år med datan vi får för flyktingar och flyktinganhöriga i tabellen ovan ser vi resultatet grafiskt 
nedan i diagram 6. 

 

Diagram 6. Nettoskattekostnad för invandrarbefolkningen samt för flyktingar  
och flyktinganhöriga 2007-2021 (2021 års priser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den här rapportens uppskattning av nettoskattekostnaden för flyktingar och flyktinganhöriga 
uppgår alltså till 1 712 miljarder kronor för perioden 2007-2021, eller i genomsnitt 114 miljarder 
kronor per år. Nettoskattekostnaden ligger på i genomsnitt 2,38% av BNP. Dock är 
kostnaden förmodligen i själva verket högre om vi också hade kunnat räkna in de personer 
under 18 år som Aldén och Hammarstedt utelämnar i sin beräkning. Värt att notera är att 
kostnaden för flyktingmottagandet uppgick som mest till en bit över 3% av BNP under åren 
2016-2017 för att därefter sjunka tillbaka till att ligga en bit under det historiska genomsnittet 
år 2021. 
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