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Flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering

Tabell 1. Andel (procent) förvärvsarbetande flyktingar (20-64 år) efter vistelsetid i Sverige. 

 Tidpunkt 
Antal år 
sedan 
invandring 

1997 2000 2005 2010 2013 

0 3,5 4,2 9,1 2,9 5,6 
1 9,8 11,0 15,6 9,8 16,0 
2 17,9 18,6 26,6 15,7 26,9 
5 43,8 35,0 41,6 37,2  
10 58,8 51,1 56,6   
15 61,6 61,5    
Avser folkbokförda personer i åldern 20-64 år. Andelen sysselsatta avser personer i åldern 20-
64 år som var registrerade som sysselsatta i november det aktuella året.  

Källa: www.scb.se, registerdata för integration   



Utbildningsnivå

Tabell 2. Andel (procent) individer med olika utbildningsnivå bland utrikes och inrikes födda 
(25-64 år) år 2016 
 Utbildningsnivå (procent) 
 Förgymnasial 

utbildning 
Gymnasie-
utbildning 

Eftergymnasial 
utbildning, 
kortare än 3 år 

Eftergymnasial 
utbildning, 
3 år eller längre 

Uppgift 
saknas 

Inrikes 
födda 

10 47 16 27 0 

Utrikes 
födda 

20 33 14 26 7 

      
Födda i      
Syrien 35 22 21 15 6 
Irak 29 30 15 22 3 
Somalia 52 29 7 5 7 
Afghanistan 39 30 11 13 7 
 
Källa: www.scb.se, befolkningens utbildning 



Sysselsättningsutveckling bland flyktingar

• Sysselsättningsutvecklingen blivit gradvis sämre under de tre decennier som 
studeras.

• Åttiotalets flyktingar kom i arbete snabbare än senare års  flyktingar
• Dock inga skillnader på längre sikt (15-20 år)
• Under senaste tjugo åren har integrationen varit stabil.
• Stora skillnader mellan flyktingar med olika ursprungsländer

• Relativt bra integration: Före detta Jugoslavien, Etiopien/Eritrea, Chile
• Sämre integration: Irak, Somalia

• Delar in flyktingarna i grupper med ”hög” och ”låg” integrationspotential



Invandring och offentliga finanser

• Hur omfördelar med offentliga sektorn inkomster mellan inrikes och utrikes födda?

• Tvärsnittskalkyl. ”Cash-flow” Jämför offentliga sektorns kostnader och intäkter ett 
enskilt år

• Livscykelkalkyl. Nuvärdesberäkning



Invandring och offentliga finanser

• Intäkter
• Direkta skatter (kommunalskatt, statlig inkomstskatt, skatt på kapitalinkomster)
• Socialförsäkringsavgifter
• Indirekta skatter 

• Kostnader
• Transfereringar (socialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, inkomst föranledd av 

studier, inkomst föranledd av föräldraledighet, arbetslöshetsersättning, inkomst av 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ålderspension, förtidspension, sjukpenning)

• Offentlig konsumtion (sjukvård och äldrevård, stöd till personer med 
funktionsnedsättning, skola och barnomsorg, kriminalvård och rättsväsende, 
integrationspolitiska åtgärder, arbetsmarknadspolitik)

• Övriga utgifter (offentlig förvaltning, försvar, infrastruktur)



Invandring och offentliga finanser

• Varje år sker en omfördelning från inrikes födda till utrikes födda till ett 
belopp motsvarande ca 2 procent av Sveriges BNP.

• BNP = 4600 miljarder (2017). Omfördelningen uppgår till ca 90 miljarder 
kronor årligen. Men stora variationer över tid!

• Två faktorer avgörande för omfördelningen:
• Ålder
• Sysselsättning

• En större andel av den utrikes än av den inrikes födda befolkningen utgörs av 
människor i arbetsför ålder.



Invandring och offentliga finanser

• Ruists tvärsnittskalkyl finner att den offentliga sektorns nettokostnad för en 
flykting år 2015 uppgick till ca 60 000 kronor

• De flyktingar som invandrar idag förväntas leva 58,3 år i Sverige. 
Genomsnittlig årlig kostnad per flykting: 74 000 kronor

• Gruppen med hög potential: 53 000 kronor
• Gruppen med låg potential: 90 000 kronor 

• Resultat i linje med tidigare forskning: 
• Ruist (2015) finner att den offentliga sektorns nettokostnad per flykting 

uppgår till ca 70 000 kronor per år
• Aldén & Hammarstedt (2016) finner att kostnaden per flykting minskar 

från 190 000 kronor till ca 95 000 kronor under första sju åren i landet



Invandring och offentliga finanser

• Skulle gärna sett mer information om flyktingarnas inkomster
• Ger en bild av framgången på arbetsmarknaden och ligger till grund för 

skatteintäkterna
• Skulle också gärna sett mer analyser av flyktingar med olika utbildningsnivå
• Integration med låga inkomster leder till låga skatteintäkter



Förändring i kostnadsstruktur (transfereringar)
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Slutsatser

• Integrationen av flyktingar tar relativt lång tid.
• Tämligen konstant under senaste tjugo åren.
• Den långsamma integrationen gör att flyktinginvandringen blir en kostnad för 

den offentliga sektorns finanser både på kort och lång sikt
• Vissa flyktinggrupper har högre integrationspotential
• Trots kostnader för flyktingmottagandet går det att ha ett offentligfinansiellt 

överskott (Sverige, 2017)

• Centrala frågor efter att ha läst rapporten:
• Hur mycket är det rimligt att integrationen kan förbättras?
• Vilka åtgärder är effektiva?

• Utbildning, subventionerade anställningar, förändrade ingångslöner, 
arbete mot diskriminering 


