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Sammanfattning 
Flyktingmottagande är en viktig och högst aktuell fråga idag. Flyktingströmmarna till Sverige 

ökar då oron i andra länder ökar. Detta leder till att frågor uppstår kring mottagandet och de 

effekter detta skapar.  

 

I Sverige förhandlar Länsstyrelserna på uppdrag av staten med kommunerna om hur många 

flyktingar respektive kommun ska ta emot. I dessa förhandlingar uppstår frågor kring 

effekterna av mottagandet och vissa frågor är svåra, om inte omöjliga att besvara. Frågan 

kring vilka ekonomiska nettoeffekter flyktingmottagandet skapar kunde inte länsstyrelserna 

besvara. Detta visade sig svårt att reda ut då forskning på området var svår att hitta. 

 

Denna uppsats försöker undersöka den ekonomiska nettoeffekten av flyktingmottagandet men 

undersöker också några särskilt intressanta faktorer som påverkar antalet flyktingar en 

kommun väljer att ta emot. Författarna har utgått från forskning som undersöker nationella 

nettoeffekter av flyktingmottagandet och försökt anpassa denna forskning till kommunala 

förhållanden. Den nationella forskningen har sedan använts för att försöka besvara frågan om 

kommuner kan förvänta sig positiva eller negativa ekonomiska nettoeffekter av mottagandet. 

 

Statistik förs på vissa nivåer men inte i en tillfredsställande omfattning vilket ger en skev, om 

inte direkt missvisande bild av hur det faktiskt ser ut i kommunerna. Därför har författarna 

valt att inte uppskatta en totalsiffra på de nettoeffekter som uppstår. Uppsatsen tar dock 

hänsyn till de ersättningar kommunerna får från staten för mottagandet men också de effekter 

som uppstår i kommunala utjämningssystemet. För att kunna förklara effekterna som uppstår 

till följd av utjämningssystemet har systemet förklarats utförligt. 

 

Uppsatsen försöker således bena ut de direkta ersättningar kommunerna erhåller från staten 

för mottagandet, de största utgiftsposterna en kommun väntas ha samt vilka effekter som 

uppstår i det kommunala utjämningssystemet till följd av mottagandet. 

 
Nyckelord: flyktingmottagande, kommunala nettoeffekter, nationella nettoeffekter 
  



Abstract 
The reception of refugees is an important and highly current topic today. Refugee flows to 

Sweden increases as unrest in other countries increases. This leads to that issues arise around 

the refugee reception and the effects it create. 

 

In Sweden, the county administrative boards (länsstyrelser) are negotiating on behalf of the 

state with municipalities on how many refugees each municipality are prepared to welcome. 

In these negotiations, questions arise regarding the impact of the reception and some issues 

are difficult, if not impossible to answer. The county administrative boards were unable to 

answer the question about what net economic impact arises, as an effect of the refugee 

reception. And, because of lack of research it proved difficult to answer the question even 

when doing research for this thesis. 

 
This thesis tries to explore the net economic effects, but also some particularly interesting 

factors that affect the number of refugees a municipality chooses to welcome. The authors 

have based this thesis on research that investigates the national net impact of refugee 

reception, and tried to adapt the research to local conditions. National research has been used 

to try to answer the question whether municipalities can expect positive or negative net 

economic impact of the reception 

 

Statistics are kept on some levels but not to a satisfactory extent resulting in a skewed, if not 

outright misleading picture, of how it actually looks in the municipalities. Therefore, the 

authors have chosen not to estimate a total figure on the net effects that arise. The thesis does, 

however, discuss the benefits municipalities receive from the state for the reception. 

Furthermore the thesis discusses the effects that arise in the municipal equalization system. In 

order to explain the effect caused by the municipal equalization system, this system has been 

explained fairly detailed. 

 
This thesis thus tries to sort out the direct payments the municipalities receive from the state 

for the reception, as well as the largest expenditures the municipalities is expected to have. 

Also the effects in the municipal equalization system are sorted out.  

 

Keywords: refugees, municipality net effects, national net effects



Ordlista 

Elasticitet En förändring av en variabel som leder till en förändring i en 
annan variabel. 

  
Flykting En person som befinner sig utanför det land som utlänningen är 

medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan 
för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 
uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund 
av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 
 
Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är 
ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse 
eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från 
enskilda. 

  
Försörjningsstöd Tidigare kallat socialbidrag. Ett stöd personer får utbetalat av den 

kommun de lever i om de själva inte kan klara sin försörjning. 
  
Immigrant 
 

En immigrant har flyttat till Sverige från ett annat land och 
således passerat landsgränsen i syfte att bosätta sig i Sverige. 

  
Korrelation Statistiskt uttryck som anger samband mellan två eller fler 

variabler. 
  
SAS Svenska som andraspråk. Fördjupningskurs i Svenska språket. 
  
SFI Svenska för invandrare. Vuxenutbildning i Svenska språket för 

den som immigrerar till Sverige. 
  
SFS Statens författningssamling 
  
Skyddsbehövande 
 

Används synonymt med flykting 

  
Skärningspunkt Intercept på y-axeln i en ekvation. 
  
SOU Statens offentliga utredningar. 
  
UNHCR 
 

United Nations High Commissioner for Refugees. Det FN-organ 
som internationellt samordnar och skyddar flyktingar i oros-
regioner. 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Vad kostar flyktingmottagandet i en enskild kommun och vad är det som påverkar den 

specifika kommunens beslut, i hur många flyktingar kommunen är beredd att ta emot? Ett 

problem som Sveriges kommuner idag upplever, är att det inte finns någon beräkning på 

kostnader och intäkter som uppstår i och med mottagandet av flyktingar. Det finns också stora 

problem vid försök att göra denna typ av beräkningar. 

  

Människor som är i behov av skydd, antingen från förföljelse eller från naturkatastrofer och 

som har valt (eller genom anvisning av UNHCR) att få komma till Sverige kallas flyktingar. 

Forskning som undersökt de ekonomiska effekterna av flyktingmottagande för olika länder 

finns, till exempel Kerr och Kerrs (2011) studie. Denna forskning har dock endast undersökt 

de nationella effekterna av mottagandet. Studierna av Storesletten (2006) och Ekberg (1983), 

som undersökt de ekonomiska effekterna i Sverige har funnit att flyktingmottagande är en 

kostnad för samhället, till stor del på grund av den höga arbetslöshet som råder inom gruppen 

flyktingar. Forskning, bl.a. Lee & Miller (1997), som bedrivits i andra länder tyder på att 

immigration har positiva nettoeffekter för nationalräkenskaperna. För till exempel USA 

återfinns en positiv nettoeffekt av immigration tack vare att arbetslösheten bland gruppen 

immigranter i USA är betydligt mindre än i Sverige. (Storesletten 2003; Lee & Miller 1997)  

 

Den forskning som hittills gjorts på nationell nivå visar att immigration idag innebär en 

kostnad som uppgår till cirka 1,5 procent av Sveriges BNP per år (Ekberg 2009). Således är 

ansatsen att det även på kommunal nivå finns en kostnad för själva mottagandet som 

kommunerna får stå för. Stämmer denna ansats, att det inte finns en ekonomisk vinst i 

mottagandet, är det av intresse att försöka identifiera faktorer som driver kommuner till att ta 

emot eller inte ta emot flyktingar. För att identifiera några av dessa faktorer utarbetas en enkel 

ekonometrisk modell som undersöker några av de faktorer som påverkar antalet flyktingar 

som tas emot. 

 

I statens förhandlingar för att upprätta överenskommelser med enskilda kommuner om att ta 

emot flyktingar, är den ekonomiska biten en viktig aspekt. För statens vägnar förhandlar de 

respektive Länsstyrelserna runt om i Sverige med länets kommuner för att få till stånd en 

överenskommelse om mottagande. I dessa förhandlingar händer det att diskussioner om 
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ersättningsnivåer uppkommer, eftersom kommunerna finner det intressant att veta vilka 

ekonomiska incitament som finns för mottagandet.  (Länsstyrelsen Värmland 2012)   

 

Denna uppsats ämnar spalta upp de ersättningar kommunen erhåller, samt undersöka vilka 

aspekter som är avgörande för om en kommun väljer att ta emot flyktingar eller inte. Dels 

utreds de ersättningar som enligt svensk lag och förordning är tydliga. Det mer svårtolkade 

kommunala utjämningssystemet och förändringar i detta som en följd av immigration 

diskuteras också. En genomsnittlig kommuns större utgiftsposter kommer att kartläggas och 

frågan om nettoeffekten av mottagandet kommer försöka besvaras. Frågan om det finns 

belägg för antagandet att en kommun med låg medellön, låga huspriser och hög skattesats 

kommer överens om att ta emot fler flyktingar per invånare än en bättre ekonomiskt bemedlad 

kommun kommer även den att behandlas. Men uppsatsen kommer också reda ut huruvida 

dessa kommuner faktiskt tar emot flyktingar i samma utsträckning som de kommer överens 

med Länsstyrelserna om att göra. 

 

1.2 Problemformulering 
Undersöka de ekonomiska nettoeffekterna av flyktingmottagande på kommunal nivå. Samt att 

på ett enkelt sätt förklara de begrepp som är relaterade till frågan. Detta för att underlätta för 

berörda parter att särskilja vilka ersättningar, intäkter och kostnader som kan knytas till 

mottagandet. Denna uppsats kommer även försöka att förklara delar av det komplexa 

kommunala utjämningsystemet. Vilket är av vikt för att förstå de förändringar som sker i 

inkomsterna till en kommun vid mottagande av nya invånare i kommunen. Vidare kommer en 

ekonometrisk analys göras för att undersöka vilka faktorer som påverkar en kommuns beslut 

om att ta emot flyktingar eller inte.  

 

Målet med denna uppsats är att skapa en ekonomisk nettoeffektmodell som är applicerbar på 

valfri enskild kommun. Samt att undersöka vilka faktorer som påverkar antalet 

överenskommet flyktingar att ta emot i en kommun? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats att kartlägga vilka intäkter och kostnader som uppkommer för en 

kommun vid flyktingmottagande samt att undersöka hur några utvalda faktorer påverkar 

mottagandet. 
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1.4 Metod 
Uppsatsen bygger på en statistisk tvärsnittsundersökning. Denna tvärsnittsundersökning 

beskriver läget vid en specifik tidpunkt och speglar inte det som hänt innan tidpunkten och 

prognosticerar inte heller vilka effekter som kommer att uppstå vid nästa period. 

Tvärsnittsundersökningen utreder endast nettoeffekten för året 2011. Denna undersökning 

summerar lagstadgade ersättningar till kommuner och de kostnader som uppstår för 

mottagandet av flyktingar i kommunen. Modellen som används kallas för den ekonomiska 

nettoeffektsmodellen och visar reella kassaflöden av kommunens intäkter och kostnader 

relaterat till flyktingmottagande. Genom insamling av sekundärdata från Statistiska 

Centralbyrån (SCB), Eurostat, Skatteverket, Karlstad kommun, Migrationsverket, 

Länsstyrelserna, Skolinspektionen och Skolverket sammanställs dessa flöden av kapital till 

och från kommunen. Resultatet av denna modell visar den ekonomiska nettoeffekten för 

granskad kommun.  

 

1.5 Avgränsningar 
Att skapa en korrekt modell som beskriver alla utgifter, intäkter och eventuella dynamiska 

effekter som en specifik befolkningsgrupp genererar är inte möjligt. I olika kommuner 

kommer olika kostnader påträffas, olika typer av organisationer skapar olika typer av 

kostnadsnivåer, kostnadsställen osv. Immigration till landets olika kommuner utgörs till viss 

del av arbetskraftsinvandring och till viss del av flyktingar. Dessa två grupper har av 

uppenbara skäl väldigt olika karaktär och kommer således generera skiftande intäkter och 

utgifter för kommunen i fråga. Som en följd av detta är uppsatsen avgränsad i många 

avseenden. 

 

Uppsatsen avhandlar gruppen flyktingar, ensamkommande flyktingbarn exkluderas. Vidare så 

tar inte uppsatsen hänsyn till de effekter som uppstår i en kommun av att flyktingarna får 

olika typer av individuella ersättningar, t.ex. etableringsersättning1, som konsumeras på plats i 

kommunen och således genererar både skatteintäkter och arbetstillfällen. Dessa individuella 

ersättningar är ersättningar som flyktingen får utbetalt till sig själv för privat konsumtion. Den 

privata konsumtionen kommer att ha en viss effekt på kommunens ekonomi. Bland annat 

                                                
1  Etableringsersättningen är en ersättning som betalas ut till individer (som immigrerat till Sverige) som tillsammans med 
arbetsförmedlingen har upprättat en etableringsplan. Denna reform infördes år 2010 och dess syfte är att underlätta integrationen och få 
flyktingar att snabbare ha möjlighet att övergå i egen försörjning. (SFS 2010:1122 2010, SFS 2001:453 2001)  
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kommer konsumtionen delvis påverka antalet arbetstillfällen i kommunen och således påverka 

ekonomin indirekt. Effekten uppskattas vara liten och bortses därmed ifrån. Uppsatsen 

kommer inte heller ta hänsyn till kostnader genererade av flyktingar vid bruk av infrastruktur 

och andra offentliga instanser, så som kommunala kultur och nöjesetablissemang. Den 

ekonomiska tillväxten inom kommunen till följd av immigration tas heller inte hänsyn till då 

denna är mycket svår att mäta. Något som tidigare forskning på nationell nivå påvisat är att 

tillväxten är starkt korrelerad med ålderssammansättningen av flyktinggruppen samt graden 

av humankapital.  

 

Då kostnader har sökts har en kommun undersökts. Valet föll på Karlstad och året 2011. 

Karlstad kommun är den största kommunen i länet där också Länsstyrelsen i Värmland har 

sitt säte. Av dessa orsaker i kombination med att kommunen uppvisat ett stort intresse för att 

bidra till uppsatsen föll valet på Karlstad.  

 

1.6 Disposition 
Hittills har introduktion, problemformulering, syfte, metod och avgränsningar presenterats. 

Fortsättningen av denna uppsatts organiseras på följande sätt. Vidare i kapitel två kommer 

ämnets bakgrund att diskuteras där Sveriges immigrationshistoria förklaras. I detta avsnitt 

förklaras även det uppkomna behovet av en enskild myndighet som hanterar migrationsfrågor 

samt hur mottagandet i Sverige går till då en skyddsbehövande anländer. Därefter fastställs 

vilka lagar och förordningar som är relevanta för uppsatsområdet samt vilka förändringar i 

dessa lagar som har påverkat berörda instanser. De ersättningar som kommunerna tar emot 

kartläggs som avslut av kapitel två. I kapitel tre belyses tidigare forskning. Då forskning på 

detta område ej hittats diskuteras forskning på nationell nivå. I denna diskussion förklaras 

nationalekonomerna Jan Ekberg och Kjetil Storeslettens publicerade studier. Slutsatserna i 

denna uppsats grundas på dessa två forskares slutsatser och beräkningar. Kapitel fyra 

utvecklar den modell som används för att beräkna den ekonomiska nettoeffekten i en enskild 

kommun. I denna del diskuteras vilka inkomstposter samt kostnadsposter som en kommun 

har. I Kapitel fem presenteras den ekonometriska modell som används för att undersöka vilka 

variabler som är betydande för kommunens beslut om antal flyktingar att ta emot. I kapitel 

sex återfinns uppsatsens resultat där ersättningar från staten, förändringar i 

utjämningsbidraget, kostnader och ekonometriska resultat redovisas. Kapitel sju innehåller 

analysen av nettoeffektsmodellen samt de ekonometriska modellerna. Avslutningsvis 

innehåller kapitel åtta en diskussion kring resultatet. 
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2 Bakgrund 
2.1 Immigrationsflöde 
Immigration till Sverige har förekommit sedan slutet av 1800-talet, men var av så obetydlig 

storlek att denna hölls oreglerad fram till 1917. Det behövdes inte arbetstillstånd, pass eller 

uppehållstillstånd för att bosätta sig i Sverige. Under denna period var Sverige ett mycket 

fattigt land där utvandringen var större än invandringen och immigrationen inte var av något 

större politiskt intresse. Under perioden år 1917 till 1945, började immigration regleras 

världen över. Efter andra världskrigets slut ökade arbetskraftsinvandringen till Sverige till 

följd av den starka utvecklingen av den svenska industrin. (Lundh & Ohlsson 1994)  

 

Sysselsättningsgraden bland immigranter under perioden 1950 till slutet av 1970-talet var på 

samma nivå eller stundtals högre än hos infödda Svenskar. Denna siffra övergick till att vara 

lägre till följd av lågkonjunkturen inom svensk industri under slutet av 1970-talet. 

Arbetskraftinvandringen övergick då till att istället vara flykting och anhörighetsinvandring. 

Under 1980-talet följde en långvarig högkonjunktur. Trots detta och ökade politiska insatser 

för integration var sysselsättningsgraden fortsatt låg bland immigranter i Sverige. Denna 

nedåtgående trend fortsatte under större delen av 1990-talet för att plana ut och till och med 

inta en viss återhämtning under slutet av årtiondet, något som fortsatt under början av 2000-

talet. (Ekberg 2009)  

 

2.2 Behov av en ny myndighet 
Året 1969 upprättades en ny myndighet i Sverige vid namn Statens Invandrarverk. Denna 

myndighet samordnade tre organs uppgifter och slog samman dessa till ett. Organen var 

Utlänningskommissionen som svarade för tillståndsfrågorna. Justitiedepartementet som skötte 

medborgarskapsfrågorna och arbetsgruppen för invandrarfrågor på Inrikesdepartementet, som 

hanterade så kallade anpassningsfrågor. Anledningen till denna sammanslagning var ett ökat 

behov av en samlad invandringspolitik, de regler som fastställer vilka som får arbeta och 

bosätta sig i Sverige, samt invandrarpolitik. Invandrarpolitik var de åtgärder som gjordes för 

att en person som fått uppehållstillstånd i Sverige skulle integreras i samhället. Idag kallas 

Statens invandrarverk för Migrationsverket, detta namnbyte gjordes 1 juli 2000. (Lundh & 

Ohlsson 1994) 
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2.3 Mottagande 
Migrationsverket tar emot de flyktingar som anländer till Sverige och ser till att de får boende 

i mottagarenheter. Dessa mottagarenheter är spridda runt om i Sverige och blir ett tillfälligt 

boende för den asylsökande flyktingen tills denne fått permanent eller tidsbegränsat 

uppehållstillstånd. Om flyktingen beviljas uppehållstillstånd kan denne själv välja om han 

eller hon vill ordna med boende, eller bli anvisad ett boende genom arbetsförmedlingen 

alternativt migrationsverket. Det är här länsstyrelsen kommer in i bilden, länsstyrelserna runt 

om i landet agerar som förhandlare mellan Migrationsverket, staten, och kommunerna för att 

skriva en överenskommelse. I denna överenskommelse framgår det hur många flyktingar 

kommunen ska ta emot under angiven tid. Det är när denna överenskommelse är 

undertecknad som kommunen har rätt till grundersättning. I överenskommelserna framgår det 

ofta hur många av dessa flyktingar som antas hitta eget boende inom kommunen och hur 

många som kommunen själv tar på sig att hitta boende åt. (Ekberg 1983; Migrationsverket a; 

Länsstyrelsen Värmland 2012)  

 

Debatten om immigration till Sverige har genom historien ofta handlat om invandringens 

påstådda effekt på infödda svenskars löner och sysselsättningsgrad. Flertalet studier visar att 

effekten av detta är liten eller obefintlig. Det finns heller inga bevis för att invandring ska vara 

ett hot på arbetsmarknaden för den infödda arbetskraften. (Ekberg 2009)  

 

2.4 Lagar och förordningar 
De mest relevanta lagarna och förordningarna för denna uppsats är utlänningslagen (SFS 

2005:716) och Förordning (SFS 2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar. I utlänningslagens (SFS 2005:716) definieras en flykting som följande; 

 
1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som 

• befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han 

eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 

religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller 

annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

• inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för 

att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas 

erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda. 
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Uppehållstillstånd definieras enligt SFS 2005:716 femte kapitlet och reglerar hela processen 

från det att en flykting anländer till Sverige tills det att denne antingen får uppehållstillstånd 

eller avvisas.  

 

Inför år 2006 hade en ny utlänningslag, SFS 2005:716, arbetats fram. Denna skulle komma att 

ersätta den äldre lagen, SFS 1989:529. I de övergångsbestämmelser som beslutades om, för 

övergången mellan de två utlänningslagarna, öppnades möjligheten upp för omprövning för 

de immigranter som tidigare fått sin ansökan om uppehållstillstånd avslagen. Detta bidrog till 

att inflödet av invandrare ökade under åren 2006 och 2007 och noterade de dittills högsta 

invandringstalen någonsin. (Ekberg 2009)  

 

Förordning (SFS 2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar är den 

förordning som Migrationsverket, Länsstyrelsen och kommunerna främst utgår från då det 

gäller olika ersättningar. Förordningen reglerar vilka statliga ersättningar kommunerna är 

berättigade, till då en överenskommelse är upprättad mellan staten och kommunen. Paragraf 

två till sju i förordningen förklarar vilka typer av ersättningar som kommunen i fråga kan vara 

berättigad till, samt storleken på dessa ersättningar. I och med att förordningen infördes 

gjordes också ett antal övergångsbestämmelser gällande. Bestämmelserna om årlig 

grundersättning som avsåg 2011 beräknades enligt den gamla förordningen, ”Förordning 

(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.”2. Dessa förändringar medförde 

att nivåer i schablonersättningen beräknades enligt föreskrifter i den tidigare lagen. Övriga 

ersättningar beräknades enligt nya lagen. Enligt den gamla förordningens (1990:927), 10 § 

ska grundersättningen för 2011 motsvara tre schablonbelopp för en person som fyllt 16 år 

men ännu inte 65 år. Schablonersättningen är 189 400 kr och grundersättningen för år 2011 

summerar således till 568 200 kr (alltså 3 ∙ 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑜𝑛𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡). Schablonersättningen som 

anges i förordningen (2010:1122) är den som gäller från och med förordningens 

ikraftträdande 2011. Grundersättningen som anges i samma förordning är gällande från och 

med 2012. 

 

                                                
2 Förordningen reviderad, se SFS 2007:627 
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2.5 Flyktingrelaterade kommunala kostnader 
De kostnader kommunen berörs av i samband med flyktingmottagande är många, denna 

uppsats kommer att belysa de största utgiftsposterna som har varit möjliga att identifiera. De 

flesta kostnader som uppkommer för kommunerna på grund av flyktingmottagandet 

finansieras av de erhållna ersättningarna från staten. I vissa fall får kommunen betala ut 

bistånd i form av försörjningsstöd till de individer som inte kan försörja sig själva. 

Försörjningsstödet gäller stöd för t.ex. sjukvårdskostnader, livsmedel, kläder etc. Nedan listas 

de kostnadsposter som har varit möjliga att identifiera för flyktinggruppen.  

 

2.5.1 Skola 

Nästan alla barn i Sverige berörs av skolplikten, vilket innebär att de har rätt till någon av 

följande skolformer: grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Skolplikten 

infaller höstterminen det år då barnet fyller sju år. Denna grundutbildning ska vara gratis 

enligt svensk lag. (SFS 2010:800 2010; Skolverket 2012)  

 

Då flyktingfamiljer tas emot av kommunen uppkommer stora kostnader per invandrad elev 

som skolan tar emot. I denna kostnadspost räknas den initiala kostnaden som varje elev i de 

olika skolinstanserna medför, samt den extra kostnad som flyktingbarnen medför 

skolsystemet. Dessa kostnader är modersmålsstöd, modersmålsundervisning, Svenska som 

andraspråk (SAS) samt studievägledning på modersmålet (SFS 2011:185) På vissa håll 

organiseras en så kallad förberedelseklass eller Internationell Klass som ökar de 

flyktingrelaterade kostnaderna per elev väsentligt. (SFS 2011:185)  

 

I förskolan erbjuds så kallat modersmålsstöd för elever som behöver extra stöd i 

modersmålsundervisning, dvs. i det språk som talas hemma av en eller båda föräldrarna. I 

praktiken innebär detta att en person kommer till förskolan vid vissa tillfällen och möjliggör 

undervisning i modersmålet. Kostnaden för undervisningen uppgår till 7236 kr/elev och år, 

undervisningen bekostas av kommunen. Under grundskolan har nämnda elever rätt till 

modersmålsundervisning, svenska som andraspråk samt studiehandledning i modersmålet. 

Modersmålsundervisningen uppskattas kosta 8 739 kr/elev och år. Ordinarie 

svenskundervisning ersätts av svenska som andraspråk vilket inte medför någon extra kostnad 

för kommunen. De elever som upplever svårigheter att följa med i undervisningen på grund 

av språksvårigheter har rätt till studiehandledning. Denna insats kostar 19 707 kr/elev och år. 
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Vidare insatser specifikt för gruppen flyktingar är den så kallade IK-klassen (Internationell 

klass), denna satsning erbjuds på vissa platser och är en klass där barn som anlänt till Sverige 

under de senaste två åren samlas. IK-klass kostar kommunen 30 600 kr/elev och år. Denna typ 

av insats under skolgången är på väg att slopas. Undersökningar visar att elever i en IK-klass 

integreras sämre än de elever som undervisas tillsammans med svenskfödda elever. 

(Skolinspektionen 2011)  

 

Även under gymnasietiden har nämnda elever rätt till modersmålsundervisning, svenska som 

andraspråk samt studievägledning. Under gymnasietiden ersätter svenska som andraspråk den 

ordinarie svenskundervisningen vilket inte medför någon extra kostnad för kommunen. 

Självfallet finns många fler kostnader relaterat till skolgången i sig, så som särskola etc. men 

dessa kostnader är inte några som är specifikt relaterade till utlandsfödda elever. 

(Skolinspektionen 2011)  

 

2.5.2 SFI 

Enligt svensk lag har alla mottagna immigranter med uppehållstillstånd rätt att medverka i 

SFI (svenska för invandrare) undervisning. Detta innebär att immigranter har rätt en 

grundkurs i svenska som ska hjälpa vederbörande att hitta sin väg i samhället och underlätta 

för framtida arbete. Vidare har de som genomgått SFI rätt till vidareutbildning i det svenska 

språket i form av SAS (Svenska som andraspråk). Denna utbildning är utformad i tre valbara 

delkurser och bidrar till en djupare utbildning inom svenska, som ska resultera i akademiska 

kunskaper inom språket. (SFS 2010:800 2010; Karlstad kommun 2012b)  

 

2.5.3 Sjukvård 

Om sjukvårdsbehov uppkommer för en immigrant som fått uppehållstillstånd i Sverige gäller 

samma regler för sjukvård som för en svensk medborgare. Det vill säga, samma 

patientavgifter gäller för gruppen immigranter med uppehållstillstånd.3 Om kommunen hjälpt 

en flykting med sjukvårdskostnader kan kommunen söka ersättning från staten enligt 

”Förordning (SFS 2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar”. Övriga 

kostnader för sjukvård bekostas av landstinget, såvida inte sjukvårdskostnaden överstiger 60 
                                                
3 Patientavgiften fastställs av respektive landsting och kan variera. Kostnader för vårdbesök, sjukvård via telefon, riktade hälsokontroller, 
vaccination och intygsutfärdande är givna. (Landstinget i Värmland 2013-02-20)  
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000 kr. Kostnader som överskrider detta belopp kan även dessa ersättas av staten. Då 

ersättning från staten erhålls ingår ersättning för kostnader för tolk. Då individer har nedsatt 

eller obefintlig arbetsförmåga på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder kan 

ekonomiskt bistånd ansökas om från staten enligt svensk lag. (SFS 2010:1122)  

 

2.5.4 Boende 

Då arbetsförmedlingen anvisar flyktingar en boendekommun tas flyktingarna emot i de 

boenden som kommunen ordnat. Dessa boenden ordnas i samband med att 

överenskommelsen om flyktingmottagande har ingåtts. Driftkostnader av dessa boenden täcks 

av de ersättningar kommunen erhåller i samband med flyktingmottagandet. (Länsstyrelsen 

Värmland 2012)  

 

2.5.5 Särskilda boenden 

Om den mottagna individen är i behov av extra stöd i form av hälso-och sjukvård i hemmet, 

bidrar det till en ökad kostnad för särskilda boenden och hemtjänst i kommunen. För personer 

med psykisk funktionsnedsättning finns boenden att söka sig till samt bistånd att erhålla. För 

personer med fysisk funktionsnedsättning finns elevhem, barn- och ungdomshem samt 

boende för vuxna där individen i fråga får vård och stöd. En stor kostnad för kommunen är 

kostnadsposten för äldreboende samt hemtjänst. För individen finns möjlighet att bli placerad 

i gruppboenden eller enskilt boende på så kallade vårdboenden. Om den äldre har möjligheten 

att bo kvar hemma med stöd och vård från hemtjänsten föredras detta av kommunen. 

(Socialförvaltningen Karlstads Kommun 2012)	   

 

2.5.6 Försörjningsstöd 

De som inte själva har möjlighet att försörja sig eller sin familj har rätt till försörjningsstöd. 

Ansvar för försörjningsstödet ligger på respektive kommun enligt Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) Storleken på försörjningsstödet bestäms utifrån riksnormen enligt 

Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) och är indelad i personliga kostnader och 

gemensamma hushållskostnader. Till detta läggs även faktiska kostnader såsom 

boendekostnader, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fack-/a-kasseavgift. Dessa 

kostnader adderas till försörjningsstödet om de är skäliga och endast till en rimlig nivå. De 
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faktiska kostnaderna finns det ej lagstadgade nivåer för då kostnaderna varierar beroende på 

vart i landet individen bor. (SFS 2001:453)  

 

Till personliga kostnader räknas livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hälsa och hygien. Denna 

kostnadspost varierar beroende av civil status, ensamstående eller sammanboende, samt antal 

barn inom specifika åldersintervaller som ingår i hushållet. (SFS 2001:937)  

 

Den gemensamma hushållskostnaden innefattar förbrukningsvaror, dagligtidningar, telefon 

samt TV-licens. Denna kostnadspost varierar beroende på antal personer i hushållet, enligt 

riksnormen finns bestämda nivåer för det nämnda biståndet för upp till sju personer per 

hushåll. Därefter höjs biståndet med en fast summa per ytterligare individ som tillkommer. 

(SFS 2001:937)  

 

Ytterligare ekonomiskt bistånd kan betalas ut från kommunen till individen vid ansökan, detta 

bistånd kan sökas för kostnader så som läkarvård, medicin, akut tandvård, glasögon samt 

begravningskostnader. (Socialförvaltningen Karlstads Kommun 2012)  

 

2.6 Ersättningar 
För att möjliggöra för kommuner att ta emot flyktingar på ett bra och likvärdigt vis oavsett var 

i landet flyktingen hamnar, ersätts kommunen av staten för mottagandet. Dessa ersättningar är 

av något olika karaktär beroende på flyktingens status. Till exempel råder olika bestämmelser 

för ersättning för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Den grundläggande ersättning 

som kommunen erhåller är grundersättning. Grundersättningen är den initiala bidraget 

kommunen mottar i och med flyktingmottagande. Denna ersättning är reglerad enligt 

Förordning (SFS 2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

Grundersättningen är indelad i fast ersättning samt schablonersättning (se tabell 2.6.1). 

Utöver grundersättning och schablonersättning är kommunen berättigad till ersättning för 

ekonomiskt bistånd samt initiala kostnader för mottagandet, stöd och service samt ersättning 

för hälso- och sjukvård. Ersättningarna, utöver grundersättningen, tas emot per mottagen 

flykting och är varierande beroende på den mottagna individens behov. Det som tas hänsyn 
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till vid bestämmelser av schablonersättningens storlek är flyktingens ålder. Kommunerna tar 

också del av det kommunala utjämningsbidraget4. (SFS 2010:1122; Statskontoret 2012)  

2.6.1 Grundersättning och schablonersättning 

Den fasta grundersättningen är 10 prisbasbelopp. Denna ersättning betalas årligen ut till 

kommunen, under den tid överenskommelsen gäller mellan staten och kommunen om att ta 

emot ett visst antal flyktingar. Det finns således inga krav på att en flykting är boende inom 

kommunen för att ersättning skall betalas ut. Schablonersättningen däremot betalas ut först 

när platsen är bebodd av en flykting, denna ersättning utbetalas under två års tid och avser 

täcka kostnader för (SFS 2010:1122) : 

 
1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 

2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan 

pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800), 

3. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som 

har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen, 

4. samhällsorientering, 

5. tolkning, och 

6. andra insatser för att underlätta etablering i samhället. (SFS 2010:1122)  

 

Ersättningen för ”initiala kostnader för ekonomiskt bistånd” får kommunen söka från staten i 

det fall en flykting inte är berättigad till etableringsersättning från Försäkringskassan. 

(Migrationsverket a)  

  

                                                
4 Det	  kommunala	  utjämningssystemet	  hette	  före	  år	  2005	  generella	  statsbidraget	  (Statskontoret 2012)  
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Tabell 2.6.1 Statliga ersättningar till kommuner för flyktingmottagande 
Bidrag Ersättning 

Ersättningar  
Grundersättning 428 000,00 
Schablon  
  Flyktingens ålder < 20 år 82 200,00 
  Flyktingens ålder 20 - 65 år 82 200,00 
  Flyktingens ålder > 65 år 51 400,00 
Ersättning för initiala kostnader enl. SFS 2010:1122 16 §  
  Flyktingens ålder < 20 år 3 000,00 
  Flyktingens ålder > 20 år 7 500,00 
Ersättning för initiala kostnader enl. SFS 2010:1122 17 §  
  Flyktingens ålder < 20 år 3 000,00 
  Flyktingens ålder > 20 år 4 000,00 
  
Ersättning till kommuner för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt 
hälso- och sjukvård 

 

Ekonomiskt bistånd 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
Stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Stöd och service till vissa funktionshindrade Regleras enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 

Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken  
Bostadsanpassningsbidrag Regleras enligt lagen (1992:1574) om 

bostadsanpassningsbidrag 
Hälso- och sjukvård Regleras enligt förordning (2010:1441). 
Källa: SFS 2010:1122; SFS 2001:453; SFS 2010:1441; SFS 1993:387   

 

2.7 Kommunala utjämningsystemet 
Det kommunala utjämningssystemet är ett system som ämnar utjämna alla kommuners 

inkomster och kostnader. Detta görs i syfte att möjliggöra för kommuner att erbjuda en 

likvärdig skola, vård och omsorg. Oavsett invånarnas inkomster och andra strukturella 

förhållanden. Systemet har också många inbyggda parametrar som ersätter kommunerna för 

att olika individer flyttar till eller från en kommun. För att kunna avgöra hur en kommuns 

ekonomi påverkas i detta system av mottagande av flyktingar kommer systemet presenteras 

utförligt. (Statskontoret 2012)  

 

Systemet fungerar som så att kommuner med höga skatteintäkter betalar in del av det 

kommunala överskottet till staten. Staten skjuter därefter till en stor del av bidraget och 

fördelar sedan om medlen till de kommuner som är berättigade till bidraget. Detta system är 

komplext och består egentligen av fyra olika delmodeller: strukturbidraget, regleringsbidrag/-

avgiften, inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. (Statskontoret 2012)  

 

2.7.1 Strukturbidrag 

Strukturbidraget infördes 2005 som ett bidrag med regionalpolitisk karaktär. Bidraget består 

av de delar i den tidigare kostnadsutjämningen som bedömdes vara av regionalpolitisk 
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karaktär. Dessa delar ska alltså inte betalas av andra kommuner utan av staten. Därför 

infördes strukturbidraget som betalas ut separat, dock inom ramen för den 

kommunalekonomiska utjämningen. I bidraget ingår också kompensation till de kommuner 

som fått minskade intäkter över en viss nivå på grund av förändringarna i systemet. (Sveriges 

kommuner och landsting 2010)  

 

2.7.2 Regleringsbidrag/-avgift 

Regleringsbidrag/-avgift finns med för att inkomstutjämningen helt och hållet styrs av 

skatteunderlaget i respektive kommun. Då det inte är möjligt att på förhand veta storleken på 

de bidrag som skall betalas ut har regleringsbidraget/-avgiften tillkommit. Om summan av 

samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna blir lägre än beloppet staten beslutat tillföra 

kommunerna eller landstingen, får dessa ett regleringsbidrag på kvarvarande belopp. Omvänt 

får de betala en avgift om nettosumman av bidragen överstigit den ram staten satt för bidragen 

till respektive sektor. (Statskontoret 2012; SFS 2004:773; SFS 2004:881)  

 

2.7.3 Inkomstutjämning 

I systemet för inkomstutjämning jämnas skillnader ut i skatteinkomster mellan kommuner och 

landsting. Denna utjämning sker i två olika system, ett för kommuner och ett för landsting, 

principerna i dem bägge är dock desamma. Utjämningssystemet utgår från rikets 

medelskattekraft, det vill säga den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten i landet. Varje 

kommun garanteras en nivå av 115 % av rikets medelskattekraft, om en specifik kommun ej 

uppnår denna nivå utbetalas ett bidrag i form av inkomstutjämning. För de kommuner där 

rikets medelskattekraft är lägre än kommunens egen skattekraft kommer inkomstutjämningen 

istället vara en avgift. För en överblick över hur inkomstutjämningen beräknas se tabell 2.7.1. 

(Statskontoret 2012)  
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Tabell 2.7.1 Beräkningsmodell för inkomstutjämningen 

A. Skatteunderlag enligt 2011 års taxering kronor 

B. Uppräkning av skatteunderlag5 

B1. Faktor för uppräkning till 2011 års nivå 

B2. Faktor för uppräkning till 2012 års nivå 

C.  Uppräknat skatteunderlag, kronor (A x B1 x B2) 

D.  Folkmängd 1 november 2011 

E.   Uppräknat skatteunderlag, kr per inv. (C/D) 

F. Uppräknad medelskattekraft, kr per inv. (hela riket) 

G. Skattekraft, andel av riksmedelvärdet (E/F), % 

H. Procentsats6 för skatteutjämningsunderlag, hela riket, % 

I. Skatteutjämningsunderlag (D x F x H) 

J. Underlag för utjämningsavgift, kronor (I - C) 

K. Länsvis skattesats, % (SFS 2004:881, 3 §) 

L. 

Utjämningsavgift, kr/inv: 
𝐽 ∙ 𝐾
𝐷
100

 

 

M. Utjämningsavgift, kronor (D x L) 

Källa: Statistiska centralbyrån 2013  
 

2.7.4 Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningens syfte är att justera för strukturella skillnader i kostnader och behov 

mellan enskilda kommuner och landsting. Utjämning sker alltså för behov av kommunal 

service och för förutsättningarna att producera denna service. Systemet justerar för skillnader 

som kommuner och landsting inte själva kan råda över. Däremot ska inte skillnader som 

uppkommit som ett resultat av olika avgiftssättning, skillnader i servicenivå och effektivitet 

utjämnas. (Statskontoret 2012)  

 

I kostnadsutjämningen ingår ett antal faktorer som påverkar bidragets storlek samt vilken 

kommun som är berättigad till det. Ett antal variabler som tar hänsyn till etnicitet ingår i 

beräkningsmodellen och påverkar dess utfall. En kommun som har högre andel utrikes födda 

än riksgenomsnittet får ett högre bidrag, förutsatt att dessa invånare är av utomeuropeisk 
                                                
5 Uppräkningsfaktorer enligt Förordning (2010:1137) uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för år 2010.  
6 Procentsatsen som anges i Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning, 4 §, ligger till grund för skatteutjämningsunderlaget. 
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härkomst. Utfall i kostnadsutjämningen som påverkas av etnicitet är: grundskola, barn med 

utländsk bakgrund, individer och familjeomsorg samt äldreomsorg. (Statskontoret 2012; 

Sveriges kommuner och landsting 2012)  

	  

Variabeln grundskola innehåller ett tillägg, eller avdrag, för modersmålsundervisning som 

bygger på kommunens andel barn i åldrarna 7 – 15 år med utländsk bakgrund i jämförelse 

med riksgenomsnittet. Andelen barn multipliceras med en fastställd ersättning per elev och år. 

Nästa variabel, barn med utländsk bakgrund, beräknas utifrån andelen barn och ungdomar i 

åldrarna 0 – 19 år som är födda utanför norden och EU, eller som har minst en förälder som är 

född utanför samma område. Kommuner med högre andel barn och ungdomar än 

riksgenomsnittet får ett bidrag per invånare och år. Detta exemplifieras med ett räkneexempel 

för Karlstad kommun.(Sveriges kommuner och landsting 2012)  

 

Andel utrikes födda i Karlstad var år 2011 4,60 %. Riksgenomsnittet utrikes födda var året 

2011 4,64 %. Då andelen utrikes födda i åldrarna 0 – 19 år var mindre i Karlstad än 

genomsnittet, utbetalas ingen extra ersättning till kommunen för denna grupp. Om 

förhållandet hade varit det motsatta, att Karlstad kommun hade haft en högre andel utrikes 

födda i givet åldersintervall hade beräkningen gett: 

 

4,64 > 4,60 = 75 ∙ 4,64− 4,60 = 3  𝑘𝑟/𝑖𝑛𝑣 

 

(Statistiska centralbyrån 2012d; Sveriges kommuner och landsting 2012; Statistiska 

centralbyrån b)  

 

Individ och familjeomsorg tar hänsyn till andel barn i åldrarna 16 – 19 år som är födda 

utanför Norden och EU eller som har minst en förälder som är det. Flyktingar och nära 

anhöriga som vistats i landet 3 – 9 år. Samt övriga utrikes födda från länder utanför Norden 

och EU som vistats i Sverige i högst 19 år. Den sista aspekten är äldreomsorg där högre 

ersättning betalas ut för utomnordiska än nordiska äldre. (Sveriges kommuner och landsting 

2012)  

 

Tabell 2.7.2 visar vilka delmodeller som ingår i kostnadsutjämningen samt vilka strukturella 

faktorer som påverkar dess utfall. 
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Tabell 2.7.2 Kostnadsutjämningens delmodeller 

Verksamhet Strukturella faktorer 
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Åldersstruktur, föräldrarnas förvärvsfrekvens, 

skattekraft och befolkningstäthet. 
Grundskola och förskoleklass Åldersstruktur, barn med utländsk bakgrund 

och bebyggelsestruktur. 
Gymnasieskola Åldersstruktur, programval och 

bebyggelsestruktur. 
Äldreomsorg Åldersstruktur, kön, yrkesbakgrund, 

civilstånd, utomnordisk bakgrund och 
glesbygd. 

Individ- och familjeomsorg Utrikes födda från länder utanför Norden och 
EU, arbetssökande utan ersättning, 
ensamstående kvinnor med barn, andel män 
med låg inkomst och bebyggelsetäthet. Barn 
till ensamstående, lagförda ungdomar, barn 
med utländsk bakgrund och kommunens 
folkmängd. 

Barn med utländsk bakgrund Barn 0-19 år med utländsk bakgrund. 
Befolkningsförändring Befolkningsminskning < 2 % under de senaste 

10 åren, förändring (positiv eller negativ) av 
antalet skolelever samt ersättning för 
eftersläpning av intäkter vid 
befolkningsökning. 

Bebyggelsestruktur Uppvärmning (energiindex), gator och vägar 
(klimat och väg slitage), byggkostnader 
(lönekostnad för byggnadsarbetare och 
klimat), glesbygdsspecifika merkostnader för 
administration, resor och räddningstjänst. 

Löner Medellön i angränsandekommuner, 
genomsnittligt pris för småhus samt 
förvärvsfrekvens. 

Källa: SOU 2011:39   

 
Det kommunala utjämningsbidraget, alla delmodeller inräknat, baseras på medelskattekraften 

i en specifik kommun. Då den kommunala medelskattekraften sätts i relation till den 

nationella, blir det tydligt att om den kommunala medelskattekraften ökar kommer det 

kommunala utjämningsbidraget att sjunka. (Karlstad kommun 2012c)  

 

Då ytterligare en person bosatt i kommunen kommer in i arbete så ökar medelskattekraften i 

kommunen och bidraget minskar således. Detta leder kortsiktigt till att kommunen inte tjänar 

något på att få ut ytterligare en person i arbete. Förutsatt att personen får statliga bidrag för att 
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försörja sig. Således kommer ytterligare en persons tillskott till kommunens skatteintäkter 

räknas som plus, men motsvarande summa kommer räknas bort från kommunala 

utjämningsbidraget. Detta leder till att totalen i princip slutar på plus minus noll. Ytterligare 

en person i sysselsättning kan alltså inte räknas som en skattemässig inkomst för kommunen. 

Om problemet utanförskap granskas i ett långsiktigt perspektiv gör dock kommunen stora 

förluster på att inte jobba med att integrera immigranter i samhället. De kostnader som 

uppkommer för kommuner pga. utanförskap är stora. (Karlstad kommun 2012a)  

 

2.8 Kommunala skatteintäkter 
Andra intäkter flyktinggruppen genererar till kommunen är inbetald kommunalskatt. Denna 

intäkt beräknas genom att räkna ut betald kommunalskatt i kommunen det specifika året. För 

att få fram den andel flyktingarna representerar, använder nettoeffektsmodellen andel 

individer som utgör gruppen flyktingar inhämtade från SCB. Andelen multipliceras med 

antalet skyddsbehövande och anhöriga som finns i kommunen. Ett skattat värde tas fram på 

hur många individer ur denna grupp som betalar kommunalskatt. Genom detta antal beräknas 

hur stor andel av de sysselsatta inom kommunen som tillhör gruppen skyddsbehövande och 

anhöriga. Procentsatsen multipliceras sedan med den totala inbetalda kommunalskatten till 

kommunen för att beräkna hur stort tillskott av medel som denna grupp av individer bidragit 

med det givna året. Se bilaga 1 för beräkningar. Summan som gruppen flyktingar genererar 

inkluderas ej i modellen som en pluspost då det kommunala utjämningsbidraget sjunker med i 

princip samma summa. (Statistiska centralbyrån; Migrationsverket; Skatteverket) 
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3 Tidigare forskning 
Inom ämnet ekonomiska nettoeffekter för en enskild kommun har tidigare forskning inte 

kunnat hittas vilket gjort att forskning på nationell nivå undersökts. Två modeller går att 

finna, Storesletten (2003) och Ekberg (1983) . Enligt modellerna, skulle immigration vara 

ekonomiskt lönsam om gruppen immigranter skulle ha högre sysselsättningsgrad än idag. 

Detta tack vare invandrargruppens ålderssammansättning av hög andel arbetsföra och låg 

andel äldre, 65+. Detta medför att en mottagen flykting konsumerar offentliga tjänster under 

en kortare tid än en svenskfödd medborgare. Flyktingen skulle således bidra till en positiv 

ekonomisk nettoeffekt. Modellerna har inga uttalade namn men kallas i denna uppsats för 

Kassaflödesmodellen (Ekberg 1983) samt Investeringsmodellen (Storesletten 2003) .  

 

3.1 Kassaflödesmodellen enligt Jan Ekberg (1983) 
Kassaflödesmodellen går i stora drag ut på att redovisa den ekonomiska nettoeffekten mellan 

de totala skatteinbetalningarna, som är kopplade till utrikes födda i Sverige och de offentliga 

kostnader, som kan relateras till samma grupp. Ekbergs modell visar enkelt förklarat 

omfördelningen av offentliga medel mellan infödda svenskar och invandrare. Han räknar 

varje betald skattekrona från en utlandsfödd svensk till staten som ett plus och varje betald 

skattekrona till en utlandsfödd svensk som ett minus. Ekberg gör ett stickprov på hur det 

ekonomiska läget för en viss tidpunkt ser ut och förbiser då resultatet över tid och de 

långsiktiga effekterna av immigration. Ekberg tar hänsyn till intäkter till staten från 

utlandsfödda svenskar i form av indirekta skatter så som moms och arbetsgivaravgifter, 

sociala avgifter och direkta skatter i form av lön och kapitalinkomster. 

 

De kostnader som diskuteras är offentliga transfereringar till företag samt kostnader för 

offentlig konsumtion så som vård, skola, omsorg och kostnad för infrastruktur. Då 

immigranter är överrepresenterade av personer som är i arbetsför ålder konsumerar de i 

mindre grad de offentliga tjänsterna. Även den underrepresenterade gruppen pensionärer i 

flyktinggruppen bidrar till en lägre kostnad för pensionsutbetalningar. Däremot är denna 

grupp överrepresenterad inom kostnader för kriminalvård och bidragstagare eftersom att 

sysselsättningsgraden för utlandsfödda är relativt låg.  

 

Ekbergs modell visar att ökad sysselsättning bland utlandsfödda svenskar i hög grad bidrar till 

en positiv ekonomisk utveckling och att en stor andel utlandsfödda svenskar utanför 
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arbetsmarknaden bidrar till negativ ekonomisk utveckling. En annan starkt bidragande faktor 

till resultatet menar Ekberg är ålderssammansättningen bland gruppen utlandsfödda svenskar. 

Som läget ser ut idag är som sagt de arbetsföra överrepresenterade bland de som immigrerar 

till Sverige, en förändring av denna siffra kan bidra till stora förändringar av den ekonomiska 

nettoeffekten.  

 

Tabell 3.1.1 Utgifter och intäkter offentlig sektor 2006. Mdkr och procent 

   Utgifter Totalbefolkningen  Invandrarbefolkningen  

  

(16,8% av totalbefolkningen) 

   Offentliga transfereringar   597 97,8 (16,4%) 

Därav: 

  Offentliga transfereringar till hushåll   501 81,6 (16,3%) 

Offentliga transfereringar till företag  48 8,1 (16,8%) 

Offentliga transfereringar till utlandet  48 8,1 (16,8%) 

Offentlig konsumtion   762 117,9 (15,5%) 

Därav: 

  Åldersberoende  489,5  77,8 (15,9%) 

Ej åldersberoende  272,5 40,1 (14,7%) 

(Inklusive integrationspolitiska insatser) 

  Summa:  1 359,0  215,7 (15,9%) 

   Intäkter 

  Direkta skatter hushåll  469,2  55,8 (11,9%) 

Direkta skatter företag  105,7  6,9 (6,5 %) 

Indirekta skatter   485,2 64,9 (13,4%) 

Sociala avgifter  371,1  49,0 (13,2%) 

   Summa:  1 431,2  176,6 (12,3%) 

Källa: Ekberg 2009    

 

Siffrorna i tabell 3.1.1 visar att utlandsfödda svenskar bidrar med en skatteintäkt till staten 

med 176,6 miljarder kronor och medför en kostnad för staten med 215,7 miljarder kronor. 

Detta bidrar med en nettokostnad för samhället på 39,1 miljarder kronor. Denna summa utgör 

1,35 procent av BNP år 2006. Denna beräkning tar inte hänsyn till  kostnader för offentliga 

investeringar vilka delvis finansieras av överskottet av offentliga medel (intäkter minus 

kostnader, 72,2 Mdkr). Om dessa kostnader skulle medtas i beräkningarna menar Ekberg att 
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ytterligare sex miljarder kronor skulle läggas på kostnadsposten för invandrarbefolkningen7. 

Nettokostnaden uppgår då till 45,1 miljarder kronor det vill säga ca 1,6 procent av BNP. 

(Ekberg 2009)  

 

3.2 Investeringsmodellen enligt Kjetil Storesletten (2003) 
Investeringsmodellen har tagits fram av Kjetil Storesletten (2003) Storesletten gör i sin studie 

en investeringsberäkning där nuvärdet av in och utbetalningar till det offentliga diskonteras. 

Modellen tar hänsyn till immigrantens (i modellen kallad agent) hela liv, från år 0 till år 100. 

Då modellen tar hänsyn till immigrantens hela liv gör detta att olika kostnader eller bidrag till 

det offentliga kan spåras till immigrantens olika faser i livet. En generell immigrant som är 

mellan 20 och 30 år tillför summor om upp till 200 000 kr årligen. En immigrant som nyttjar 

de offentliga tjänsterna i högre utsträckning, t.ex. ett barn som går i skolan eller en pensionär 

som får pension, är betydligt dyrare. Resultatet huruvida personen i fråga tillför eller kostar 

statskassan något är direkt avhängigt om personen deltar i arbetsmarknaden eller inte. Vidare 

kan Storeslettens modell uttryckas i termer om ”break-even” nivå. I detta fall finns det en 

sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden för immigranter som gör att nuvärdet blir noll, vilket 

gör att investeringen ”breaks even”. För gruppen 27 åriga immigranter är denna nivå 60 %. I 

jämförelse så är ”break even” nivån för utlandsfödda svenskar 67 % och för infödda svenskar 

83 %. 

 

Då denna modell beräknar det diskonterade värdet av in och utbetalningar till det offentliga 

under 100 år finns många osäkerhetsfaktorer. Förhållandet på arbetsmarknaden kan komma 

att förändras, framtida skattenivåer kan vara annorlunda än de idag rådande, fertilitet och 

sjukdomsmönster kan komma att ändras osv. Resultatet investeringsmodellen kommer fram 

till är dock negativt. Varje ny immigrant Sverige tar emot kostar i genomsnitt enligt modellen 

ca 175 000 kr årligen. Viktigt att ha i åtanke är att detta resultat beror på vald 

diskonteringsränta vilken är svår att fastställa. 

 

Resultat i Storeslettens studie har tydlig policyrelevans. Skulle immigranterna i Sverige vara 

sysselsatta till den nivå där investeringen ”breaks even” skulle immigrationen varken innebära 

                                                
7 Cirka 50 procent av de investeringar staten gjorde år 2006 skattefinansierades. Denna procentsats uppgick till 36 miljarder kronor och 
invandrarbefolkningen antas enligt Ekberg bidra till denna kostnad med den andel de utgör av totalbefolkningen (16,8%). Detta ger en ökad 
kostnad för staten med sex miljarder kronor. (Ekberg 2009)  
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en kostnad eller ett tillskott till statskassan. Detta påvisar betydelsen av en väl fungerande 

integrationspolitik. Samt en väl fungerande integrationsprocess där arbetsmarknaden är 

lättillgänglig och inkluderande även för immigranter och inte bara för svenskfödda. Detta är 

inte enbart av vikt för immigranternas möjligheter att kunna försörja sig själva utan även för 

landets ekonomi, där en exkluderande arbetsmarknad innebär att immigrationen blir en 

kostnad för samhället. (Storesletten 2003)  

 

Storesletten (2003) har själv valt att illustrera sin beräkning genom vad författarna till denna 

uppsats kallar livscykelteori. Under kapitel 7.1 finns ett diagram som visar Storeslettens 

beräkning av en individs kostnad och genererade intäkt till samhället under sin livstid. Denna 

livscykelteori används i analysen för att knyta ihop resultatet och skatta en ungefärlig kostnad 

eller intäkt som en flykting genererar till statskassan. 

 

Ekbergs Kassaflödesmodell är den modell som i denna uppsats kommer att appliceras på 

insamlad data för att på enklaste sätt konstruera en modell. Anledningen att just denna modell 

används är för att insamlad data är av punktskattningskaraktär vilket enkelt kan infogas i en 

kassaflödesmodell. 
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4 Modell 
4.1 Ekonomiska nettoeffektsmodellen 
Nettoeffektsmodellen kommer att värdera den ekonomiska nettoeffekten av mottagna 

flyktingar till en enskild kommun under ett givet år. Modellen tolkar mottagna ersättningar 

från staten som ökad intäkt till kommunen och utgifter relaterade till denna målgrupp som 

ökade kostnader. Vidare kommer denna modell även ta hänsyn till inbetald kommunalskatt 

från skyddsbehövande och anhöriga. Då denna summa minskar det kommunala 

utjämningsbidraget kommer detta belopp endast beräknas i analytiskt syfte. Detta för att visa 

hur mycket denna grupp individer bidrar med till samhället i den specifika kommunen. 

4.1.1 Modellens fyra steg 

1. (+) Överenskommelse med migrationsverket genom länsstyrelsen vilket ger rätt till 

grundersättning. 

2. (+) Mottagen ersättning per flykting + ökat kommunalt utjämningsbidrag.  

3. (-) Kostnader relaterat till flyktingar och flyktingmottagande. 

4. Kommunala skatteintäkter från skyddsbehövande och anhöriga. 

 

Resultat: Ekonomisk nettoeffekt av mottagna flyktingar i kommunen. 

(SFS 2010:1122; SFS 2010:800; SFS 2011:185; SFS 2001:937; RW.ERROR - Unable to 

find reference:67; Skolverket)  

4.1.2 Kostnadsberäkning 

Vid beräkning av kommunens kostnader hänvisar nettoeffektsmodellen till Jan Ekbergs 

avhandling Inkomsteffekter av invandring (1983) . De offentliga utgifterna beräknas enligt 

Ekberg genom summan av åldersspecifika kostnader multiplicerat med antalet individer inom 

varje åldersklass. Adderat med övriga offentliga utgifter som ej klassas som åldersspecifika 

resulterar i de totala offentliga utgifterna. Ekberg antar vid sina beräkningar att en människa 

lever tills denne är högst 110 år. Modellen nedan beräknar de offentliga utgifterna för gruppen 

utlandsfödda i Sverige 

 

𝑈!!" = 𝑈!"!"
!!"

!!!

∗   𝐼𝐵!" +   Ö𝑈!!" 
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𝑈!!"  = totala offentliga utgifter för invandrarbefolkningen år t  

𝑈!"!"  = offentliga åldersspecifika kostnader för invandrarbefolkningen år t 

𝐼𝐵!"  = antal individer inom de åldersspecifika grupperna bland invandrarbefolkningen år t 

Ö𝑈!!" = övriga offentliga utgifter för invandrarbefolkningen år t 

 

Då Ekbergs beräkningar appliceras i nettoeffektsmodellen tas endast hänsyn till de 

kommunala kostnader som uppstår för en individ som tillhör gruppen mottagna flyktingar 

bosatta i kommunen (MF). 

 

𝐾𝑈!!" = 𝐾𝑈!"!"
!!"

!!!

∗   𝑀𝐹!" + 𝐾𝐹𝑈!"!"
!!"

!!!

∗   𝑀𝐹!" +   Ö𝐾𝑈!!" 

 
 
𝐾𝑈!!"   = totala kommunala utgifter för flyktinggruppen  

𝐾𝑈!"!"  = kommunala åldersspecifika utgifter per capita för flyktinggruppen 

𝑀𝐹!"    = antal individer inom de åldersspecifika grupperna bland flyktinggruppen 

𝐾𝐹𝑈!"!"  = kommunala flyktingrelaterade utgifter 

Ö𝐾𝑈!!" = övriga kommunala utgifter för flyktinggruppen 

 

Det som krävs för att beräkna de belopp per capita som erfordras, är de totala antal bosatta 

personer inom kommunen samt ålderssammansättningen av dessa. Den totala kostnaden för 

de olika kostnadsposter som kommunen berörs av samt kostnaden per capita uppdelat på 

åldersklasser och kostnadspost. Vidare krävs även det totala antal individer med 

flyktingbakgrund som är bosatta i kommunen samt deras ålderssammansättning.  

 

𝐾𝑈!"!"
!!"

!!!

∗   𝑀𝐹!" 

 
Beräkningen av den första delen av modellen påbörjas genom att beräkna kostnad per capita 

för varje kostnadspost samt uppdelat på berörda åldersklasser, detta med hela kommunens 

population som bas. Vidare beräknas den totala kostnaden som uppstår för endast 

flyktinggruppen bland dessa poster. 

 

𝐾𝐹𝑈!"!"
!!"

!!!

∗   𝑀𝐹!" 
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Den andra delen består av uträkningen av de flyktingrelaterade kostnaderna som denna grupp 

individer genererar. Denna del tar hänsyn till de utgifter som endast rör flyktinggruppen så 

som SFI och modersmålsundervisning. Då även dessa kostnader är beroende av åldersklass 

beräknas dessa på likvärdigt sätt som ovan nämnt. 

 
Ö𝐾𝑈!!" 

 
Den sista delen av modellen hänvisar till de övriga kommunala kostnader som inte är 

åldersrelaterade. Dessa kostnader, t.ex. vägar, gator, parker, är heller inte relaterade till just 

flyktinggruppen utan är en kostnad som uppkommer per individ som är bosatt i kommunen. 
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5 Ekonometrisk modell 
I ekonometrisk analys finns många modeller för att uppskatta olika typer av utfall. I 

uppskattningarna som görs i denna uppsats används OLS, ordinary least squares och en 

logaritm transformering av variablerna. Denna transformering görs då datan ej är linjär. 

Transformeringen leder dock till att parametrarna inte längre kan tolkas som skärningspunkt 

och lutning på ekvationens linje utan skall istället tolkas som elasticitet. (Gujarati & Porter 

2009; Westerlund 2009)  

 

Ordinary least squares uppskattar ett värde för respektive observation, dessa kallas skattade 

värden. Alla skattade värden tillsammans kan illustreras som en regressionslinje. Skillnaden 

mellan det faktiska och det uppskattade värdet kallas för residual. Denna metod minimerar de 

kvadrerade residualerna för given data och kan på så vis uppskatta värden tämligen nära de 

faktiska värdena. OLS-skattningar fungerar bra på linjär data men för givetvis med sig ett 

antal problem, bland annat autokorrelation, kolinjäritet och heteroskedasticitet. (Gujarati & 

Porter 2009)  

 

Autokorrelation innebär att residualtermerna för respektive observation påverkar varandra, de 

är korrelerade. Ett av grundantaganden i OLS är att data inte får vara autokorrelerad då det 

leder till missvisande skattningar. Det är dock viktigt att påpeka att det i tillgängliga tester går 

att testa för autokorrelation, men utfallet är inte nödvändigtvis ja eller nej. Data kan uppvisa 

viss autokorrelation men ändå på ett gott vis ligga till grund för goda skattningar med hjälp av 

OLS. (Gujarati & Porter 2009)  

 

Multikolinjäritet innebär att en eller flera variabler är korrelerade. Detta innebär att 

korrelationen mellan variablerna ger modellen felaktiga och ibland starkt överdrivna 

förändringar trots mycket små variationer i insamlad data. Multikolinjäritet är ytterligare ett 

grundantagande i OLS, det får inte finnas någon perfekt multikolinjäritet mellan variablerna. 

Perfekt multikolinjäritet har heller inte gått att hitta i den data som samlats in för denna 

uppsats. (Ibid) 

 

Heteroskedasticitet är ett annat problem som kan påverka de skattade värdena och göra att 

felaktiga antaganden görs. Detta problem innebär att variansen i residualerna inte är konstant. 

Variansen bör vara konstant för att OLS ska vara tillförlitligt. (Ibid) 
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För att undersöka vilka faktorer som gör att kommuner väljer att ta emot flyktingar eller inte 

har en ekonometrisk modell utarbetats. Modellen är en enkel OLS regression av 

transformerad data som täcker in samtliga kommuner året 2011. Ett antal faktorer har valts ut 

vilket ger en skattad bild av hur det ser ut. I den första hypotesen antas att en kommun där 

invånarna har lägre medelinkomst än riksgenomsnittet tar emot fler flyktingar än de 

kommuner som ligger över riksgenomsnittet: 

 

Hypotes 0: en kommun med medelinkomst och huspriser över riksgenomsnittet och en 

skattesats under genomsnittet kommer generellt sett ta emot färre flyktingar än kommunerna 

under genomsnittet. 

Hypotes 1: en kommun med medelinkomst och huspriser under riksgenomsnittet och en 

skattesats över genomsnittet kommer generellt sett ta emot fler flyktingar än kommunerna 

över genomsnittet. 

 

För att besvara dessa frågor har följande variabler tagits fram: 

overenskommetbefolk, y = 
Antalet flyktingar kommunen kommit överens med staten om ta 

emot per antal kommuninvånare 

mottagnabefolk, z = Antalet mottagna flyktingar per kommuninvånare 

huspriser, h = Genomsnittspriset för permanentboende i en kommun 

medelink, m = Kommuninvånarnas medelinkomst för år 2010 

skattesats, s = Genomsnittliga kommunala skattesatsen för år 2011 

 

I den första modellen undersöks sambandet mellan överenskommet antal flyktingar för en 

enskild kommun att ta emot och vilka effekter givna faktorer har på överenskommelsen.  

 

ln  (𝑦!) = 𝛼! + 𝛼!ln  (ℎ!  )+ 𝛼!ln  (𝑚!  )+ 𝛼!𝑠!   + 𝑢! 

 

I den andra modellen undersöks det faktiska utfallet av antalet mottagna flyktingar och hur 

givna variabler påverkar detta utfall. Samt hur väl själva utfallet stämmer överens med 

överenskommelsen i respektive kommun. 

 

ln  (𝑧!) = 𝛽! + 𝛽!ln  (ℎ!  )+ 𝛽!ln  (𝑚!  )+ 𝛽!𝑠!   + 𝑢! 
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För att försöka besvara frågan om det finns något samband mellan en kommuns ekonomiska 

status och antalet mottagna flyktingar valdes några variabler ut att undersöka vidare. Dessa 

variabler är medelinkomst, huspriser och skattesats. 

 

En kommun med en medelinkomst högre än medelinkomsten för landet definieras som ”vid 

god ekonomisk hälsa”. Stämmer antagandet kommer denna kommun välja att ta emot färre 

flyktingar per invånare än en kommun ”vid mindre god ekonomisk hälsa”. En kommun som 

ligger under genomsnittet antas ha ekonomiska incitament för ett högre antal mottagna 

flyktingar per invånare på grund av det ekonomiska bistånd som erhålls i samband med 

flyktingmottagagandet. Regression mellan överenskommet antal mottagna flyktingar per 

kommuninvånare och medelinkomst kommer att genomföras för att bevisa eller motbevisa 

denna hypotes. 

 

Även skattesatsen anses vara en variabel som visar hur en kommuns ekonomiska status är. 

Antagandet lyder att en kommun med lägre skattesats inte är lika intresserad av att erbjuda ett 

brett spektrum av kommunala tjänster som en kommun med högre skattesats. Detta skulle 

också enligt antagandet leda till färre mottagna flyktingar per invånare i kommunen med lägre 

skattesats än genomsnittet. Detta samband undersöks genom ekonometrisk regression. 

 

Variabeln huspriser är en faktor som kan vara svår att inkludera i modellen på ett korrekt vis. 

Det grundläggande antagandet är dock att en kommun med en medelinkomst över 

genomsnittet och en skattesats under snittet har högre genomsnittliga huspriser. Det finns 

dock ett antal kommuner som konsekvent valt att inte ta emot flyktingar. Dessa kommuner 

verkar vid en snabb anblick vara bättre ekonomiskt bemedlade kommuner som således också 

har genomsnittligt högre huspriser. Argument har framförts i den allmänna debatten att 

mottagande av flyktingar sänker prisnivån på husen i kommunen. Detta skulle alltså vara ett 

argument för att inte ta emot flyktingar. Huruvida detta stämmer eller inte ämnar författarna 

till denna uppsats utreda.  

 

Variabeln huspriser kan dock vara missvisande då huspriserna varierar kraftigt i de stora 

kommunerna. I dessa kommuner finns områden med väldigt höga bostadspriser och områden 

med betydligt lägre priser. Denna, i vissa fall mycket stora, skillnad gör måttet något 

missvisande. Detta beror delvis på grund av det så kallade miljonprogrammet där stora 

byggnadskomplex restes mellan 1965 – 1975, för att reducera den stora bostadsbrist som 
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rådde under början av 60 talet. Miljonprogramsområden har generellt sett lägre 

genomsnittspriser och i de större kommunerna finns det gott om sådana områden. Variabeln 

är ändå värd att inkludera i modellen då den till och från används i debatten och det finns ett 

värde i att utreda huruvida påståendet är sant eller inte. (Mäklarstatistik 2013)  

 

5.1 Ekonometrisk modell 
Första ekonometriska modellen (modell 1) undersöker sambandet mellan antalet 

överenskomna flyktingar att ta emot per kommuninvånare, genomsnittliga huspriser, 

medelinkomst och kommunal skattesats. Beräkningarna görs på logaritmen av den beroende 

variabeln, huspriser samt medelinkomst för att insamlad data har visat sig icke-linjär. 

 

𝑙𝑛 𝑦! = 𝛼! + 𝛼!𝑙𝑛 ℎ!   + 𝛼!𝑙𝑛 𝑚!   + 𝛼!𝑠!   ⇒ (modell 1) 
 

Tabell 5.1.1 Regression av modell 1 

Number of obs. = 258 

F(1,256) = 75,04 

Prob > F = 0,0000 

R-squared = 0,4875 

Root MSE = 0,44842 

overenskommetbefolk Coef. T 

ln_huspriser -.6022143 -8.12 

ln_medelink -.2132632 -0.63 

skattesats .0321068 0.85 

_cons -1.453779 -0.68 
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Följande figurer visar respektive variabel i modell 1. Varje variabel är uppställd mot 

logaritmen av variabeln överenskommet antal flyktingar att ta emot. 
 

 
Andra ekonometriska modellen (modell 2) undersöker sambandet mellan den beroende 

variabeln antalet faktiskt mottagna flyktingar per kommuninvånare. Genomsnittliga huspriser, 

medelinkomst och kommunal skattesats är oberoende variabler. 

 

ln  (𝑧!) = 𝛽! + 𝛽!ln  (ℎ!  )+ 𝛽!ln  (𝑚!  )+ 𝛽!𝑠!   ⇒ (modell 2) 
 

  

                                                
8 Variabeln överenskommet i fig. 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3 är variabeln ln_overenskbef. Denna variabel innehåller antalet flyktingar att ta emot 
per antal innevånare i respektive kommun. 
9 Figur 5.1.3 innehåller en tydlig outlier. Denna representeras av Gotland som inte är organiserad som Sveriges övriga kommuner. Gotland 
har inget landsting utan kommunen Gotland sköter de uppgifter som vanligtvis ankommer på landstinget. Därför är skattesatsen så pass hög i 
jämförelse med övriga kommuner. 

Fig. 5.1.1 Spridningsdiagram, överenskommet8 och 
huspriser  

Fig. 5.1.2 Spridningsdiagram, överenskommet och 
medelinkomst 

  

Fig. 5.1.3 9   Spridningsdiagram överenskommet och 
skattesats 
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Tabell 5.1.2 Regression av modell 2 

Number of obs. = 269 

F(1,256) = 24,33 

Prob > F = 0,0000 

R-squared = 0,1618 

Root MSE = 0,90103 

mottagnabefolk Coef. T 

ln_huspriser -.2658755 -2.43 

ln_medelink -2.922836 -5.10 

skattesats -.1556516 -4.21 

_cons 14.27428 4.54 

 
Figurerna 5.1.4 – 5.1.6 visar sambandet mellan respektive variabel i modellen och hur många 

flyktingar kommunen faktiskt tagit emot. 

 

Fig. 5.1.4 Spridningsdiagram ln_mottagnabef 
ln_huspriser  

Fig. 5.1.5 Spridningsdiagram ln_mottagnabef 
ln_medelink  

  

Fig. 5.1.6 Spridningsdiagram ln_mottagnabef 
skattesats 
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5.2 Analys av ekonometrisk modell 
De data som insamlats och behandlats har testats för de olika typer av problem som vanligtvis 

uppkommer i ekonometriska modeller. Den behandlade datan har påvisat heteroskedasticitet 

och multikolinjäritet. Dessa problem har dock kompenserats för och diskuteras vidare i 

respektive modell. Autokorrelation har även det kunnat påvisas men anses inte i denna modell 

utgöra ett problem som förvanskar resultatet. 

 

5.2.1 Modell 1 

Resultaten från den första modellen påvisar ett något svårtolkat resultat. Vid en snabb anblick 

tyder siffrorna på att huspriser är den variabel som är signifikant och att medelinkomst samt 

skattesatsen spelar liten eller ingen roll för det slutliga resultatet. I detta finns dock ett antal 

problem. I variabeln huspriser torde det ligga ett antal felkällor redan från start. Antagandet 

att huspriserna kommer vara höga i en kommun med hög medelinkomst borde inte vara 

särskilt främmande för någon. Detta antagande styrks av en regressionsanalys mellan 

variablerna medelink och huspriser tabell 6.2. I denna regression påvisas tydligt korrelationen. 

Regressionen tyder på att medelinkomst och huspriser är tämligen starkt korrelerade med 

varandra, vilket också påpekades i antagandet. Detta är ett väntat resultat, i enlighet med 

ekonomisk teori. Korrelationen mellan dessa variabler orsakar dock multikolinjäritet i 

huvudmodellen vilket kommer ”blåsa upp” regressionens resultat felaktigt mycket.  

 

Tabell 5.2.1 Regression av 
variablerna medelink och huspriser 

Number of obs. = 290 

F(1,256) = 96,18 

Prob > F = 0,0000 

R-squared = 0,4279 

Root MSE = 0,08706 

overenskommetbefolk Coef. T 

ln_huspriser .1124685 9,81 

_cons 4.692846 59.76 
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Fig. 5.2.1 Spridningsdiagram, variablerna huspriser och 

medelinkomst 

 
 

Ett annat problem inbyggt i variabeln huspriser är det faktum att genomsnittligt huspris inte 

nödvändigtvis är ett bra mått i vissa kommuner. I vissa kommuner finns områden med 

generellt höga priser och andra områden, inte sällan ”miljonprogramsområden”, med betydligt 

lägre priser. Detta kan i samband med andra oidentifierade faktorer påverka modellens 

exakthet och läsaren bör tolka resultatet med försiktighet. 

 

Antalet flyktingar kommunen ingår överenskommelse om att ta emot påverkas ändå till viss 

grad av de genomsnittliga huspriserna i kommunen enligt regressionsanalysen. Variabeln 

huspriser är med i modellen ändå. Variabeln fick ingå i modellen för att belysa några av de 

faktorer, som ingår i den medvetna eller omedvetna beslutsprocess, som leder fram till det 

antal flyktingar kommunerna runt om i landet väljer att ingå överenskommelse om att ta emot. 

Detta illustreras av fig. 5.1.1 som påvisar sambandet mellan överenskommet antal flyktingar 

per invånare att ta emot och huspriser i resp. kommun. Figur 5.1.2 visar sambandet mellan 

antalet flyktingar att ta emot per invånare och medelinkomst. Figur 5.1.3 illustrerar sambandet 

mellan antalet flyktingar att ta emot per invånare och aktuell skattesats i respektive kommun. 

Återigen skall dessa resultat tolkas med försiktighet, de påvisar en tendens men inte 

nödvändigtvis exakta fakta. 

 

Som antogs tidigare uppvisar fig. 5.1.1 och 5.1.2 ett negativt samband mellan variablerna och 

fig. 5.1.3 en positiv korrelation. Det är oklart till vilken grad medelinkomsten, huspriserna och 

skattesatsen påverkar överenskommelsen. Variablerna är ändå intressanta ur perspektivet att 

en kommun med invånare som har en genomsnittligt hög inkomst, högre huspriser och lägre 
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skattesats tenderar att komma överens om att ta emot färre flyktingar än en kommun med 

motsatta förutsättningar. 

 

5.2.2 Modell 2 

Den andra regressionsmodellen som undersöker det faktiska mottagandet en kommun gör 

påvisar ett något annorlunda resultat. Modellens justerade determinationskoefficient, är lägre 

vilket indikerar att modellens förklaringsgrad är lägre. Dock så påvisar respektive variabel 

signifikant t-värde, till skillnad från första modellen, vilket tyder på att variablerna trots allt 

påverkar modellen i betydande utsträckning. Samma tendenser kan påvisas i 

mottagandesteget som i överenskommelsesteget. Skattesats, medelinkomst och huspriser 

påverkar modellen på samma sätt i detta steg. Detta illustreras av figurerna 5.1.4, 5.1.5 

respektive 5.1.6 

 

Resultaten från denna modell antyder att det även finns andra variabler som är aktuella när det 

handlar om anvisning, det faktiska mottagandet. Anvisningen sker främst av 

arbetsförmedlingen och viktiga variabler vid val av kommun är den nyanlände flyktingens 

förutsättningar och om han eller hon har anhöriga i något område. Finns anhöriga bosatta i 

Sverige försöker arbetsförmedlingen anvisa boende i den mån det går i närheten av dessa. 

Förr hade Migrationsverket huvudansvaret för anvisning av boendekommun men har inte 

huvudansvaret längre. De fall då Migrationsverket anvisar en kommun rör det främst 

kvotflyktingar. Utöver denna grupp anvisar Migrationsverket ett fåtal övriga flyktingar per år. 

(Migrationsverket 2012)  

 

Kommunens sammanlagda ekonomiska resultat verkar också spela viss roll. Resultatet är 

dock inte helt enkelt att inkludera i modellen. Det årliga resultatet påverkas till viss grad av 

kommunala utjämningsbidraget/avgiften och kan således vara missvisande. Att en kommun 

har stora skatteintäkter innebär inte per automatik att kommunen visar ett bra resultat, även 

om den tillämpar en ansvarsfull och sparsam förvaltning. Detta på grund av att en ökad 

skatteintäkt för kommunen, minskar det kommunala utjämningsbidraget med näst intill lika 

stor summa som den mottagna skatteintäkten uppgår till. Därför har kommunens årliga 

resultat exkluderats i dessa modeller. 
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6 Resultat 
6.1 Mottagen ersättning Karlstad kommun (2011) 
Tabell 6.1.1 visar de ersättningar som har betalats ut till Karlstads kommun för de grupper 
som uppsatsen utreder.  
 
Tabell 6.1.1 Utbetalda ersättningar till Karlstad kommun för 

mottagande av flyktingar år 2011 

Extra ersättning 2010, 10 tkr 330 000,00 
Grundersättning 568 200,00 
Återbetalning schablonersättning -37 520,00 
Schablonersättning 11 030 690,00 
Ekonomiskt bistånd § 17, kommuner 494 012,00 
Ersättning för varaktig vård, § 34 kommuner 1 137 336,00 
Extra ersättning 2007-2009, 20 tkr 160 000,00 
Schablonersättning (2010:1122) 1 179 000,00 
Initiala kostnader ABO/kvot vuxna (2010:1122) 67 500,00 
Initiala kostnader ABO/kvot barn (2010:1122) 57 000,00 
Initiala kostnader ABO/anknytning vuxna (2010:1122) 32 000,00 
Initiala kostnader ABO/anknytning barn (2010:1122) 9 000,00 

 
15 027 218,00 Totala ersättningar 

	  Källa: Migrationsverket 2012 	    
 

6.2 Förändring i det kommunala utjämningssystemet per inflyttad individ 
Tabell 6.2.1 visar den ekonomiska effekten av det kommunala utjämningsbidraget för 

Karlstad kommun 2010. Då det gäller gruppen pensionärer är kostnadsutjämningen en väldigt 

osäker bidragspost då det är mycket stor skillnad mellan mottagen kostnadsutjämning för en 

65 åring och 90 åring. Denna skillnad kan vara så stor som flera hundratusen kronor per 

individ. Anledningen till att tabell 6.2.1 ej är indelad i ytterligare åldersklasser beror på den 

sekretess som råder. Civilstånd, etnisk bakgrund samt tidigare yrkesbakgrund lämnas ej ut av 

SCB med hänvisning till skada och men för den enskilda individen. 
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Tabell 6.2.1 Förändringar i kommunala utjämningssystemet vid inflyttning av en individ 

  Skatte-
intäkter 

Inkomst-
utjämning 

Skatteintäkter 
efter inkomst-

utjämning 

Reglerings-
post 

Struktur-
bidrag Kostnadsutjämning 

därav 
befolkningsför

ändring 
Totalt 

1-3 år 0 41 052 41 052 257 0 45 536 0 86 845 

4-5 år 0 41 052 41 052 257 0 43 841 0 85 150 

6 år 0 41 052 41 052 257 0 61 210 0 102 519 

7-9 år 0 41 052 41 052 257 0 66 563 -12 300 107 872 

10-15 år 0 41 052 41 052 257 0 39 705 -12 300 81 014 

16-18 år 0 41 052 41 052 257 0 48 312 -12 300 89 621 
19-64 år 
ink 0 0 41 052 41 052 257 0 -29 775 0 11 534 

19-64 år 
ink 250 
tkr 

54 375 -10 073 44 302 257 0 -29 775 0 14 784 

19-64 år 
ink 500 
tkr 

108 750 -61 198 47 552 257 0 -29 775 0 18 034 

65+ ink 
150 tkr 32 625 10 377 43 002 257 0 18 135 0 61 393 

Källa: Sveriges kommuner och landsting 2013  
 

Med reservation för eventuella indexförändringar inom inkomst- och kostnadsutjämningen 

antas det att dessa siffror även gäller för år 2011. 

 

6.3 Inflyttning till kommunen av genomsnittlig flyktingfamilj 
Vid inflyttning av en genomsnittlig flyktingfamilj bestående av två föräldrar i arbetsför ålder 

utan inkomst samt två barn, ett och åtta år gamla, uppstår följande förändring av det totala 

utjämningsbidraget för Karlstad kommun. För individen mellan 19 – 64 år med en inkomst 

om 0 kr ökar bidraget med 11 534 kr. Individen mellan 1 – 3 år ökar bidraget med 86 845 kr. 

För personen mellan 7 – 9 år ökar bidraget med 107 872 kr. Total ökning av kommunala 

utjämningsbidraget är således 217 785 kr. Med reservation för viss differens i verkligt utfall 

då etnicitet har viss påverkan på utbetalt bistånd. Eftersom resultatet inte påverkas väsentligt 

förbises etnicitet i beräkningen. Summan om 217 785 kr är endast en uppskattad summa av 

bidragsförändringen som den mottagna flyktinggruppen antas bidra med. Vid uträkning av det 

totala utjämningsbidraget för givet år inkluderas många fler faktorer som påverkar dess 

storlek. 

 

Den statistik som skulle behövas för att göra en exakt beräkning av utfallet inom det 

kommunala utjämningsbidraget har inte varit möjlig att inhämta för författarna. Uppskattad 

summa nedan antas genom mottagna flyktingar i kommunen 2011 samt given åldersindelning. 
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Av de mottagna flyktingar år 2011 var 44 procent i arbetsför ålder när de anlände. De 

resterande mottagna var barn i åldrarna 1 - 18år, inga flyktingar vid åldrarna 65 + mottogs 

under 2011 (Migrationsverket 2012-06-20) Ett genomsnitt av bidragsförändringen beräknas 

för barn i åldrarna 1 - 18 år för att sedan beräkna uppskattad förändring i utjämningsbidraget.  

 

Tabell 6.3.1 Antalet flyktingar i Karlstad kommun och bidragsförändringen detta 

medför 

Antalet mottagna flyktingar Karlstad kommun 2011 	  	   41 st. 
Antal barn 1-19 år 	  	   23 st. 
Antal vuxna 20-64 år 	  	   18 st. 
Antal vuxna 65 + år 	  	   0 st. 
Genomsnittlig bidragsförändring för inflyttat barn 1-18 år 	  	   92 170 kr 
Bidragsförändring per inflyttad vuxen 19-64 år 	  	   11 534 kr 
Genomsnittlig bidragsförändring per inflyttad vuxen 65 +  	  	   61 393 kr 
Totalt uppskattad bidragsförändring 2011  	  	   2 327 522 kr 
Källa: Statistiska centralbyrån d; Sveriges kommuner och landsting 2013  
 

Då mottagen ersättning enligt Förordning (SFS 2010:1122) om statlig ersättning för insatser 

för vissa utlänningar adderas med den uppskattade förändringen i det kommunala 

utjämningsbidraget uppgår summan till: 

 

Total mottagen ersättning till följd av flyktingmottagande år 2011  17 354 740 kr 

 

6.4 Flyktingrelaterade kostnader Karlstad Kommun (2011) 
De offentliga instanser som har kontaktats kan inte särskilja kostnaderna för den specifika 

grupp individer som undersöks och därför kan inte dessa uppgifter redovisas.  
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6.5 Uppskattad skatteintäkt från flyktinggruppen Karlstad Kommun (2011) 
 
Tabell 6.5.1 Uppskattad skatteintäkt från gruppen flyktingar i Karlstad 

kommun  

Kommunbefolkning:  86 409 st. 
Total sysselsättning i kommunen: 39 543 st.  
Antalet utlandsfödda:  8 906 st. 
Inbetald kommunalskatt 2 987 084 683,7 kr 
Antalet flyktingar plus anknytningsimmigranter: 4 322 st. 
Antalet sysselsatta inom flyktinggruppen: 2 178 st. 
Andel skattebetalande som tillhör flyktinggruppen: 0,055079281 
Flyktinggruppens inbetalda kommunalskatt 270 033 508 kr 
Källa: Statistiska centralbyrån d   

(Se bilaga 1 för uträkningar och vidare beskrivning.) 

 

Tabellen 6.5.1 redovisar den uppskattade skatteintäkten för gruppen flyktingar för året 2011. 

Summan inbetald kommunalskatt är dock inte en summa som kommer kommunen tillgodo. 

6.6 Ekonomiska nettoeffekten av flyktingmottagning i en enskild kommun 
Av uppsatsen framgår det att mottagen ersättning för mottagna flyktingar i Karlstad kommun 

år 2011 uppgick till 17 354 740 kr samt att flyktinggruppen i Karlstad kommun bidrog med 

uppskattningsvis 270 033 508 kr i skatteinbetalningar till staten. Då kostnader ej går att 

särskilja och koppla till den specifika grupp som valts att undersökas kan inget resultat av den 

ekonomiska nettoeffekten redovisas.  

 

Med data som varit åtkomlig går det ej att genomföra några kvalificerade uppskattningar. De 

matematiska uträkningarna som valts för den ekonomiska nettoeffektsmodellen kräver 

specifik åldersindelning av den undersökta populationen. De siffror som behövs för denna 

beräkning finns inte tillgängliga. Data som finns tillgänglig kan heller inte användas för att 

göra rimliga antaganden då de funna åldersintervallen är allt för stora. De beräkningar som 

skulle kunna genomföras skulle endast visa ett belopp som är så generaliserat att det inte 

bevisar eller motbevisar någon nettoeffekt.  
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7 Analys 
7.1 Individens nettointäkt och vikten av integration 
I Storeslettens (2003) avhandling diskuteras livscykelteorin. Där han visar vad en generell 

svenskfödd kontra en generell utlandsfödd individ genererar för nettointäkt till samhället. 

Nedan har hans teori om dessa intäkter och kostnader illustrerats i figur 7.1.1, även ett 

ytterligare antagande om den generelle flyktingens nettointäkt har exemplifierats. Figuren 

visar effekten på nationell nivå. (Storesletten 2003)  

 

Fig. 7.1.1 

 
Källa: Storesletten 2003  
 
Både Storesletten (2003) och Ekberg (1983; 2009) menar i sina avhandlingar att den negativa 

ekonomiska nettoeffekten är starkt korrelerad med sysselsättningen bland de utlandsfödda 

Svenskarna. Det vill säga att den långsiktiga ekonomiska nettoeffekten för en kommun 

kommer att bero på i hur stor grad immigrerade individer är sysselsatta eller inte. 

Sysselsättningen i sin tur beror på hur pass väl de människor som kommer till Sverige 

integreras. Storesletten (2003) visar i sin forskning att om sysselsättningen bland 20 - 30 åriga 

utlandsfödda skulle öka till 61 % skulle vi nå ”break even” för denna grupp. (Storesletten 

2003)  
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Integrationen i Sveriges olika kommuner var varierande fram till år 2010. För att få en mer 

homogen integration över hela landet övergick detta ansvar till arbetsförmedlingen år 2010. 

Kommunerna i Sverige har självstyre och bestämmer själva hur de vill fördela mottagna 

medel från staten. I och med självstyret så varierade integrationsengagemanget bland de olika 

kommunerna. Därför valde staten att lyfta upp ansvaret på nationell nivå. Idag tar det 

uppskattningsvis sju år för en flykting att komma ut på arbetsmarknaden, med denna nya 

reform har ett nytt mål satts upp på två år (Länsstyrelsen Värmland 2012). Resultatet av 

reformen har ännu inte redovisats men förväntas höja sysselsättningsgraden bland arbetsföra 

utlandsfödda i Sverige. (Länsstyrelsen Värmland 2012; Sveriges kommuner och landsting 

2012-07-31)  

 

Data från 1997 och fram till 2011 visar dock att sysselsättningstrenden i gruppen flyktingar är 

positiv (se fig. 7.1.2) och närmar sig den kritiska gräns Storesletten identifierat. Trenden är 

uppåtgående mellan åren 1997 och 2000, då sysselsättningen ökade med 24 procentenheter. 

Därefter har sysselsättningsgraden minskat något för varje år och självfallet infann sig en rejäl 

nedgång 2008-2009, i och med finanskrisen då hela landets invånare påverkades. Under de 

senaste åren har sysselsättningsgraden trots lågkonjunktur börjat återhämta sig. Året 2011 

uppgick sysselsättningsgraden bland skyddsbehövande och anhöriga till 50,2 procent. Enligt 

Storesletten skulle detta innebära att Sverige skulle behöva öka sysselsättningsgraden med 

cirka 10 procentenheter för att samhället skulle nå ”break even”. (Storesletten 2003; Eurostat )  
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Fig. 7.1.2 

 
Källa: Statistiska centralbyrån 2012b; Eurostat  

 

Figur 7.1.2 redovisar sysselsättningsgraden i Sverige från 1997 till 2011. En uppdelning 

mellan kvinnor och män har gjorts eftersom sysselsättningsgraden redovisas var för sig. 

Vidare visar figuren 7.1.2 sysselsättningsgraden för gruppen skyddsbehövande och anhöriga. 

Även dessa data redovisas indelat i kön. Skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 

sysselsättning uppdelat på kön inom gruppen skyddsbehövande och anhöriga är tydlig och 

trenderna följer varandra väl. Det finns en klar skillnad även bland Sveriges befolkning då 

man tittar på sysselsättning bland kvinnor och män för sig, men där är gapet mellan könen 

mindre.  

 

Bidragande faktorer till att utlandsfödda svenskar inte kommer ut på arbetsmarknaden 

diskuteras i Finansdepartementets långtidsutredning (SOU 2011:11) där humankapital, 

språkkunskaper, befintliga nätverk och etnisk diskriminering anses vara av stor vikt. 

Utredningen visar att en medhavd utbildning spelar stor roll om och när individen i fråga 

kommer ut på arbetsmarknaden. Ett högt humankapital hos individen förkortar tiden för 

inträde och underlättar vägen ut på arbetsmarknaden. Utredningen visar även att om viss del 
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av individens utbildning genomförts i Sverige värderas detta högre än vid fallet där alla 

studier genomförts utanför Sveriges gränser. Något som går hand i hand med humankapital är 

individens språkkunskaper. Kunskaper i det svenska språket har stor betydelse för 

sysselsättning i invandrargruppen. Vidare så visar utredningen även att språkkunskaperna kan 

ha upp till 15 procentenheters påverkan på inkomsten. Bristen av ett nätverk bestående av 

personer med god ställning på arbetsmarknaden bidrar även den till lägre sysselsättningsgrad, 

då det idag är viktigare än någonsin att genom goda kontakter ta sig in på arbetsmarknaden. 

Självfallet faller även etnisk diskriminering in under faktorer som missgynnar 

sysselsättningen bland utrikes födda i Sverige. Detta är en omätbar faktor som starkt påverkar 

arbetsgivare i sina beslut om anställning. Både preferensdiskriminering och statistisk 

diskriminering påverkar sysselsättningsgraden bland utlandsfödda svenskar. 

Preferensdiskriminering är särbehandling som uppkommer då arbetsgivaren, anställda eller 

kunder har en negativ inställning till utlandsfödda svenskar. Statistisk diskriminering är 

särbehandling som uppkommer då arbetsgivaren väljer bort grupper av arbetssökande som i 

genomsnitt har haft ofördelaktiga egenskaper. (SOU 2011:11)  

 

Vissa hävdar att teknologiska och organisatoriska framsteg har bidragit med att det uppstått 

en brist av låg kvalificerade jobb på arbetsmarknaden. Utvecklingen på den Svenska 

marknaden har medfört högre yrkeskompetenskrav vilket innebär problem för de nyanlända 

immigranterna. Då utvecklingen leder till att fler och fler högkvalificerade jobb finns på 

marknaden kommer det att bli allt svårare för denna utsatta grupp att komma ut på 

arbetsmarknaden. Detta är ett problem så länge de människor som flyr till Sverige inte är högt 

utbildade eller har lyckats få med sig handlingar som styrker att de har en utbildning. Detta 

kan således försämra både möjligheten att komma in på arbetsmarknaden men också 

möjligheten att integreras. Svårigheterna försämrar integrationen och således den ekonomiska 

nettoeffekten. (Sveriges television 2013)  

 

I nettoeffektsmodellen beräknas även den kommunalskatt flyktinggruppen genererar till den 

specifika kommunen. Detta belopp är inte en summa som kommunen kan se som en direkt 

intäkt eftersom den ökade beskattningsbara inkomsten i kommunen minskar det kommunala 

utjämningsbidraget. Däremot är denna summa intressant då det klart och tydligt framgår vad 

denna grupp i en viss kommun bidrar med till den statliga kassan. (Karlstad kommun 2012c)  
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Figur 7.1.2 innehåller ett tillägg, jämför med figur 7.1.1, en antagen nettoeffekt för en flykting 

som kommit till Sverige. Detta antagande är endast en uppskattning av hur den generelle 

flyktingen påverkar samhällets ekonomi. Antagandet bygger på att den generelle mottagna 

flyktingen i Sverige är i arbetsför ålder då denne anländer och att det uppskattningsvis tar sju 

år för individen att komma in på arbetsmarknaden. Det är under dessa sju år som stora 

kostnader uppkommer i form av integrationsåtgärder, till exempel etableringsstöd, SFI och 

samhällsorientering. 

 

Fig. 7.1.2 

 
Källa: Storesletten 2003  
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Vid beräkning av förändringen i utjämningssystemet finns flera hinder som utgör problem för 

att en exakt beräkning ska kunna genomföras. De största hindren återfinns då beräkning av 

bidragsförändring inom gruppen 65 + genomförs. Inom denna grupp varierar 

inkomstutjämningsbidraget med flera hundra tusen beroende på vilken ålder, kön, 

yrkesbakgrund samt personens civilstånd. Anledningen till att det inte finns data indelat på 

fler åldersintervaller inom gruppen 65 + är att dessa individer är skyddade av sekretess. SCB 

är ej berättigade till att offentliggöra denna typ av data för att skydda individen från skada och 

men. Detta gör det mycket svårt att uppskatta den förändring som denna grupp av flyktingar 

utgör för det totala utjämningsbidraget. (Karlstad kommun 2012c; Statistiska centralbyrån a)  

 

Vidare svårigheter uppstår då förändringen av utjämningsbidraget ska beräknas för gruppen 

barn. Då data ej finns att tillgå för de åldersintervall som krävs för att beräkna korrekt 

förändring av utjämningsbidraget har det i denna modell uppskattats ett medelvärde av det 

belopp alla individer inom åldersintervallet 1-19 år bidrar med. För en mer korrekt bild av 

förändringen av utjämningsbidraget krävs data för mottagna individer i varje kommun inom 

intervallen 1-3 år, 4-5 år, 6 år, 7-9 år, 10-15 år, 16-18 år och 19-64 år. 

 

Att beräkna ett exakt utfall av bidragsförändringen är ej möjligt då flertalet andra variabler 

inom kostnadsutjämningen förändras vid mottagandet av nya individer i en kommun. 

Variabler så som befolkningstäthet, åldersstruktur, barn med utländsk bakgrund etc. (Se tabell 

2.7.2) förändras i och med mottagandet och beroende på individuella egenskaper förändras 

kostnadsutjämningen olika mycket. Som nämnts tidigare spelar etnicitet en viss roll vid 

beräkningen av det kommunala utjämningsbidraget, detta tas det ej hänsyn till i denna modell. 

 

7.3 Ekonometrisk modell 
I den ekonometriska analys som gjorts uppvisar sifforna ett intressant fenomen. Då modellen 

använder logaritmer av variabeln ska resultaten tolkas som en elasticitet, hur mycket y värdet 

förändras av en förändring i x variablerna. I modellen som uppskattar överenskommelsen 

antyder resultatet att variablerna huspriser, medelinkomst samt skattesats inte påverkar 

modellen, eller påverkar den till mycket liten grad. I resultatet till modellen som uppskattar 

själva mottagandet är det dock tydligt att variablerna påverkar hur många flyktingar som 

faktiskt tas emot. Detta skulle kunna tyda på att intentionerna inte avspeglas i 

överenskommelsen som kommuner och Länsstyrelse ingår. Det skulle alltså kunna betyda att 
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vissa kommuner inte har för avsikt att ta emot så många flyktingar man kommit överens om 

att faktiskt ta emot. 

 

I den ekonometriska analys som gjorts finns utöver de problem som korrigerats för, ett antal 

andra svagheter. Ett visst databortfall finns pga. att vissa variabler inte innehåller fullständig 

statistik för samtliga kommuner, något varierande antal observationer har använts. Detta 

medför att modellerna inte beräknar populationen Sveriges kommuner, utan istället beräknar 

ett urval baserat på antalet tillgängliga observationer för respektive kommun och variabel. I 

vissa fall har också statistiken varit något osäker i den bemärkelsen att vissa 

överenskommelser inte specificerats exakt. I dessa undantagsöverenskommelser anges 

antingen ett intervall, intervallet specificerar mellan vilket minimum och maximum 

kommunen är villig att ta emot flyktingar. I intervall-överenskommelserna har det 

genomsnittliga antalet mottagna flyktingar använts i regel. I den andra typ av 

överenskommelse som använts för att göra beräkningar anges en planeringsnivå av behovet. 

Planeringsnivå är ett skattat antal platser som anges i förväg. Kommunen kan alltså åta sig att 

ta emot en procentuell del av antalet flyktingar som anländer till Sverige. I detta fall har 

inrapporterat antal mottagna flyktingar använts om det funnits tillgängligt, annars har värde 

saknats. 

 

8 Diskussion 
Då specifika kostnader på kommunal nivå ej var möjliga att spåra antas det nationella resultat 

som är framtaget av forskarna Storesletten (2003) och Ekberg (1983; 2009). Det vill säga att 

mottagandet av flyktingar till kommunen bidrar med en negativ ekonomisk nettoeffekt. Detta 

antagande grundar sig på att om hela nationen Sverige påverkas av en kostnad på mellan 1,5 

procent och cirka 2 procent av landets BNP. Kostnaden på nationell nivå borde innebära att 

även ekonomin inom landets kommuner påverkas negativt. (Ekberg 2009)  

 

Denna slutsats behöver dock inte vara riktig då det negativa resultatet är på nationell nivå. Då 

man beräknar de ekonomiska nettoeffekterna på kommunal nivå måste kommunen ses som ett 

enskilt företag. Ett företag med inkomster i form av statliga ersättningar och kostnader för 

kommunens instanser och för dess invånare. Det ekonomiska bistånd varje specifik kommun 

erhåller från staten för dess flyktingmottagande är tänkt att täcka alla kostnader relaterat till 
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dessa individer. Med andra ord är detta system utformat så att det ej ska bidra med någon 

ytterligare kostnad för kommunerna att motta flyktingar.  

 

Men trots allt förekommer extra kostnader. Då ersättningarna inte räcker till för att försörja 

vissa individer måste kommunen ifråga bidra med extra ekonomiskt bistånd till dessa i form 

av försörjningsstöd. Detta försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, betalas inte bara ut till 

den undersökta gruppen flyktingar utan till alla de grupper i samhället som behöver 

ekonomiskt stöd för att klara av sin vardag. Storleken av denna typ av stöd finns redovisat, 

men det finns inte någon dokumentation om status på individen som mottar stödet. Således 

kan inte utrikes födda separeras från inrikes födda. Därför är det omöjligt att uttala sig om hur 

stor denna kostnad relaterad till flyktinggruppen är. (Karlstad kommun 2012b)  

 

Uppdelningen, mellan flykting och icke-flykting, är av högsta relevans när en beräkning av 

nettoeffekter ska genomföras. Att beräkna den ekonomiska nettoeffekten för mottagna 

flyktingar i en kommun är av intresse inte minst för kommunerna själva. Beräkningen skulle 

underlätta vid upprättandet av överenskommelsen med staten för mottagandet av flyktingar. 

För att kommunerna själva tydligt ska kunna se effekterna av mottagandet i den specifika 

kommunen. Att kostnader relaterat till flyktinggruppen inte går att spåra är ett problem då 

detta resulterar i ovisshet om vad effekten faktiskt är. Kommunerna vet hur mycket 

kostnadsposten försörjningsstöd uppgår till men inte hur mycket av denna post som rör 

flyktinggruppen. Det är viktigt att kunna följa alla transaktioner inom en organisation för att 

kunna effektivisera verksamheten. Även för vidare forskning inom flyktingmottagande krävs 

denna typ av beräkningar för att se hur samhället påverkas av mottagandet.  

 

Det är dock viktigt att betona att det är annat än ekonomiska incitament som är viktiga i 

mottagandet av flyktingar. Till exempel humanitära skäl, samt att Sverige har förbundit sig att 

ta emot ett antal flyktingar per år genom de konventioner som undertecknats, t.ex. UNHCR-

konventionen om kvotflyktingar.  

 
Beräkningsunderlagen i denna uppsats är antingen offentliga uppgifter hämtade från 

myndigheters statistikdatabaser eller andra uppgifter inhämtade via personer som arbetar vid 

dessa myndigheter. Trots detta kan viss del av statistiken ifrågasättas, dels då beräkningar 

gjorts på inrapporterade uppskattade värden men också i viss mån då beräkningar fått göras på 

medelvärden och inte faktiska värden. I viss inrapporterad data har också värden saknats eller 
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varit avvikande vilket har gjort att vid beräkningar på de ekonometriska modellerna har 

antalet observationer varit något olika från modell till modell. Dessa skillnader har dock varit 

minimala och anses inte utgöra något problem som skulle förändra resultaten. 

 

Den felkälla som skulle kunna påverka resultatet är statistiken hämtad ur databasen RAMS, 

registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. Trots att siffrorna från RAMS är officiella och 

väldokumenterade kan de ifrågasättas. Kritik har framförts ang. RAMS då uppskattningar 

visar att det finns väsentliga skillnader mellan antalet folkbokförda invandrare och antalet i 

landet faktiskt boende. Detta är ett resultat av att invandrare har utvandrat, men står kvar i 

folk och bostadsräkningen. År 1985 slutade SCB göra efterkontroller i folk och 

bostadsräkningen, i kombination med att inga återrapporteringskanaler tillbaka till Svenska 

myndigheter finns från utlandet kan denna diskrepans uppstå. Större avvikelser i dessa siffror 

reducerar kraftigt informationsvärdet i statistiken och kan skapa problem med det slutgiltiga 

resultatet (Ekberg 2009; Fores 2011). Inga andra siffror finns att tillgå, således måste denna 

uppsats luta sig mot SCB:s RAMS-siffror. Författarna anser dock att svagheterna i materialet 

som helhet anses utgöra en marginell skillnad vilket alltså inte skulle påverka slutresultatet 

nämnvärt.  

 
Men om nu mottagandet genererar negativt ekonomiskt resultat för nationen i stort, varför 

mottar Sverige då årligen fler immigranter än avtalat med UNHCR? Självklart finns det mer 

än ekonomiska incitament för ett land att agera empatiskt. Sverige är ett land som har 

möjligheten att ta emot de som tas emot och genom att ta emot människor som flyr krig och 

förföljelse ges dessa människor trygghet och en möjlighet till en bättre framtid. 

 

Genom att investera i en bra integration, kan Sverige reducera framtida kostnader för 

utbildning och även få in nödvändig kompetens. Återigen betonas vikten av integration, då 

människor slussas in i det Svenska samhället på ett snabbt och smidigt sätt förhindras 

kostnader relaterat till människor i utanförskap att uppstå. En människa som inte integreras i 

samhället kommer enbart att belasta samhället då till exempel extra kostnader för 

försörjningsstöd uppkommer. En kostnad som delvis eller helt kan motverkas med ett 

välfungerande integrationssystem. 

 

När det kommer till fungerande integrationssystem finns det idag ett väl utbyggt system för 

att ta emot, hjälpa och integrera flyktingar som anländer till Sverige. Men, som resultatet i 
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denna uppsats pekar på, saknas i mångt och mycket bra uppföljningssystem. Utan uppföljning 

av en handling är det också svårt att säga hur effektiv den är och således också hur den skulle 

kunna göras än bättre. En stor brist denna uppsats pekat på är statistikinsamling när det 

kommer till utgifter knutna till flyktingar. 

 
För att lösa uppföljningsproblemet krävs en förändring av systemen som finns i Sveriges 

kommuner idag. Varje mottagen flykting behöver en märkning av sin status i det system som 

används för att följa upp utbetalningar av stöd från kommunen till individen, för att det ska 

vara möjligt att följa betalningsströmmarna. Idag har varje specifik kommun ett eget så kallat 

IFO-system (individ och familjeomsorgssystem) där alla personer som utnyttjar 

försörjningsstöds-systemet finns registrerade. Men i dessa IFO-system är det inte alltid som 

flyktingstatus registreras. (Karlstad kommun 2012b)  

 

Ett annat problem är att detta IFO-system inte är gemensamt för alla kommuner. Ett 

gemensamt system skulle underlätta då registrerade uppgifter om mottaget ekonomiskt 

bistånd skulle flyttas med till ny kommun när individen flyttar. På så sätt kan dessa kostnader 

spåras. Idag finns denna typ av registrering i vissa kommuner. Men då vissa kommuner har 

börjat samla in data kring flyktingstatus på senare tid kan den hittills insamlade data omöjligt 

beskriva situationen som råder idag då. För Karlstad kommun har endast personer som 

mottagits som flyktingar de senaste två åren har registrerats. Så försörjningsstöd som betalas 

ut till en flykting som anlänt nyligen kommer således ingå i statistiken. Försörjningsstöd 

utbetalat till en flykting som bott i Karlstad sedan några år tillbaka kommer dock inte 

registreras som en utbetalning till en flykting. Om en förändring till ett gemensamt system 

sker idag kommer det gå mycket lång tid innan det går att få fram en rättvisande bild av hur 

många flyktingar som mottar försörjningsstöd och i vilken storlek.  

 

En annan möjlig lösning är att genom SCB genomföra en utredning för att fastställa exakt 

antal flyktingar i varje kommun. Identifiera flyktingarna genom deras personnummer och 

försöka knyta dessa till eventuellt utbetalat försörjningsstöd. Men, en kartläggning av 

människor på detta vis   

 

De lösningar på problemet med uppföljning som här har diskuterats kan vara etiskt 

problematiska. Att registrera människor och på detta sätt stämpla någon som flykting kan och 

bör ifrågasättas med hänsyn till den personliga integriteten och säkerheten. Detta skulle kunna 
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leda till framtida problem t.ex. när individen söker jobb eller utbildning. Så även om en den 

föreslagna lösningen att på ett eller annat sätt kartlägga antalet flyktingar är intressant ur ett 

ekonomiskt perspektiv kan det vara problematiskt på andra plan. Således kanske det inte är en 

bra lösning. 
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 Bilaga 1 

 

Antalet uppehållstillstånd utfärdade i Sverige 2011 
 
Anknytningar:  32469 

Flyktingar:  12726 

Arbete och studier:  24713 

EU/EES:  23226 

 

Antalet utrikes födda som immigrerat till Sverige år 2011: 

12726+ 32469+ 24713+ 23226 = 93134 
 
Varav skyddsbehövande och anhöriga: 

12726+ 32469
93134 = 0,4853 ⇒ 48,53% 

(Migrationsverket b)  

 

Antalet flyktingar i Karlstad 2011 
I beräkningarna som görs antas riksgenomsnittet gälla även för Karlstad kommun. 

 

Antalet utlandsfödda personer i Karlstad 2011: 8906 

 

Antal skyddsbehövande och anhöriga i gruppen utlandsfödda som är bosatta i Karlstad: 

8906 ∙ 0,4853 = 4322 

(Statistiska centralbyrån d)  

 

Andel förvärvsarbetande av gruppen skyddsbehövande och flyktingar i 
Karlstad 
50,4% i arbete ⇒ 

(Statistiska centralbyrån c)  

 

4322 ∙ 0,504 = 2178 

 

Antagandet att riksgenomsnittet gäller även för Karlstad är säkerställt med hjälp av 
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information från SCB. (Statistiska centralbyrån 2012a)  

Andel skattebetalande som tillhör flyktinggruppen 
Totalt antal sysselsatta i Karlstad kommun 2011: 39543 

(Statistiska centralbyrån 2012c)  

 
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎  𝑓𝑙𝑦𝑘𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝐾𝑎𝑟𝑙𝑠𝑡𝑎𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟  𝑖  𝐾𝑎𝑟𝑙𝑠𝑡𝑎𝑑 ⇒ 

 
!"#$
!"#$!

=0,5507928078295 

 

Inkomstskatt genererad av gruppen flyktingar, total inkomstskatt inbetald till Karlstad 

kommun, justerad för kyrkoskatt och landstingsskatt multiplicerad med procentsatsen för hur 

många sysselsatta flyktingar som betalar skatt i Karlstad kommun. 

 

Kommunalskatt i Karlstad kommun 2011 (Skatteverket 2012a): 21,75 % 

 

Beskattningsbar förvärvsinkomst Karlstad Kommun 2011: 14 700 219 900 kr (Skatteverket 

2012b) 

 

Inbetald kommunalskatt till Karlstad kommun 2011 

14 700 219 900 ∙ 0,2175 = 3 197 297 828,3 kr 

 

Beräknad inbetald inkomstskatt av skyddsbehövande och anhöriga: 

3  197297  828,3 ∙ 0,5507928078295 = 270  033  508  𝑘𝑟 

 


