
Den svenska integrationspolitiken syftar till att ge nyanlända en bra start och 
goda förutsättningar att bli självständiga i Sverige. Trots att omfattande 
resurser lagts ner på detta tar det i många fall lång tid att komma in på arbets
marknaden och uppnå självförsörjning, längre tid än i många andra länder. 

I Grad av självförsörjning beroende på ursprung, utbildning och vistelsetid i 
Sverige jämförs självförsörjning mätt som skillnaden mellan inbetalda inkomst
skatter och erhållna transfereringar under ett år för olika grupper baserat på 
ursprung, utbildning och vistelsetid i Sverige. 
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Förra året lanserade Entreprenörskapsforum rapporten ”När blir utrikes födda 
självförsörjande?”. Bakgrunden var bland annat att den officiella arbetsmarknads-
statistiken med sysselsättningsgrad ofta är missvisande. Graden av självförsörjning 
speglar verkligheten bättre. I rapporten visades att 600 000 utrikes födda i arbetsför 
ålder (20–64 år), lågt räknat, saknar självförsörjning. Den låga självförsörjnings-
graden är därmed ett stort samhällsproblem som i slutändan handlar om välfärds-
statens hållbarhet. 

I denna rapport mäts självförsörjning på ett annat sätt. I stället för att utgå från 
en specifik inkomstnivå, som i ovan nämnd rapport, utgår författarna från hur 
beroende en individ är av det offentliga för sin försörjning. Det vill säga de jämför 
hur mycket en individ betalar i skatt med vad densamma erhåller i offentliga trans-
fereringar under ett och samma år. Detta mått på självförsörjning används för att 
jämföra självförsörjningsgraden, vid en viss tidpunkt, för olika grupper beroende på 
bland annat födelseland, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå. 

Rapporten följer upp det projekt, Integration Sverige, som initierats för att dels 
skapa ett samlat underlag för att bättre förstå problematiken kopplad till ekono-
miskt utanförskap, dels leverera forskningsgrundade policyförslag på området. 
Projektets syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till 
bättre ekonomisk integration.

Jag vill rikta ett tack till styrgruppen för Integration Sverige där bland andra 
Rune Andersson, grundare Mellby Gård, Lars Backsell, grundare Recipharm och 
ordförande för Entreprenörskapsforum, Lovisa Hamrin, ägare Herenco och Dan 
Olofsson, entreprenör, ingår. 

Författare är Åsa Hansson, docent Lunds universitet och Mats Tjernberg, professor 
Lunds universitet. De svarar helt och hållet för de analyser och rekommendationer 
som lämnas i rapporten.

Stockholm i oktober 2021

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum, professor Blekinge tekniska högskola 
och Internationella handelshögskolan i Jönköping
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Sammanfattning
En central del i svensk integrationspolitik är att invandrare ska uppnå sysselsätt-
ning och ekonomisk självständighet. Trots att omfattande resurser lagts ner på 
detta tar det i många fall lång tid för invandrare att komma in på arbetsmark-
naden och uppnå självförsörjning, och längre tid än i många andra länder. I 
denna publikation jämförs självförsörjning mätt som skillnaden mellan inbetalda 
inkomstskatter och erhållna transfereringar under ett år för olika grupper baserat 
på ursprung, vistelsetid i Sverige och utbildning. Inkomstskatterna inkluderar 
skatt på arbets- och kapitalinkomster och från detta belopp dras alla typer av 
skattepliktiga och skattefria transfereringar som individen erhåller exempelvis 
sjukpenning, ekonomiskt bistånd, föräldrapenning, vårdbidrag, studiestöd och 
pension. 

Vi finner att:

• • Skillnaderna i självförsörjningsgrad mellan olika grupper är betydande.

• • 2016 var 73 procent av icke-västerlänningar i vuxen ålder inte självförsör-
jande, för personer födda i Sverige var motsvarande siffra 37 procent under 
samma år.

• • I genomsnitt var de som kom till Sverige under 1980- och 1990-talen från 
länder utanför Europa eller från Nordamerika självförsörjande 2016. Däremot 
var de som kom under 2000- och 2010-talen i genomsnitt inte självförsörjande 
2016.    

• • I Sverige är livscykeltransfereringar vanliga, det vill säga unga och äldre 
individer erhåller transfereringar mot att man i yrkesverksamma år betalar 
mer i skatt än man erhåller i transfereringar. Bland inrikes födda är genom-
snittsindividen självförsörjande mellan 35 och 62 år. För utrikes födda från 
andra västländer är ålderspannet då genomsnittsindividen är självförsörjande 
39 till 59 år. Genomsnittsindividen född utanför västvärlden blir aldrig 
självförsörjande över sin livscykel.

• • Skillnaden i självförsörjning mellan inrikes och utrikes födda med låg utbild-
ning (avsaknad av grundskoleutbildning) är liten. Dock är andelen utan 
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grundskoleutbildning bland inrikes födda betydligt lägre än andelen bland 
utrikes födda. 

• • Generellt verkar utbildningsnivå vara av stor betydelse oavsett individers 
ursprung och understryker vikten av åtgärder som hjälper lågutbildade in på 
arbetsmarknaden. 
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KAPITEL 1

Inledning
Sverige har en lång historia av migration – både utvandring och invandring. Det finns 
många olika typer av invandring: arbetskrafts-, familje-, asyl- eller flyktinginvand-
ring. Det finns många olika anledningar till att individer lämnar sina hemländer 
och söker sig till Sverige men också till att Sverige tar emot invandrare. Efter andra 
världskriget och fram till 1970-talet hade Sverige arbetskraftsbrist vilket ledde till 
omfattande arbetskraftsinvandring. Under denna period kom det individer både 
från Norden och övriga Europa. Efter denna period upphörde i princip all arbets-
kraftsinvandring och invandringen kom i stället att domineras av asylsökande och 
anhöriginvandring.1 Mottagandet av asylsökande och anhöriginvandrare motiveras 
av och sker i Sverige med grund i EU-rätten och folkrätten, och inte av arbetsmark-
nadsskäl. Detta hindrar dock inte att när nyanlända och andra utrikes födda väl 
är på plats i Sverige är ambitionen med den förda integrationspolitiken att skapa 
förutsättningar för bland annat ekonomisk integration i Sverige.2 

Centralt för den svenska integrationspolitiken är icke-diskriminering och betoning 
av liberala värden som ekonomisk självständighet, respekt för individen, demokrati 
och jämställdhet (Brännström, 2015). I Sverige ansvarar regeringen för att utforma 
integrationspolitiken och målet är att alla ska vara del av samhällets gemenskap 
oavsett var de är födda eller vilken etnisk bakgrund de har. Därför ger regeringen 
extra stöd till nyanlända invandrare under de första åren i Sverige. Syftet är att de 
ska få en bra start och goda förutsättningar att kunna leva självständiga liv.3 En del 
i detta är att ha ett arbete och kunna försörja sig själv. 

Huruvida integrationspolitiken lyckats skapa förutsättningar för invandrare att 
försörja sig själva kan ifrågasättas.4 Trots att en central del av integrationspolitiken 

1. Se https://www.migrationsinfo.se/

2. Se https://www.regeringen.se/

3. Se https://www.informationsverige.se/

4. Tilltron bland väljarna för den förda integrationspolitiken varierar. Enligt en Sifo-undersökning 
som Entreprenörskapsforum låtit genomföra tror 58 procent av ett representativt urval i den 
svenska befolkningen inte att politikerna kan lösa integrationsproblemen, 21 procent av urvalet 
är positiva till att lösningar kommer medan 21 procent är tveksamma eller vet inte (Deiaco och 
Eklund, 2020).
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är ägnad att leda till sysselsättning tar det lång tid för invandrare att komma ut i 
arbetslivet i Sverige. Bland europiska länder är sysselsättningsgap mellan inrikes 
och utrikes födda störst i Sverige med 16 procentenheter bland 20- till 64-åringar 
under 2018. Motsvarande siffra för EU-28 var i genomsnittet 5,5 procentenheter.5 
Diskrepansen mellan länderna beror förmodligen på flera faktorer där den gene-
rellt sett högre förvärvsfrekvensen i Sverige är en orsak. Det bör uppmärksammas 
att det inom gruppen utrikes födda finns betydande variationer i förvärvsfrekvens. 
En annan väsentlig skillnad mellan utrikes och inrikes födda är arbetslösheten 
som uppgår till 20 procent för utrikes födda jämfört med 4,6 procent för inrikes 
födda (SCB, 2021). 

Att studera förvärvsfrekvens och sysselsättningsstatistik kan vara missvisande och 
ge en felaktig bild av ekonomisk integration. En individ kan vara sysselsatt utan att 
tjäna tillräckligt för att försörja sig själv. Enligt Eklund och Larsson (2020) tar det i 
genomsnitt fyra till fem år för hälften av alla utrikes födda att uppnå sysselsättning 
mot i genomsnitt 12–13 år för hälften av alla utrikes födda att uppnå självförsörj-
ning, mätt som en bruttoinkomst motsvarande fyra prisbasbelopp. Det finns således 
betydande skillnader mellan att komma i sysselsättning och att bli självförsörjande.

Självförsörjning kan mätas på olika sätt. Ett är att utgå från en specifik inkomst-
nivå som exempelvis Eklund och Larsson (2020). Ett alternativt sätt, som används i 
denna publikation, är att utgå från hur beroende en individ är av det offentliga för 
sin försörjning, det vill säga att jämföra hur mycket en individ betalar i skatt jämfört 
med vad densamma erhåller i offentliga transfereringar under ett och samma år. I 
Sverige är många transfereringar så kallade livscykeltransfereringar vilket innebär 
att transfereringar erhålls i exempelvis unga år och under ålderdomen. Under den 
yrkesverksamma tiden finansierar skatteinbetalningar dessa transfereringar. Måttet 
på självförsörjning under ett år ska därför inte tolkas som ett mått på huruvida en 
individ totalt sett över sin livscykel bidrar till de offentliga finanserna. Däremot kan 
det användas för att jämföra självförsörjningsgraden, vid en viss tidpunkt, för olika 
grupper beroende på bland annat födelseland, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå. 
På så sätt kan information erhållas om vissa grupper har svårare än andra att uppnå 
självförsörjning, och i så fall undersöka vad det kan bero på samt föreslå åtgärder. 

Vi finner att det överlag finns betydande skillnader i självförsörjningsgrad mellan 
inrikes födda och individer födda i länder utanför Europa och Nordamerika.6 Dock 

5. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/forvarvsfrekvens-efter-vistelsetid-
och-utbildningsniva/

6. I texten används olika termer som nyanländ, invandrare, flykting eller migrant. Anledningen till 
det är att vi väljer att använda samma term som de textförfattare vi refererar till har använt. Dock 
avser de olika termerna utrikes födda som invandrat vilket också är den definition vi använder i 
vårt statistikurval.
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är skillnaderna små mellan inrikes födda individer med låg utbildning och lågut-
bildade födda i andra länder. Dessutom verkar en större andel av de lågutbildade 
födda utanför Sverige vara i arbete än inrikes födda med samma utbildningsnivå. 
Det bör påpekas att andelen lågutbildade, det vill säga utan grundskoleexamen, 
bland inrikes födda är mycket liten (1,3 procent) medan andelen är betydligt större 
bland individer födda utanför Europa och Nordamerika (15 procent). Även andra 
grupper, som inte är lågutbildade och är födda utanför Europa och Nordamerika, 
är mer beroende av transfereringar från den offentliga sektorn än inrikes födda 
individer.
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KAPITEL 2

Migration,  
självförsörjning och 
offentliga finanser

Även om invandring motiveras av humanitära skäl med grund i bland annat 
EU-rätten och folkrättsliga förpliktelser, snarare än av ekonomiska orsaker, finns 
flera anledningar till att ett lands integrationspolitik bör skapa goda förutsättningar 
för att invandrare, likt alla invånare, på sikt ska vara självförsörjande. 

Det finns också mycket som talar för att invandrare som migrerat av humani-
tära skäl borde kunna ha goda förutsättningar att bli självförsörjande efter en tid. 
Asylsökande kommer ofta i unga år men efter att de i de flesta fall har genomgått 
en grundutbildning i hemlandet. Därmed tenderar de att vara yngre än genomsnitts-
befolkningen vilket innebär att de har många år kvar i arbetsför ålder. Det finns 
således teoretiskt sett goda möjligheter för dem att bli självförsörjande, vilket är 
positivt för individen (Escudero och Liepmann, 2020) men även bidrar till sam-
hällsekonomin och de offentliga finanserna. I Sverige tar det dock i praktiken lång 
tid innan migranter blir självförsörjande, dessutom längre tid än i andra länder. Ett 
flertal studier visar att möjligheterna för migranter att bli självförsörjande ökar ju 
längre tid de varit i värdlandet. Istället för självförsörjningsgrad fokuserar dessa stu-
dier snarare på det offentligfinansiella bidraget av invandring. Enligt dessa studier 
tar det exempelvis i genomsnitt elva år att gå från nettomottagare till nettobidragare 
i Tyskland (Bach m.fl., 2017) och i genomsnitt åtta år i USA (Evans och Fitzgerald, 
2017). I Sverige tar det betydligt längre tid, 20 år (Ruist, 2018b). 

Det har gjorts flera uppskattningar att mäta flyktinginvandringens bidrag till de 
offentliga finanserna både i Sverige (bl.a. Ekberg, 2011; Aldén och Hammarstedt, 
2016; Ruist, 2018a; 2018b) och i andra länder. Totalt sett beräknas uppskattnings-
vis en procent av Sveriges BNP omfördelas till flyktingpopulationen (Ruist, 2018a). 
Denna siffra ligger i linje med det intervall som Hennessey och Hagen-Zanker 
(2020) finner i en nyligen genomförd genomgång av ett 70-tal studier från ett stort 
antal länder, men även andra tidigare studier (Rowthorne, 2008). Mer specifikt 
finner Hennessey och Hagen-Zanker att skillnaden mellan intäkter och kostnader 
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rör sig, i beaktning av felkällor, kring ±1 procent av BNP. Enligt författarna beror 
storleken bland annat på hur lätt det är att komma ut på arbetsmarknaden. En 
annan viktig förklaring till kostnadsskillnader är varifrån individer emigrerar. 
Immigranter från Europa och andra västländer tenderar inte att medföra en net-
tokostnad, migration utanför västvärlden tenderar däremot att initialt medföra en 
nettokostnad (Hennessey och Hagen-Zanker, 2020).7  

Det är inte problemfritt att mäta en individs eller grupps bidrag till de offentliga finan-
serna och osäkerheten i beräkningarna är stor. Ruist (2018a) uppskattade att en genom-
snittlig flykting 2015 fick ett nettobidrag från den offentliga sektorn på cirka 60 000 
kronor och en nyanländ flykting 74 000 kronor per år. Aldén och Hammarstedt (2016) 
gör liknande beräkningar med fokus på nyanlända och kostnadsutvecklingen beroende 
på vistelsetid i landet. De uppskattar att en nyanländ flykting kostar det offentliga mel-
lan 95 000 och 190 000 kronor första året. Efter sju år i landet har kostnaden sjunkit till 
mellan 37 000 och 125 000 kronor per år och flykting. I dessa beräkningar inkluderas 
hela den offentliga sektorn, det vill säga det totala tillskottet i form av alla skatter som 
betalas. Detta inkluderar konsumtionsskatter och summan av de totala offentliga utgif-
terna som tillfaller en grupp, det vill säga alla transfereringar. Här ingår även offentlig 
konsumtion i form av utgifter för skola, vård och omsorg, infrastruktur och försvar 
etcetera. Det är givetvis en svår uppgift att uppskatta och tillskriva en viss grupp alla 
offentliga inkomster och utgifter de nyttjar. Det är inte heller uppenbart hur kostnaderna 
för offentlig konsumtion exempelvis ska fördelas. Resultaten ska därför tolkas med stor 
försiktighet. Aldén och Hammarstedt redovisar två olika beräkningar, som kan tolkas 
som en nedre och övre gräns. Den lägre siffran i intervallet gäller under antagandet att 
flyktinginvandring inte påverkar fasta kostnader för försvar, infrastruktur och adminis-
tration. I den högre siffran slås dessa kostnader ut även på nyanlända flyktingar.

Att invandrare inte kommer in i arbetslivet verkar inte primärt bero på att det råder 
brist på arbete. Snarare verkar det råda brist på arbetskraft inom både det privata 
näringslivet och särskilt inom den offentliga sektorn (Finanspolitiska rådet, 2018). 
Den demografiska utvecklingen förväntas dessutom förvärra denna brist framför allt 
inom vårdsektorn (Wallenskog, 2019). Att invandrare har svårt att få arbete verkar 
snarare vara ett matchningsproblem och att invandrarna saknar den kompetens som 
efterfrågas. Arbetslösheten bland utrikes födda är som tidigare påpekats betydligt 
högre (20 procent) än bland inrikes födda (4,6 procent) och individer födda utanför 
Europa är i högre grad långtidsarbetslösa (SCB, 2021). Vilken typ av invandring det 
rör sig om liksom invandrarnas ålder, livserfarenhet och utbildningsnivå är struk-
turella faktorer som spelar roll för möjligheterna att komma i arbete. Andra förhål-
landen som spelar in är värdlandets arbetsmarknad och dess förmåga att absorbera 
lågproduktiv arbetskraft samt välfärdsystemets utformning och omfattning. 

7. Det finns dock forskare som menar att migration inte initialt medför en offentligfinansiell 
kostnad eftersom det antas att Riksbanken kostnadsfritt kan skapa pengar vilka kan pumpas ut i 
kommuner och där komma till nytta samt öka BNP (Hansen, 2021). 
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KAPITEL 3

Självförsörjningsgrad  
och ursprung

I denna publikation är vi intresserade av att studera hur självförsörjningsgraden ser ut 
för olika grupper beroende på födelseland, vistelsetid och utbildning. Utöver värdet 
av att dokumentera hur situationen ser ut är syftet att denna information kan vara till 
hjälp för att upptäcka systematiska skillnader. Det kan sedan ligga till grund för en 
analys av de bakomliggande orsakerna för att i nästa steg kunna vidta åtgärder. 

Självförsörjningsgrad definierar vi som skillnaden mellan inbetald skatt och erhållna 
offentliga transfereringar. Detta mått skiljer sig från det kostnadsmått som disku-
terades ovan genom att offentlig konsumtion och intäkter från konsumtionsskat-
ter, sociala avgifter och bolagsskatter inte inkluderas. Däremot ingår alla skatter 
som individer själva direkt betalar i form av skatt på arbets- och kapitalinkomster 
samt på fastigheter. Från detta belopp dras alla typer av skattepliktiga och skat-
tefria transfereringar som individen erhåller. Skattepliktiga transfereringar utgörs 
av ersättning i samband med sjukdom, pensioner och livräntor, föräldrapenning, 
studiestöd, arbetsmarknadsstöd, vårdbidrag och närståendepenning. Skattefria 
transfereringar utgörs av skattefri sjukpenning, skattefri pension och livräntor, eko-
nomiskt bistånd, bostadsbidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg och studiestöd. Måttet 
kan tolkas som en individs förmåga att försörja sig själv under ett specifikt år. Som 
påpekats tidigare visar detta mått inte om en individ totalt sett över sin livstid är 
självförsörjande, det vill säga bidrar med minst lika mycket till de offentliga finan-
serna som hen erhåller i form av transfereringar. Måttet ger dock en indikation på 
grad av självförsörjning och kan jämföras mellan olika grupper baserat bland annat 
på ursprung, tid i Sverige och utbildning.

Underlaget som används är statistik från SCB, Linda-databasen, som innehåller 
detaljerad information om individers skatteinbetalningar och erhållna transfere-
ringar. Linda-databasen utgör ett representativt urval av tre procent av Sveriges 
befolkning och följer individer under en längre tidsserie. I urvalet som presenteras 
här inkluderas individer som är mellan 20 och 70 år (om inget annat anges) och har 
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en positiv disponibel inkomst.8 I Linda-databasen finns även uppgifter från vilket 
geografiskt område en individ härstammar. Utifrån dessa geografiska områden 
delas individer in i tre olika grupper; födda i Sverige, födda i ett annat västland, 
vilket inkluderar Europa (exklusive Sverige) och Nordamerika, samt individer födda 
i ett land som inte tillhör Sverige eller ett annat västland. Denna klassificering är 
även vanligt förekommande i andra studier (Hennessey och Hagen-Zanker, 2020).

Figur 1. Självförsörjningsgrad över disponibel inkomst beroende på geografiskt 
ursprung 2016

Not: Negativa värden innebär att mer erhålls i bidrag än betalas i skatt och positiva värden att mer betalas i 
skatt än erhålls i bidrag. En självförsörjningsgrad på noll innebär att skatteinbetalningarna precis motsvarar 
erhållna transfereringar. Percentilerna är baserade på disponibel inkomst för respektive grupp. 

Källa: Egna beräkningar baserad på statistik från SCB (2020).

I figur 1 presenteras självförsörjningsgraden 2016, mätt som skillnaden mellan 
betald skatt och erhållna transfereringar som andel av disponibel inkomst.9 Är själv-
försörjningsgraden positiv betalar individen mer i skatt än hen erhåller i transfere-
ringar som andel av disponibel inkomst och är således självförsörjande, medan ett 
negativt värde innebär att transfereringarna överstiger inbetald skatt som andel av 
disponibel inkomst. Är värdet noll motsvarar skatten de erhållna transfereringarna 
och individen är precis självförsörjande. Som framgår av figuren är självförsörj-
ningsgraden högst bland inrikes födda över hela fördelningen av disponibel inkomst 
förutom allra högst upp. För individer med de allra högsta disponibla inkomsterna 

8.  Individer som helt saknar disponibel inkomst eller har en negativ disponibel inkomst, det vill säga 
där skuldbetalningarna överstiger inkomsterna exkluderas.

9. Det vill säga (skatt – positiva transfereringar) / (faktorinkomst – skatt + positiva transfereringar – 
negativa transfereringar).
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(percentilerna 94 till 100) är självförsörjningsgraden högst bland de födda i ett annat 
västland. Lägst självförsörjningsgrad har de födda utanför ett västland. Av inrikes 
födda var 63 procent självförsörjande 2016. Motsvarande siffra för individer födda 
i ett västland var 47 procent och 27 procent för individer födda utanför västvärlden. 
Mätt i kronor, var genomsnittet över hela fördelningen 46 900 kronor för individer 
födda i Sverige, det vill säga skatten översteg transfereringarna med i genomsnitt 
46 900 kronor. För individer födda i ett annat västland var samma siffra 35 000 
kronor, och för individer födda utanför Europa och Nordamerika var genomsnittet 
-20 000 kronor, det vill säga transfereringarna översteg skattebetalningarna. Av de 
som inte var självförsörjande erhöll individer födda utanför västvärlden mest både 
som andel av disponibel inkomst, 80 procent, 50 900 kronor, mot 60 procent, 44 
000 kronor, för individer födda i Sverige. 

Figur 2. Självförsörjningsgrad över livscykeln beroende på ursprung 2016

Not: Negativa värden innebär att mer erhålls i bidrag än betalas i skatt och positiva värden att mer betalas i 
skatt än erhålls i bidrag. Percentilerna är baserade på disponibel inkomst för respektive grupp. 
Källa: Egna beräkningar baserad på statistik från SCB (2020).

Figur 2 illustrerar hur självförsörjningsgraden, som andel av disponibel inkomst, ser 
ut över livscykeln för de olika grupperna. Figuren avser år 2016 och visar således 
hur det ser ut för olika kohorter med start i 20-årsåldern. Som framgår av figuren 
följer alla samma mönster, med negativ självförsörjning i unga år, för att sedan 
stiga med åldern fram till pensionsåldern när självförsörjningsgraden återigen blir 
negativ. För pensionärer, oberoende av ursprung, erhölls upp emot 100 procent av 
disponibel inkomst i offentligt tillhandahållen pension. Även i ungdomsåren erhål-
ler i genomsnitt individer mer från det offentliga än de betalar. Mellan en ålder på 
35 och 62 år är genomsnittssvensken självförsörjande, för individer födda i andra 
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västländer gäller det för ålderspannet 39 till 59 år, och för individer födda utanför 
västvärlden är självförsörjningsgraden som andel av disponibel inkomst i genom-
snitt som högst -18 procent, det vill säga de erhöll netto 18 procent av disponibel 
inkomst från den offentliga sektorn.           

Självförsörjningsgraden beror inte enbart på var individen är född utan även när man 
invandrade till Sverige (Aldén och Hammarstedt, 2016). Enligt tidigare studier kom 
flyktingar som anlände till Sverige på 1980-talet, huvudsakligen från Östeuropa och 
Chile, snabbare i arbete än idag (Ruist, 2018a). För de som anlände på 1990-talet, då 
huvudsakligen från forna Jugoslavien, tog det däremot längre tid. Sedan 1990-talet 
har integrationstakten, mätt som inträdet på arbetsmarknaden, varit stabil, det vill 
säga den har varken förbättras eller försämrats enligt Ruist (2018a).

Figur 3. Självförsörjning mätt i kronor 2016 beroende på när och varifrån man 
immigrerat 

Källa: Egna beräkningar baserad på statistik från SCB (2020).

Figur 3 jämför skillnaden mellan inbetald inkomstskatt och offentliga transfere-
ringar i kronor för individer som kom till Sverige under olika decennier med start på 
1980-talet och beroende på geografiskt ursprung.10 Den genomsnittliga skillnaden 
mellan inbetald skatt och transfereringar för en individ född i Sverige var 2016 
cirka 47 000 kronor. För individer födda i andra västländer var samma genomsnitt 
i paritet med det för inrikes födda, oberoende av när de kom till Sverige. Däremot 
tar det längre tid för individer födda utanför västvärlden att bli självförsörjande. 
Nettoskatten för dessa individer är generellt sett lägre, och dessutom ännu lägre ju 

10. I urvalet ingår individer mellan 20 till 70 år vilket innebär att de som var runt 40 år eller äldre och 
kom till Sverige i början av 1980-talet inte är med i urvalet.  
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kortare tid de varit i Sverige. De som kom till Sverige från ett land utanför Europa 
eller Nordamerika på 1980- och 1990-talen var i genomsnitt självförsörjande 
2016. Däremot var de som kom på 2000- (i huvudsak från Irak och Somalia) och 
2010-talen (i huvudsak från Syrien och i viss mån från Eritrea) i genomsnitt inte 
självförsörjande 2016.    

Av de som invandrade på 1980-talet från ett annat västland var 61 procent självför-
sörjande 2016 mot 55 procent av de som invandrat från ett land utanför västvärlden, 
att jämföra med 73 procent för inrikes födda. Ju senare man invandrat desto större 
är skillnaderna jämfört med inrikes födda. Hälften av de som kom på 1990-talet var 
självförsörjande 2016, mot 20 procent av de som kom under 2000-talet. Av de som 
invandrat under 2010-talet var fem procent självförsörjande 2016.
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KAPITEL 4

Självförsörjningsgrad  
och utbildningsnivå    

Det är av stort intresse att utröna vad som förklarar varför individer födda i länder 
utanför västvärlden har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden och 
bli självförsörjande. En vanligt förekommande förklaring är skillnader i språk-
kunskap och utbildningsnivå. Ruist (2018) finner dock inte att skillnaderna pri-
märt verkar beror på utbildningsnivå, och spekulerar istället om det kan bero på 
diskriminering eller att de av andra skäl än utbildningsnivå saknar den kompetens 
som krävs för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Andra studier har 
dock påvisat att utbildningsnivå har en stor inverkan på vilken grad utrikes födda 
bidrar till de offentliga finanserna (Aldén och Hammarstedt 2016; Hennessey och 
Hagen-Zanker, 2020). Troligen påverkar många olika faktorer möjligheterna för 
utrikes födda att komma i arbete. Exempelvis visar Bergh (2017) att det finns 
stöd för att länder med mindre konkurrensutsatt arbetsmarknad har större gap i 
sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. 

Figurerna 4 och 5 visar hur självförsörjningsgraden såg ut 2016 för olika utbild-
ningsnivåer beroende på geografiskt ursprung för individer mellan 25 och 70 år. 
I figur 4 redovisas självförsörjningsgraden över olika deciler baserad på disponi-
bel inkomst för inrikes födda. Av de som saknar grundskoleutbildning (nioårig 
grundskola) var nästan ingen självförsörjande. För cirka hälften av dessa utgjorde 
transfereringar nära 100 procent av den disponibla inkomsten, det vill säga de 
fick i princip all sin försörjning från det offentliga. Även inrikes födda individer 
med nioårig grundskola som högsta utbildningsnivå erhöll en betydande del av sin 
disponibla inkomst i form av offentligt finansierade transfereringar. Stora delar 
av denna grupp erhöll upp till 80 procent av sin disponibla inkomst i transfere-
ringar. Bland de med högre utbildning, mer än treårig eftergymnasial utbildning, 
är självförsörjningsgraden hög, 86 procent betalade mer i skatt än de erhöll i 
transfereringar och cirka 30 procent betalade 40 procent eller mer som andel av 
disponibel inkomst i skatt 2016. 
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Figur 4. Självförsörjningsgrad bland individer födda i Sverige beroende på 
utbildningsnivå 2016 

Not: Negativa värden innebär att mer erhålls i bidrag än betalas i skatt och positiva värden att mer betalas i 
skatt än erhålls i bidrag. En självförsörjningsgrad på -80 procent av disponibel inkomst innebär att individen 
mottog ett nettobidrag från den offentliga sektorn på 80 procent av sin disponibla inkomst.  
Källa: Egna beräkningar baserad på statistik från SCB (2020).

Skillnaden i självförsörjningsgrad mellan individer födda i Sverige och andra väst-
länder är relativt liten. Även en stor andel av individer födda i andra västländer, utan 
grundskoleutbildning, fick betydande bidrag från det offentliga medan de med högre 
utbildning i genomsnitt betalade betydligt mer i skatt än de erhöll i transfereringar.11 
För individer födda utanför västvärlden ser det annorlunda ut, i synnerhet när det 
kommer till de högre utbildningsnivåerna (Figur 5). Dessutom är skillnaderna små i 
självförsörjningsgrad mellan de olika utbildningsnivåerna för individer födda utan-
för västvärlden. Exempelvis är skillnaderna i självförsörjningsgrad mellan de som 
har en eftergymnasial och gymnasial utbildning liten; för båda utbildningsnivåerna 
är cirka 50 procent självförsörjande. Bland de med lägst utbildningsnivå är i princip 
ingen självförsörjande, och av de med nioårig grundskola som högsta utbildnings-
nivå fick drygt 90 procent mer i transfereringar än de betalade i skatt.   

  

11. Eftersom mönstret påminner om det för svenskfödda utelämnas figuren för individer födda i ett 
annat västland än Sverige. Den intresserade kan få figuren av författarna.
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Figur 5. Självförsörjningsgrad bland individer födda i ett icke-västland beroende på 
utbildningsnivå 2016 

Not: Negativa värden innebär att mer erhålls i bidrag än betalas i skatt och positiva värden att mer betalas i 
skatt än erhålls i bidrag. En självförsörjningsgrad på -80 procent av disponibel inkomst innebär att individen 
mottog ett nettobidrag från den offentliga sektorn på 80 procent av sin disponibla inkomst.  
Källa: Egna beräkningar baserad på statistik från SCB (2020).
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KAPITEL 5

Självförsörjningsgrad  
och arbete    

Det är intressant att studera om förvärvsfrekvensen beror på födelseregion och 
hur denna frekvens har utvecklats över tiden. För att anses vara förvärvsarbetande 
krävs att individen haft en positiv inkomst från arbete någon gång under året. Till 
inkomst av arbete räknas inkomst av tjänst och näringsverksamhet som anknyter 
till arbete. Även sjukpenning och ersättning vid föräldraledighet ingår i de fall det 
är frågan om tillfällig frånvaro från arbetet. Däremot ingår inte arbetslöshetser-
sättning och pension i definitionen av arbetsinkomst. Förvärvsfrekvensen enligt 
denna definition säger således inget om hur mycket man arbetat eller hur stor 
inkomsten varit under året, utan bara att någon form av inkomst erhållits som kan 
kopplas till arbete. Detta är ett dåligt mått på självförsörjning men säger något om 
kopplingen till arbetsmarknaden. 
   
Figurerna 6 till 8 illustrerar hur förvärvsfrekvensen, enligt denna definition, beror 
på utbildningsnivå över tidsperioden 2000 till 2016 för 25- till 70-åringar. Figur 
6 visar hur det ser ut för inrikes födda. Förvärvsfrekvensen för individer med 
högre utbildning är hög över hela perioden. I genomsnitt 94 procent för de med 
eftergymnasial utbildning på upp till tre år och 96 procent för de med en ännu 
längre utbildning. Även bland de med en gymnasial utbildning som högsta utbild-
ningsnivå var förvärvsfrekvensen hög (90 procent) och i princip konstant över 
perioden. Däremot har andelen som har positiv förvärvsinkomst bland de med 
kortare utbildning minskat över perioden. Av de som saknar nioårig grundutbild-
ning är andelen som har förvärvsinkomst låg och den har dessutom minskat från 
61 procent 2000 till 42 procent 2016, det vill säga en minskning med nästan 20 
procentenheter. För individer med grundskoleutbildning har förvärvsfrekvensen 
minskat från 87 till 76 procent, en minskning med 11 procentenheter. Siffrorna 
tyder på att inrikes födda som saknar gymnasieutbildning har tappat fotfästet på 
arbetsmarknaden, i synnerhet de som saknar grundskoleutbildning. Däremot är 
förvärvsfrekvensen hög för de med gymnasie- eller högre utbildning.
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Figur 6. Förvärvsfrekvens beroende på utbildningsnivå för individer födda i Sverige 
2000−2016 

Not: Förvärvsfrekvensen mäter de som någon gång under året haft en positiv inkomst från arbete eller 
näringsverksamhet som andel av befolkningen mellan 25 och 70 år.  
Källa: Egna beräkningar baserad på statistik från SCB (2020). 

Figur 7. Förvärvsfrekvens beroende på utbildningsnivå för individer födda i annat 
västland än Sverige, 2000−2016

Not: Förvärvsfrekvensen mäter de som någon gång under året haft en positiv inkomst från arbete eller 
näringsverksamhet som andel av befolkningen mellan 25 och 70 år.  
Källa: Egna beräkningar baserad på statistik från SCB (2020).
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För individer födda i ett annat västland än Sverige var andelen med förvärvsin-
komst för samtliga utbildningsnivåer något lägre än för individer födda i Sverige, 
men följer för övrigt liknande mönster. Förvärvsfrekvensen bland de med de högsta 
utbildningsnivåerna var i genomsnitt 88 procent (för de med längre eftergymnasiala 
utbildningar) och 84 procent (för de med eftergymnasial utbildning på upp till tre 
år) över tidsperioden. Förvärvsfrekvensen bland de med den högsta utbildningsni-
vån har ökat något. Även för individer med gymnasieutbildning var förvärvsfrek-
vensen hög, cirka 80 procent, och har legat ganska konstant kring den nivån under 
hela perioden. Individer födda i andra västländer, med låg utbildningsnivå, har en 
lägre förvärvsfrekvens, och dessutom något lägre än för inrikes födda med samma 
utbildningsnivå. Andelen har sjunkit även här; för de med grundskoleutbildning har 
andelen med förvärvsinkomst sjunkit med nio procentenheter och för de som saknar 
grundskoleutbildning har andelen sjunkit med sex procentenheter.

Figur 8. Förvärvsfrekvens beroende på utbildningsnivå för individer födda utanför 
västvärlden, 2000−2016

Not: Förvärvsfrekvensen mäter de som någon gång under året haft en positiv inkomst från arbete eller 
näringsverksamhet som andel av befolkningen mellan 25 och 70 år.  
Källa: Egna beräkningar baserad på statistik från SCB (2020).

Förvärvsfrekvensen för individer födda utanför Europa och Nordamerika skiljer 
sig från övriga, som framgår av figur 8. Individer utan grundskola hade en högre 
förvärvsfrekvens över perioden (58 procent) jämfört med inrikes födda (52 procent), 
eller födda i annat västland (46 procent) med samma utbildningsnivå. Dessutom har 
förvärvsfrekvensen bland de med den lägsta utbildningsnivån stigit med i snitt fyra 
procentenheter under perioden. 2016 var förvärvsfrekvensen 42 procent för inrikes 
födda utan grundskoleutbildning, motsvarande siffra för individer födda i ett annat 
västland var något högre, 46 procent. För individer födda utanför västvärlden var den 
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62 procent, det vill säga 20 procentenheter högre än för motsvarande inrikes födda. 
Detta resultat kan tolkas som att individer födda utanför västvärlden är överrepresen-
terade i låglönejobb, något Mallett (2018) har funnit vara fallet internationellt. 

Förvärvsfrekvensen bland de med grundskoleutbildning födda utanför västvärlden 
är lägre (68 procent) än för inrikes födda (81 procent) eller individer födda i andra 
västländer (78 procent). Dock har inte förvärvsfrekvensen sjunkit för individer födda 
utanför västvärlden med grundskoleutbildning på samma sätt som för inrikes födda 
eller de födda i ett annat västland, utan legat stabilt kring 68 procent. Det är också 
noterbart att skillnaden i förvärvsfrekvens för de tre högre utbildningsnivåerna är 
små för individer födda utanför västvärlden, och som lägst kring 77−78 procent. 
För individer födda i Sverige är skillnaden i förvärvsfrekvens i genomsnitt sex 
procentenheter mellan de som har den högsta utbildningsnivån och de som har en 
gymnasieutbildning, och för individer födda i ett annat västland är samma skillnad 
tio procentenheter, medan den i princip är noll (0,3 procentenheter) för individer 
födda i ett land utanför västvärlden.

Individer med låg utbildningsnivå födda utanför västvärlden sticker ut jämfört med 
inrikes födda eller individer födda i andra västländer än Sverige i att de har en högre 
förvärvsfrekvens och att denna inte sjunkit utan istället ökat över tiden. Däremot 
verkar de med högre utbildning med ursprung utanför västvärlden inte vara lika 
framgångsrika i att ta sig ut på arbetsmarknaden som individer födda i Sverige eller 
i ett annat västland.
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KAPITEL 6

Slutsats    

Den svenska integrationspolitiken syftar till att ge nyanlända en bra start och goda 
förutsättningar att bli självständiga i Sverige. Trots att omfattande resurser lagts ner 
på detta tar det i många fall lång tid att komma in på arbetsmarknaden och uppnå 
självförsörjning, längre tid än i många andra länder. Dessutom ser situationen ut att 
förvärras och arbetslösheten bland utrikes födda öka (SCB, 2021). 

Ett mått på, och en del i att vara självständig, är att ha en sysselsättning som leder 
till självförsörjning. Vi har i denna publikation undersökt hur självförsörjning ser 
ut för olika grupper i samhället, beroende på födelseregion, vistelsetid i Sverige och 
utbildningsnivå. 

Självförsörjning kan mätas på olika sätt. Vi har valt att mäta det som den grad det 
offentliga bidrar i kronor eller som andel av disponibel inkomst, det vill säga skill-
naden mellan inbetalda skatter och erhållna transfereringar under ett år. Många 
svenska transfereringar är så kallade livscykeltransfereringar, det vill säga vi erhål-
ler bidrag både i unga år och som äldre mot att vi under våra yrkesverksamma år 
betalar skatt. Att vi erhåller mer i transfereringar vissa år betyder därför inte att vi 
totalt sett erhåller mer transfereringar än vad vi betalar i skatt sett över hela livet. 
I ljuset av den integrationspolitik som regeringen vill föra är det dock angeläget att 
nyanlända uppnår självförsörjning och att det sker tidigt, alternativt att nyanlända 
ökar sin produktivitet genom exempelvis utbildning och uppnår självförsörjning 
senare, men i högre grad.  

Det kan konstateras att det finns aggregerade skillnader när det gäller självförsörj-
ningsgrad mellan olika grupper men också inom grupperna. I genomsnitt var 63 
procent av inrikes födda i åldern 20 till 70 år självförsörjande 2016. Motsvarande 
siffra för individer födda i andra västländer var 47 procent och för individer födda 
utanför västvärlden 27 procent. 

Sammantaget var de som anlände till Sverige under 1980- och 1990-talen från län-
der utanför västvärlden vanligtvis självförsörjande 2016. De med samma ursprung 
som kom till Sverige på 2000- och 2010-talen var i genomsnitt inte självförsörjande 
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2016, och föga förvånande i mindre grad för de som kom på 2010-talet än för de 
som kom på 2000-talet. Däremot är skillnaderna i självförsörjningsgrad för indivi-
der födda i andra västländer än Sverige och inrikes födda små.

Det verkar finnas samband mellan utbildnings- och självförsörjningsgrad. 
Lågutbildade, oavsett födelseland, erhåller betydande del av sin disponibla inkomst 
från transfereringar. Individer med högre utbildning är i högre grad självförsörjande, 
av inrikes födda med en längre än treårig eftergymnasial utbildning var 85 procent 
självförsörjande 2016, motsvarande siffra för individer födda i ett annat västland 
var 80 procent och för individer födda i länder utanför Europa och Nordamerika 
60 procent. I stort sett samtliga inrikes födda med en högre utbildning har inkomst 
från arbete. Däremot är förvärvsfrekvensen bland inrikes födda utan grundskole-
utbildning låg och har dessutom sjunkit med nästan 20 procentenheter, från 61 
till 42 procent mellan 2000 och 2016. Bland individer födda utanför Europa och 
Nordamerika är trenden den omvända och förvärvsfrekvensen för de som saknar 
grundskoleutbildning är högre och andelen har ökat från 58 till 62 procent.  

Även om invandrare med asylskäl inte mottas av ekonomiska eller arbetsmarknads-
skäl borde det finnas goda möjligheter för dem att bli självförsörjande. De kommer 
ofta i unga år, men efter att ha genomgått grundutbildning. De flesta individer 
uppnår bättre livskvalitet genom att arbeta och vara självförsörjande (Clark, 2001; 
2005). Att öka invandrares förvärvsfrekvens är alltså önskvärt av flera anledningar. 
Hur man går till väga för att uppnå det är dock inte självklart. Problemet verkar 
inte vara att det är brist på arbetstillfällen, utan snarare matchningsproblem och att 
invandrare saknar den kompetens som efterfrågas vid rådande löneläge. Snarare än 
brist på arbetstillfällen verkar det råda brist på arbetskraft i Sverige. Generellt sett 
verkar det ändå vara svårt för individer med låg utbildning, oavsett födelseland, att 
komma in på arbetsmarknaden. Vi bedömer att de viktigaste frågorna att lösa är 
hur utbildningsinsatser kan öka anställningsbarheten samt hur möjligheterna kan 
ökas för individer med låg utbildning att få ett arbete. Att höja utbildningsnivån 
är önskvärt men tar lång tid. Alternativa åtgärder som kan hjälpa lågutbildade att 
komma ut på arbetsmarknaden är därför också nödvändiga. Sannolikt krävs både 
åtgärder som ökar incitamenten att ta ett arbete, exempelvis genom sänkta skatter, 
och som sänker kostnaderna för arbetsgivarna att anställa, exempelvis lägre anställ-
ningskostnader, subventionerade jobb men även enkla jobb och lärlingsplatser.  
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Den svenska integrationspolitiken syftar till att ge nyanlända en bra start och 
goda förutsättningar att bli självständiga i Sverige. Trots att omfattande 
resurser lagts ner på detta tar det i många fall lång tid att komma in på arbets
marknaden och uppnå självförsörjning, längre tid än i många andra länder. 

I Grad av självförsörjning beroende på ursprung, utbildning och vistelsetid i 
Sverige jämförs självförsörjning mätt som skillnaden mellan inbetalda inkomst
skatter och erhållna transfereringar under ett år för olika grupper baserat på 
ursprung, utbildning och vistelsetid i Sverige. 
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