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Förnekandet av invandringens konsekvenser 
Jan Tullberg 

 

I olika länder finns det en öppenhet för diskussion i vissa frågor medan det i andra råder strikta 

tabun. I Sverige råder fortfarande Ullenhagdoktrinen. Den uppmanar till en diskussion av 

integrationen för att man därigenom skall undvika diskussionen om invandring. En artikel i DN av 

Erik Ullenhags statssekreterare Jasenko Selimovic presenterar resonemanget. Invandringens 

förespråkare talar gärna själva om integration och välkomnar andra att komma med förslag på 

förbättrad integration. Det är även helt tillåtet att hävda att den svenska integrationen är helt 

misslyckad. Den som ifrågasätter invandringens välsignelser kan dock räkna med att bli 

rasiststämplad. 

 

Även kritiker till politiken lockas att tala mer om integration och mindre om invandring så att de 

passar bättre in i åsiktskorridoren. Många bestämmer sig för att alla ansvariga tänkt om gällande 

massinvandring och att det bara är en tidsfråga innan den nya inställningen slår igenom i minskad 

invandring. Postumt har gångna år klassats som ”invandringsdebattens år” och det nya året rings in 

som integrationsdebattens år.  

 

Ett exempel på antagandet att invandringen kommer att bli restriktiv utgörs av Assar Lindbeck och 

Mats Persson. De skriver i DN: ”För att denna politik ska lyckas fordras naturligtvis att åtgärderna 

kombineras med en restriktiv invandringspolitik under kommande decennier.” Men för att de 

insiktsfulla insett något betyder inte att de trögtänkta inom kort kommer till samma slutsats. 

Migrationsverkets prognosmakare är nog mer realistiska när de räknar med fortsatt hög asyl- och 

anhöriginvandring de närmaste fem åren. Adderar man arbetskraftinvandring på samma nivå som 

tidigare, eftersom reglerna inte ändrats, så blir invandringen totalt 140 000 per år, dvs 0,7 miljoner 

människor under prognosperioden på 5 år. Detta kan inte rimligtvis kallas restriktivt, men det 

svenska etablissemanget uppfattar alla nivåer som är lägre än hösten 2015 som kontrollerad 

invandring. 

 

För att förstå invandringens omfattning bör den sättas i internationella perspektiv. USA drev en 

önskad massinvandring för att fylla kontinenten. När den var som mest omfattande, före förra 

sekelskiftet, uppgick de utlandsfödda till 14,8 procent av befolkningen. I Sverige fick vi i vintras 18 

procent utlandsfödda. Bara länder som saknar förmåga att avvärja en invasion drabbas så radikalt. 
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Ett argument för invandring är att den svenska befolkningen blir äldre. Under lång tid har 

medellivslängden ökat med 1 år per decennium. Befolkningen av svenskar är stabil, men gruppen 

pensionärer växer hela tiden. Man kan försöka lösa det med kedjebrevsmetoden. Man importerar 

invandrare som skall ta hand om de svenska pensionärerna. Men invandrarna blir också pensionärer 

och då måste man importera ännu fler invandrare som tar hand om de svenska pensionärerna och 

den växande gruppen pensionerade invandrare. Denna befolkningsexplosion löser dessvärre inte 

åldersproblemet. Men det finns en lösning som redan införts i Sverige. På 90-talet förstod de som 

utarbetade pensionsreformen vad som behövde göras. När befolkning lever två år längre så höjs 

pensionsåldern med ett år. Detta kallas för principen om ”livslängdsföljsamhet”. Om människor får 

två år till att leva är det realistiskt att det kan bli ett arbetsår och ett overksamt år. De som 

pensioneras från arbetslivet, liksom barn, producerar inte så i stort sett går det en arbetande hand till 

varje mage. Relationen mellan arbete och konsumtion bibehålls med livslängdsföljsamhet, skatterna 

behöver inte höjas eller pensionerna sänkas eller befolkningsstorleken ändras. Men denna lösning 

har etablissemanget förträngt i sin vurm för invandring.  

 

Ett annat fiktivt behov är tesen ”utan invandring stannar Sverige” Eftersom invandrarna är så många 

blir det självklart så att de utgör en mycket stor grupp inom vissa yrken, men det visar inte att 

importen var nödvändig. Om det inte finns invandrare skulle alla nödvändiga tjänster fyllts med 

människor ur landets befolkning. Invandrardominans motiverar inte heller ytterligare invandring då 

vi redan har en stor grupp icke-arbetande invandrare. Det finns inget importbehov, däremot ett 

behov av att repatriera invandrare som etablerar diasporor som parasiterar på det svenska samhället. 

 

Vad kostar då en person som inte alls bidrar till det svenska samhället. En intressant totalkostnad, 

från vaggan till graven, kan räknas fram. I statens offentliga utredning ”Romers rätt”, SOU 2010:55 

använder utredaren Maria Leissner en sådan kostnad för att beskriva vad en icke-integrerad rom 

kostar det svenska samhället. Summan blir 14 miljoner kronor för ett liv i utanförskap eller ca 200 

000 kr per levnadsår. Det bör betonas att detta inte är ett maximalt belopp med kriminalitet, utan 

resultatet av ett asocialt liv inom lagens ramar. Det som framförallt avgör samhällseffekten är om en 

person jobbar och i hög utsträckning försörjer sig själv eller om personen kontinuerligt lever på 

andras arbete. 

 

Många invandrargrupper har en låg sysselsättning vilket ger ett dåligt resultat. En utredning av 

Norges motsvarighet till Statistiska Centralbyrån kom i sin kalkyl fram till att en utomeuropeisk 

invandrare i Norge under sin livstid kostar samhället netto 4,5 miljoner svenska kronor. Ett annat 

estimat är EU:s straffavgift för de länder som tar emot färre migranter än de borde enligt EU. 



  3 

Bötesbeloppet är satt till 250 000 euro per ej mottagen asylsökande, motsvarande 2,5 miljoner 

kronor. 

 

De politiska partierna förstår delvis problematiken. Ett välfärdssamhälle kan bara fungera med en 

låg procent arbetslösa. Alliansen tala om ”arbetslinjen” och socialdemokratin om ”jobbagendan” 

som skall skapa Europas lägsta arbetslöshet. Vad de inte förstår att de motverkar sin egen 

huvudparoll genom en massiv arbetslöshetsinvandring. En del ekonomer bidrar till förvirringen som 

en rapport från Swedbank som fick massinvandringen 2015 till en positiv händelse för svensk 

arbetsmarknad. De påstod att arbetslösheten minskar då importen leder till 50 000 nya jobb. Det 

hade varit hederligt att berätta att det bara är en eftersläpning i statistiken som gör att de tre gånger 

så många nya arbetslösa ännu inte är med i statistiken. 

 

Arbetsförmedlingen desinformerar löpande om att det finns en arbetskraftsbrist i Sverige. I deras 

förslag så är dock balansen mellan magar och händer så dålig så invandringen innebär en 

försämring av den relation den uppges förbättra. Till detta kommer att den efterfrågan som 

arbetsförmedlingen antar kanske inte uppstår och då blir resultatet ännu sämre. De ansvariga kan 

inte heller förklara varför arbetskraften inte kan rekryteras ur befintliga arbetslösa invandrare. 

 

Det bör påtalas att beräkningar på genomsnitt underskattar kostnaden av ytterligare 100 000 

invandrare. Finns det redan ett antal 100 000 som inte arbetar så innebär arbete för säg 20 000 av de 

nya invandrarna att 20 000 av de befintliga arbetslösa inte fick dessa jobb. Vi bedriver 

arbetslöshetsimport. 

 

Politiken saknar rationell logik utan följer istället en propagandistisk. Ju galnare man räknar desto 

mer influerad är man av välvilliga värderingar till invandring och multikultur. Man stöttar det 

transformationsprojekt som det svenska etablissemanget bestämt sig att genomföra vad 

befolkningen än anser.  

 

En del ekonomer publicerar märkligheter. Eskil Wadensjö söker hävda att de så kallade 

ensamkommande lyckas väl i samhället (Çelikaksoy, A och E Wadensjö (2015), ”De 

ensamkommande flyktingbarnen och den svenska arbetsmarknaden”, SULCIS rapport 2015:2). 

Läser man rapporten mer noggrant än vad svenska massmedia gjort så stämmer inte positiva 

påståenden med siffrorna. Det går dåligt för dem i studierna och på arbetsmarknaden. Wadensjö 

lyckas se som ett ljus i mörkret: går inte ännu sämre för denna grupp än för invandrarbarn med 

föräldrar. Detta beskrivs så slirigt att läsaren fås att tro att de klarar sig lika bra som jämnåriga 
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svenskar. Wadensjö gör heller ingen insats för att korrigera den missuppfattning han skapat. 

 

DELMI publicerar en rapport som är mer bisarr än manipulativ (Malmberg, B, T Wimark, J 

Turunen och L Axelsson (2016), ”Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling”, 

DELMI- rapport 8, Stockholm). I en märklig modell antar man att åldersgrupper i sig slår igenom i 

tillväxt. Människors produktivitet antas sakna betydelse liksom om de jobbar eller inte. Antalet 

aktiva händer betyder ingenting. Bara genom att finnas i Sverige skapar invandrarna tillväxt. 

 

Förutom sådan här märkligheter finns ett antal mer traditionella s k tvärsnittsstudier. Man beräknar 

kostnader och intäkter för olika befolkningsgrupper ett visst år. Det föreligger god individuell 

statistik om skattebetalningar och mottagna bidrag. Men för att kalkylen skall bli rättvisande måste 

man göra en rad justeringar. Kostnaden för barn måste kopplas till föräldrarna och här finns det 

stora risker att barnkostnader läggs över på svenskarna. Detta gäller de många barn har en svensk 

och en invandrarförälder samt tredje generationen invandrare. Man måste också periodisera 

pensionskostnaden så att den blir realistisk samt försöka fördela den offentliga konsumtionen. 

Sådana justeringar höjer invandringskostnaderna och görs därför inte alls eller med motvilja. 

 

Ibland räknar man bort en del kostnader som invandrarna inte anses behöva bidra till. En märklig 

dribbling var när OECD i sin kalkyl räknade Migrationsverkets kostnader som en svenskkostnad 

(OECD (2013), International Migration Outlook 2013). De asylsökande ansågs inte vara migranter 

utan istället ”candidates for migration”. Många vill bidra till propagandan för det multikulturella 

samhället.  

Mycket av diskussionen om invandringens kostnader riktar in sig på direkta kostnader för 

migranterna. Men migrationen får en rad mycket bredare effekter som drabbar svenskar också i 

andra roller än som skattebetalare. Sverige har tidigare haft ett hyggligt utbud av bostäder och 

bostadsbrist har endast drabbat vissa växande orter. Nu har bostadsbristen blivit akut. Unga 

svenskar utan kapital får allt svårare att få en lägenhet när invandrare invaderar orten och prioriteras 

av rädda tjänstemän som vill vara statsmakten till lags. 

 

Målsättningen för skolan blir i allt mindre grad ”en kunskapsskola” och alltmer ”en jämlik skola”. 

Invandrarna har generellt sämre resultat och de tappar i jämförelse med de svenska eleverna. En 

svensk skola som prioriterar jämlikhet och är emot segregation innebär att alltfler svenska elever 

hamnar i dåliga klasser. Förr sökte man begränsa negativa effekter av bråkmakare och extremt 
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svaga elever genom att sätta dem i speciella klasser. Nu anser man att eländet är lättare att bära om 

det delas av alla. Det skulle inte förvåna om denna destruktiva nivellering leder till ett liknande 

bussningssystem till avlägsna skolar som USA införde.  

 

Den invandringskopplade kriminaliteten är ett problem som aktualiserats ytterligare av att 

taharrush gamea-attacker på kvinnor från Tahirtorget i Kairo har spridits till Köln och 

Kungsträdgården. De alltmer frekventa gruppvåldtäkterna, bränderna i förorterna och ett ökat antal 

”särskilt utsatta områden”, nyligen utökade från 15 till 23, gör det allt svårare att blunda för 

problemen. En obotlig optimist kan hävda att det skapar sysselsättning i säkerhetsbranschen. Än har 

inte planerna på 10 000 extra poliser förts fram som exempel på hur invandringen bidrar till 

sysselsättningen. Men detta kommer att ske. Förespråkarna är i det desperata läget att alla argument, 

både de möjliga och de omöjliga, måste användas. De ställer inga krav på kvalitet, men har 

förväntningar på att rådande tabun ger ett temporärt skydd mot kritik. Envist hävdas att problemen 

är undantag som kan rättas till istället för att se dem som logiska konsekvenser av den destruktiva 

politik man för. Media och politik har inte tänkt om beträffande ”berikningen”. Ingen pollett har 

ramlat på plats. De fortsätter att försvara en oförsvarlig politik. 


