
Rapportens unik bidrag

• 1. Visar pedagogiskt att flyktingar (inte heller) 
är ett genomsnitt 

• 2. Statens ansvar för flyktingars utbildning 



Varför staten har en roll i utbildningen

• 1. Svårt att organisera utbildning  baserat på 
frivilliga utbyten.

• 2. Grannskapseffekter: Utbildning orsakar 
kostnader eller vinster för andra som ska 
kompenseras.

• 3. Paternalistiskt ansvar för barn och andra 
med otillräcklig kapacitet.

• Källa: Milton. F The role of Goverment in Education, ur Economics and the Public 
interest.  red. Solo. R..A.  New Brunswick, NJ : Rutgers University Press, 1955, pp. 123-
144.



Utbildning avkastning/ränta
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Utbildningens avkastning, män i England 1840. Olika 
intressenter samt statens låneränta.  

Söner till arbetare Alla söner

Lindert. P H. (2009) Revealing 
failures in history of school finance. 
WP 15491 NBER.



Varför fler måste utbildas;

• 1. Alla ungdomar, oavsett föräldrar, reell chans 
att välja sin liv. (Social rörlighet)

• 2. Löna sig att arbeta, för alla. Minska volymen 
jobb utan förkunskapskrav, öka därmed 
jobbens värde. (Produktiva arbeten)



Den egentliga försörjningskvoten 

• Antal barn, sjuka, arbetslösa och äldre 
___________________________________

• Antal arbetade timmar *  kronor per timma, i 
förhållande till medelinkomsten. Årsinkomst i 
förhållande till medelinkomsten.



Fördelning i befolkningen i förmågan att arbeta effektivt
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Efterföljande generation minst lika hög 
årsinkomst som  den föregående



Konsekvenser av statens fokus; skydda 
offentliga finanser. Inte medborgarna   



Arbetskraftsmigration tränger undan flyktingar. Enkla 
jobb, få jobb för flyktingar. Alltså utbildning.

Källa: Migrationsverket
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Uppehållstillstånd 2005-2015. Andelar. Linje icke flyktingar.

Studerande Arbetsmarknad EU/EES Anknytningar Flyktingar m.fl



Arbetsutbud i Småland och Norrland 1876-1911 
effekt på lön. 
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Staten ska ta fullt ansvar

• för flyktingars 
utbildning, 
sysselsättning och 
inkomster.

• Två- årsregeln för 
ansvaret bort.

• Staten bör låna till 
investeringar i skolor 
och utbildning för 
flyktingar.  

• Lån jämnar ut 
kostnaden mellan 
generationerna. 

• Budgetlagen:  Staten får inte låna till 
investeringar som inte används i den egna 
verksamheten. 
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