”Utan migration stannar Norrland”
Problemet är inte invandringen, problemet är vad som händer sedan, hur
vi som samhälle tar hand om eller hjälper människor att ta hand som sig
själva. Utan migration stannar Norrland och Sverige, hävdade Jesper
Strömbäck, professor på Mittuniversitet vid Framtidstankens seminarium.
Av Jesper Strömbäck
Jag skulle vilja börja med den inte helt obekanta Tage Danielsson. Han sa många
kloka saker, en av dom var att ”den som inte ser bakåt och inte ser framåt måste se
upp”. Så är det. Ändå har vi som människor både svårt att se framåt och bakåt. Vi har
väldigt lätt att se det som är nära i tiden, som är nära i rummet, som är konkret. Vi lider
av det som man skulle kunna kalla närsynthetens eller kortsiktighetens förbannelse.
Och det gör att vi inte tillräckligt väl förstår hur samhället förändras och vilken effekt det
får för olika saker, inklusive migrationen och integrationen.
Här präglas ju debatten mycket av en självbild som ungefär ser ut så här:
Sverige är ett fantastiskt land. Jättemånga människor vill komma till Sverige. Vi kan
inte ta emot alla. Det är problem att hantera dom som kommer. Hur ska vi lösa detta?
Jag menar att det är en felaktig självbild och det är en felaktig bild på vad migrationen
egentligen representerar.
Ja, det finns absolut utmaningar här och nu. Ja, det finns absolut problem med
integrationen. Men nej, problemet är inte invandringen som sådan, problemet är inte
människorna, problemen är i första hand hur systemen fungerar – eller inte fungerar.

”Världen har aldrig varit så
globaliserad som den är nu”
Det andra som är problematiskt med den här självbilden är att det skulle vara problem
med att så många vill komma hit. När en växande framtidsutmaning för Sverige är –
hur ska vi locka människor att vilja komma till Sverige och hur ska vi få människor att
vilja stanna kvar i Sverige. Det här är utmaningar som är extra akuta för Norrland. Mer
för vissa delar av Norrland, mindre för andra men det är ett akut problem för Norrland.
Jag tror att ska man se på migration och migrationsfrågan från ett norrländskt
perspektiv och på rätt sätt så måste man utgå ifrån att världen aldrig har varit så
globaliserad som den är nu. Oavsett om vi tittar på handel, om vi tittar på resor, om vi
tittar på mänskliga rörelser, om vi tittar på finanskapital så har gränserna successivt
monterats ned. Den globala handeln betyder alltmer och Sverige är världens sjätte
mest globaliserade land. Vi är en del av den omgivande världen och det gäller allt från
migrationsrörelser till handel och kulturintryck och näringsliv och entreprenörskap.
Ett konkret uttryck för detta är att av den svenska bruttonationalprodukten så kommer
44 procent från export. Och en förutsättning för exporten är just att nationsgränserna
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successivt har brutits ned och det är väldigt svårt att sänka nationsgränsernas
betydelse på vissa områden, men hålla dom jättehöga på ett annat område.
Det vill säga; en ökad globalisering när det gäller varor och tjänster och finanskapital,
idéer och resor hänger samman med en ökad rörlighet, en ökad globalisering när det
gäller människor. Och det är i grund och botten något positivt därför att människor för
med sig idéer, människor representerar resurser, människor representerar arbetskraft.
För både Sverige och Norrland är det här centralt. Som många av er vet så står
Sverige inför stora demografiska utmaningar, som bottnar i att vi lever allt längre. Och
det är ju väldigt positivt på väldigt många sätt men det representerar också utmaningar.
Om vi tittar på situationen från idag och fram till år 2060 eller 2050 så beräknas den
förväntade medellivslängden vid födseln öka från cirka 83 till 89 år för kvinnor och från
cirka 80 till 87 år för män. Det är en markant förändring. Tittar vi på den förväntade
medellivslängden vid 65 så beräknas den öka från cirka 21 till 25 år för kvinnor och från
cirka 18 till 23 år för män.

”En tredjedel av livet är vi
barn och unga, en tredjedel
av livet är vi pensionärer
och en tredjedel av livet är vi
i arbetskraften”
Det är jättebra, vi lever allt längre. Men vad är det som bygger välstånd, vad är det som
finansierar välfärdsstaten? Ja, det är i grund och botten arbete och kapital. Och det
innebär att om en ökande andel av befolkningen inte är i arbetsför ålder så ökar trycket
på de som faktiskt är i arbetsför ålder. Och här kan vi se att från i dag fram till år 2050
så beräknas andelen i arbetsför ålder, som man säger är mellan 20 och 64 år, minska
från 58 till 52 procent.
Ett annat sätt att se på det är att säga att med den demografiska utveckling vi ser
framför oss så har vi en situation där vi under ungefär en tredjedel av livet är barn och
unga, en tredjedel av livet är vi pensionärer och en tredjedel av livet är vi i
arbetskraften. Jag förenklar nu, avrundar, men det ligger inte så långt från sanningen.
Därför att parallellt med att vi lever allt längre så har etableringsåldern på
arbetsmarknaden skjutits upp. Etableringsålder låter kanske inte som något roligt
begrepp men syftar på den tidpunkt eller den ålder då 75 procent av en årskull är i
sysselsättning. Den är nu närmare 29 år. Därför att vi studerar allt längre, vi reser och
upptäcker världen och det är jättefantastiskt men om vi lägger samman detta att det tar
allt längre tid innan vi etablerar oss på arbetsmarknaden, att pensionsåldern ligger kvar
i stort och att en allt större andel av befolkning är över 65 år så får vi utmaningar som
väcker frågan om hur ska vi finansiera framtidens välfärdssamhälle alldeles oavsett var
vi står på den vänster-högerpolitiska skalan, alldeles oavsett hur stor vi vill att
välfärdsstaten ska vara, alldeles oavsett hur vi ser på graden av valfrihet och annat.
Det handlar i grund och botten om att allting som staten och andra offentliga
institutioner gör ytterst finansieras från människors arbete och hur det kombineras med
kapital.
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Det finns ett begrepp i det här sammanhanget som kallas demografisk försörjningskvot.
Det låter inte så spännande, men det är viktigt. Det innebär att man sätter den andel av
befolkningen som är under 20 år och som är 65 år och äldre i förhållande till den andel
som är i arbetskraften, 20-65 år. En demografisk försörjningskvot på 1 innebär att varje
person mellan 20 och 65 år ska försörja ytterligare en person. Så ju lägre demografisk
försörjningskvot, desto bättre. Idag är den 0,72 och den beräknas öka till 0,92 fram till
år 2050, 2060.

”Vi behöver fler människor i
arbetsföra åldrar för att vi
ska kunna finansiera
framtidens välfärd”
Och då tittar vi bara på åldrarna. Sen vet vi ju att det är många mellan 20 och 65 år
som inte arbetar. Dels därför att etableringsåldern på arbetsmarknaden skjutits upp,
dels för att folk är arbetslösa och folk är sjuka. Det finns många skäl. Så de reella
problemen, de reella utmaningarna är betydligt mycket större.
Förenklat uttryckt, vi behöver fler människor som är i de arbetsföra åldrarna för att vi
ska kunna finansiera framtidens välfärd. Hur vi än annars ser på framtidens välfärd. I
Norrland är det här särskilt akut. Idag är det en procent av Sveriges kommuner som
har en demografisk försörjningskvot på över 1, fram till år 2050 beräknas det öka till 41
procent. Så om knappt 40 år så kommer enligt prognoserna 41 procent av Sveriges
kommuner vara i en situation där försörjningskvoten är mer än 1.
Många av dessa ligger i Norrland. Och där blir det akuta problemet dubbelt. Dels hur
ska vi få skatteintäkter om en allt lägre andel är i arbetsför ålder. Hur finansiera den
lokala välfärden? Men det blir en extra stor utmaning därför att välfärdsbehoven ökar i
takt med att vi blir allt äldre. Det finns idag kommuner där andelen som är 65 och äldre
är över en tredjedel. Samtidigt som de unga och i hög utsträckning välutbildade, lite
förenklat kvinnorna, flyttar. Vem är det som ska utföra framtidens välfärdsarbeten i de
kommuner där befolkningen minskar och där andelen äldre blir allt högre?
Så det är egentligen två frågor här. Hur ska vi finansiera framtidens välfärd och vem
ska utför den även om vi råkar ha pengarna? Nyckeln till detta ligger i befolkningen. Vi
behöver människor, vi behöver människor i arbetsför ålder och vi behöver människor i
arbetsför ålder som är i sysselsättning som bidrar med skatteintäkter, med
företagande, med entreprenörskap. Här representerar invandringen, migrationen en
enorm möjlighet. För Sverige och för Norrland. Kanske i ännu högre utsträckning för
just Norrland givet den problematik vi har här.

”År 2013 minskade
befolkningen i 83 av
Sveriges kommuner. Utan
invandring hade den
minskat i över 200
kommuner”
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För faktum är att dom flesta som invandrar befinner sig i 20-30-årsåldern. Det är inte
bara i Sverige utan även globalt den vanligaste invandringsåldern. Så invandring bidrar
till att vi får en yngre befolkning. Som därmed kan bidra till att väga upp den
demografiska utvecklingen i övrigt. Därmed inte sagt att invandring är den enda
lösningen på den demografiska utvecklingen, för så enkelt är det inte, men den är
skulle jag vilja säga en nödvändig del av lösningen.
Låt mig ge ett exempel på detta. År 2013 minskade befolkningen i 83 av Sveriges
kommuner. Utan invandring så hade den minskat i över 200 kommuner. Samma år
minskade befolkningen bara i ett län, det var Gotland. Utan invandring så hade
befolkningen minskat i 21 län. Och vi som sitter här, jag utgår från att dom flesta som
finns här bor i regionen, vet vilka problem det innebär när befolkningen minskar år från
år. Dels kan man se det i form av skatteintäkter, men det handlar ju också om
dynamiken i en region. För människor är inte bara plus och minus i kommun- eller
landstingskassan utan det handlar om vad bär människor med sig , vad som skapar
utveckling, kreativitet, innovationsförmåga. Vad skapar nya jobb? Det är ju människor
som gör det. Och om stora grupper lämnar, om antalet personer sjunker så är det en
signal om att det inte finns rillräckligt mycket dynamik i den regionen och det riskerar
att bli en negativ självförstärkande spiral.
Om vi tar Sundsvall som exempel så var det ju något mer positivt. I Sundsvall ökade ju
faktiskt befolkningen med 291 personer år 2013 men utan invandring hade den minskat
med 593. Tittar vi på Västernorrland som län så ökade befolkningen med 171 personer
men utan invandring hade den minskat med nästan 2000.
I början pratade jag lite grann om den svenska självbilden. En del av den här lite
felaktiga svenska självbilden som jag också tycker är viktigt att lyfta fram är hur Sverige
ser ut idag. Hur ser befolkningen ut i dag? Det finns ju en bild av att vi ganska nyligen
var en ganska homogen nation och att invandring representerar ett ganska nyligt
problem. Och det har hänt väldigt mycket under de senaste 40 åren, om man går från
1970 fram till idag, men idag är det ett faktum att 26 procent av befolkningen i Sverige
antingen är födda utomlands eller har en eller två föräldrar som är födda utomlands.
Sverige är i den meningen redan i dag en mångkulturell nation. Ungefär 16 procent är
det som själva är födda utomlands.

”En tredjedel av alla
Sveriges läkare är utrikes
födda. Vad händer med
sjukvården om vi inte hade
invandring?”
Och då kan man ställa sig frågan, tänk om 16 procent av Sveriges befolkning plötsligt
försvann. Hur skulle Sverige påverkas då? Hur skulle dynamiken, kreativiteten,
skapandet i Sverige påverkas då? Jag tror inte jag är helt ensam om att säga att det
knappast skulle bli ett mer dynamiskt framtidsinriktat samhälle. Det är människor som
bygger skaparkraft. Sen har vi återigen, och det kommer att diskuteras senare,
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problem med integrationen, men det är en annan sak än migrationen. Problemet är inte
invandringen, problemet är vad som händer sedan och hur vi som samhälle tar hand
om eller hjälper människor att ta hand om sig själva. Det kan vi diskutera länge, men
problemet är inte invandringen i sig.
Det finns lite intressant statistik kring dom som idag är invandrade och som finns i
Sverige. Det är ungefär 700.000 som går till arbetet varje dag och betalar in skatt. En
tredjedel av alla Sveriges läkare är utrikes födda. Vad händer med sjukvården om vi
inte hade invandring?
Just nu håller jag på med ett projekt som handlar om att gå igenom befintlig forskning,
befintliga utredningar för att ta reda på vad vi vet om hur ett värdland, i det här fallet
Sverige, påverkas av migration. Här präglas ju debatten, den dagsaktuella debatten,
mycket av frågan om kostnader. Vad kostar invandringen och man försöker räkna på
hur mycket invandringen kostar. Och det är ju ett perspektiv, men lika viktigt som det är
att räkna på kostnader, lika viktigt är det ju att se på bidrag.
Här finns det två aspekter som är viktiga tror jag. Det ena är när man räknar på
kostnader det sätt man då gör är ju att titta på dom som är utrikes födda hur mycket
kostar dom samhället i termer av utbetalningar. Om det nu är introduktionsersättningar,
arbetslösthetsersättningar eller föräldrapenning eller vad det nu kan vara olika former
av stödsystem och bidrag. Och så ställer man det i förhållande till de skatteintäkter som
betalas in. Och så ser man blir det en kostnad eller en vinst. I ett kortsiktigt perspektiv, i
ett kameralt perspektiv. Och räknar man på det sättet så visar både svensk och
internationell forskning att kostnaderna för svensk del ligger på ungefär en procent av
BNP, motsvarande det svenska biståndet. Så det finns en kortsiktig kostnad. Men
återigen det är en kortsiktig kostnad.
Men människor representerar ju så mycket mer. Nu är vi här i Spegelsalen som är
kopplad till Knaust som numera ägs av Elite Hotels som har startats och drivs av vem
då? Bicky Chakraborty. Man skulle kunna räkna på hur mycket han kostat i form av
bidrag, hur mycket han har betalat in i skatt men det missar ju det faktum att vi är här
idag. Därför att det har funnits en entreprenör som just i det här fallet råkar var född
utomlands som bidrar med så mycket mer som inte går att fånga i exakta kronor och
ören i en statsbudget som räknas på ett eller två år. Så bidragen är större men oftast
mycket svårare att räkna hem.
Jag råkar ju befinna mig i högskolevärlden och den svenska högskole- och
universitetsvärlden kostar en hel del. Där finns det en konsensus om att det är en
investering. Vi måste satsa på utbildning för Sveriges framtid. Men vad vet vi
egentligen om hur lönsamt det är att satsa på studenter. Hur många av dom studenter
vi har blir lönsamma? Vilka utbildningar är lönsamma eller icke-lönsamma? Vi räknar
inte riktigt på det sättet där utan vi ser det som en nödvändig framtidsinvestering.

”Så nyckeln ligger i hur vi
får en bättre integration,
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framförallt på
arbetsmarknaden”
När vi talar om infrastruktur så ser vi det också som en investering. Där inser vi att det
uppkommer en kostnad inledningsvis men den betalar sig på sikt. Och det är på det
sättet jag menar att vi ska se invandring och migration också. Det må så vara,
beroende på hur väl integrationen fungerar, beroende på sysselsättningsnivån bland
utrikes födda bland invandrare så må det vara en korsiktig kostnad men den är
kortsiktig och om det är så att vi lyckas med integrationen, om vi lyckas höja
sysselsättningen och minska arbetslösheten bland invandrare då blir det en kortsiktig
vinst också. Det var det i Sverige fram till 1985 ungefär. Det var efter det som det
vände. Så nyckeln ligger i hur vi får vi en bättre integration, framförallt på
arbetsmarknaden.
Men det intressanta när man går igenom den här forskningen som faktiskt finns och
tittar på vilka sätt invandring bidrar till olika aspekter på ett värdland så ser man att
invandring bidrar till tjänsteexport, den bidrar till varuexport. Vi ser att invandring bidrar
till mer företagande och vi ser att utrikesfödda företagare i högre utsträckning vill att
deras företag ska växa. Vi ser att företag som drivs av utrikes födda i medeltal anställer
fler. Dom har ofta lägre lönsamhet, kanske för att dom anställer fler men det är ju ett
jätteviktigt bidrag till Sverige.

”Är det en slump att alla
tillväxtregioner, alla globala
stadshubbar präglas av en
hög grad av mångfald?”
Vi ser att det finns positiva sambanden mellan andelen utrikes födda och
innovationstakten i ett land, det vill säga mångfald, etnisk mångfald men även annan
mångfald om det nu är kön eller ålder eller perspektiv. Mångfald leder till mer
kreativitet, mer skapande.
Vad skulle Silicon Valley vara om det inte vore för den blandning av människor från
olika bakgrunder som finns där? Är det en slump att alla tillväxtregioner, alla globala
stadshubbar präglas av en hög grad av mångfald? Även i Sverige ser vi det, där
Stockholm har en högre innovationsförmåga, en högre tillväxtkraft än andra delar av
Sverige. Och en viktig faktor där är mångfalden och möten mellan människor med olika
bakgrunder.
Vi ser faktiskt också forskning som visar att invandring bidrar till högre produktivitet och
högre ekonomisk tillväxt. Det är inte stora effekter, men det är bidrag och framförallt är
det fördelar som ackumuleras. Så 0,1 procent ökning av BNP låter inte mycket men
över tid så ackumuleras det.
Med detta vill jag ha sagt att debatten hamnar helt fel om vi enbart ser på problemen
och kostnaderna och enbart tittar på det som är inom den kortsiktiga beräkningsramen
- ett eller två år. För att förstå de samhällsutmaningar vi står inför och hur vi påverkas
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av migrationen, ja då måste vi ha ett mer processorienterat och mer långsiktigt
perspektiv. Inte bara titta på det som kostar här och nu för då blir det väldigt mycket
som inte framstår som särskilt lönsamt men som de facto har en hög grad av
samhällsekonomisk lönsamhet.
Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att utan migration stannar
Norrland, utan migration stannar Sundsvall, utan migration stannar Sverige.
Migrationen är en del av det som skapar dynamiken och tillväxtkraften. Det finns som
sagt mycket forskning som visar det, men det kommer inte fram. Och de tycker jag är
problematiskt. Och det blir problematiskt om man låter debatten präglas som det nu
görs av att enbart titta på de kortsiktiga kostnaderna. De lösningar vi måste hitta måste
grunda sig på en sund analys.
Och här menar jag självklart att det finns mycket som Sverige behöver göra. Jag skulle
vilja lyfta fram två särskilt stora utmaningar. Den ena sär så klart arbetsmarknaden. Hur
ska vi öka andelen utrikes födda – och inte bara dom - som är i sysselsättning? Det är
det viktigaste för integrationen, för de utrikes födda själva, för de korsiktiga ekonomiska
effekterna.

”Hur kan vi skapa ett
samhälle där vi mer
exponerar oss för varandra
och tar intryck av varandra?
Men den andra viktiga delen är den sociala integrationen. Tyvärr finns det mycket som
tyder på att Sverige är ett land där vi alltmer umgås med likar, oavsett om det gäller det
här fysiska rummet eller om det gäller på nätet. Det har blivit allt lättare för oss att söka
oss till människor som är ungefär som oss själva. Och nätet är en väldigt bra illustration
av det. Där det blir allt lättare att söka sig till verklighetsuppfattningar och åsikter som
bekräftar de egna verklighetsuppfattningarna och åsikterna.
Vi har när det gäller jämförelser med andra länder ett ganska ålderssegregerat
samhälle. Det är ganska lite umgänge mellan olika åldersgrupper. Vi har också för lite
umgänge mellan människor med olika etnisk bakgrund. Och jag tror att för oss alla och
för att ta till vara på mångfaldens möjligheter så måste vi se på mötena. Hur kan vi
skapa ett samhälle där vi mer exponerar oss för varandra och tar intryck av varandra?
För det är när olika perspektiv möts som någonting händer.
Innovationer innebär väldigt sällan att nya saker hittas på. Innovationer innebär oftast
att två olika saker kombineras och blir till en tredje ny sak. Och det är just därför som
mötena är så viktiga. Den som inte ser bakåt och inte vågar se framåt måste se upp.
Om vi låter den fortsatta debatten kring integration och invandring präglas av ett
kortsiktigt stuprörstänkande här och nu då riskerar vi att få se upp framöver, för den
demografiska utveckling som vi har här, den har vi över hela västvärlden. Och i Kina
och i Japan.
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Av alla internationella migranter som kom till OECD-länder så kom 10 procent från
Kina. Med den utveckling som Kina har så finns det allt färre ekonomiska skäl för
kineser att söka sig till andra länder samtidigt som Kina blir alltmer attraktivt som ett
destinationsland.

”Vi kan inte vara ett land
som framstår som attraktivt
för arbetskraftsinvandrare
och entreprenörer om vi är
ett land som stänger oss för
flyktingar”
Och kärnan i detta är – om bara några år, vi har det redan nu men det kommer att bli
ännu mer påtagligt, kommer vi att ha en växande konkurrens om internationella
migranter. Den stora frågan kommer inte att vara hur ska vi reglera så att så få som
möjligt kommer hit utan hur ska vi bli ett attraktivt land för migranter av olika slag. Det
gäller flyktingar och invandrare och det gäller arbetskraftsinvandrare och det gäller
entreprenörerna. De här sakerna hänger samman. För vi ska inte tro att vi kan vara ett
land som framstår som attraktivt för arbetskraftsinvandrare och entreprenörer om vi är
ett land som stänger oss för flyktingar och invandrare. Det handlar om huruvida det
finns ett politiskt och kulturellt klimat som välkomnar människor och låter människor
växa och då hänger de här delarna samman. Då representerar migrationen en
möjlighet, inte ett hot.
Det må var en utmaning som så mycket annat är, men en utmaning behöver inte vara
ett problem. Rätt använd så blir det en möjlighet och för Norrlands del är det en
möjlighet till en framtid som inte bara består av allt äldre, som bor i allt mindre och allt
mer krympande orter.
Jesper Strömbäck är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid
Mittuniversitet. Under åren 2012-2013 var han huvudsekreterare och kanslichef i den
Framtidskommission som statsminister Fredrik Reinfeldt sjösatte.
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