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Samuli Salminen har för sannfinländarnas tanke- 
smedja Suomen Perusta gjort beräkningar 1), enligt 
vilka invandrarna kostar mer i form av erhållna bi-
drag och offentliga tjänster, än vad de tillför i skatte-
intäkter. Invandrarna beräknas således ha en negativ 
inverkan på de offentliga finanserna.

Kritiken mot dessa beräkningar fokuseras ofta på 
om det är moraliskt rätt att dela upp människor i net-
tobetalare som är bra att ha och nettobidragstagare 
som vi vill vara utan. Om en människa flyr för sitt liv 
har vi en moralisk skyldighet att ta emot denne, utan 
hänsyn till ekonomiska kalkyler, kan man resonera. 

De moraliska frågetecknen blir inte mindre av att 
tankesmedjan i sina kalkyler delar in invandrarna 
enligt nationalitet. Tyskarna betalar sig, medan spe-
ciellt invandrare från sydligare breddgrader är netto-
bidragstagare.

Det går dock inte att förneka, att mer eller min-
dre outsagda uppfattningar om den börda invandrar-
na utgör för de offentliga finanserna och ursprungs-
befolkningens välstånd påverkar vilken invandring 
vi tillåter till Finland. Hugade invandrare synas nog-
grant för att avgöra om de skall ha rätt att bosätta 
sig i Finland, samtidigt som Business Finland sat-
sar på att locka högt kvalificerad arbetskraft från öv-
riga världen.

Farhågan om att invandrare skulle vara en börda 

Roger Wessman 
är fristående skribent, 

föreläsare och konsult.

Är invandring en lönsam a!är 
för Finland?
Motståndet mot invandring 
motiveras ofta av att det blir för 
dyrt att försörja invandrare som 
kommer hit och lever på bidrag. 
Samtidigt förs invandring fram 
som nödvändig för att hantera 
den ökande försörjningsbörda 
den åldrande befolkningen står 
för. 

I vilken mån invandringen 
utgör en börda eller en väl-
signelse för ekonomin beror 
i stor utsträckning på hur väl 
invandrarna sysselsätts, men 
invandringen kan ha en mer 
positiv inverkan än vad enkla 
beräkningar låter påskina.
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för samhället avspeglar sig också i de minimi-
krav på en invandrares inkomster myndigheter-
na ställer för att tillåta dennes anhöriga att flyt-
ta till Finland. En månadsinkomst på 2 600 eu-
ro krävs till exempel för att ta hit en äkta hälft 
och två barn. 2)

Ingen välfärdsstat är beredd att helt slå upp 
dörrarna för invandring, av rädsla för att invand-
rarna skall komma att utgöra en alltför stor bör-
da. Även den svenska regeringen backade under 
flyktingkrisen 2015 snabbt från den ursprungli-
ga linjen, enligt vilken alla flyktingar från Syri-
en är välkomna. 

Om uppfattningen av den ekonomiska nyt-
tan av invandringen påverkar beslutsfattandet är 
det befogat att denna uppfattning skall vara möj-
ligast faktabaserad. För dem som är måna om 
att försvara invandring av andra orsaker än rent 
ekonomiska, finns det också skäl att stöda en 
djupare granskning av påståendena att invand-
ring kostar för mycket. En närmare granskning 
tyder på att invandring kan vara en mer lönsam 
affär än vad en första grov granskning indikerar. 

Drar invandring ner 
sysselsättningsgraden?
Att få upp sysselsättningen har varit en av de 
mest centrala målsättningarna i både den nuva-
rande och den föregående regeringens politik. 
Genom att höja sysselsättningsgraden vill man 
täta luckorna i de offentliga finanserna.

Just invandrarnas relativt låga sysselsätt-
ningsgrad är en central orsak att betvivla att in-
vandring är ekonomiskt gynnsam för de offentli-
ga finanserna. Av i Finland bosatta 20–64-åring-
ar som är födda utomlands var bara två av tre 
sysselsatta år 2019. Nästan fyra av fem i Finland 
födda är sysselsatta i samma åldersgrupp. In-
vandrarna drar således ner sysselsättningsgra-
den.

Invandrare från övriga EU-länder är lika väl 
sysselsatta som infödda finländare. Genomsnit-
tet dras ner av invandrare från länder utanför 
EU, av vilka bara drygt tre av fem i arbetsför ål-
der var sysselsatta år 2019. 

Den låga sysselsättningen bland invandrare 
från länder utanför EU har förstås ett klart sam-

Figur 1: Sysselsättningsgraden bland 20–64-åringar efter födelselandet.
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band med att det i denna grupp ingår många 
med flyktingbakgrund. Sysselsättningsgraden 
bland dem som kommit in i landet av humani-
tära skäl ligger ännu kring bara 50 procent efter 
10 års vistelse i Finland, enligt en bred studie av 
invandrarnas levnadsvillkor i Finland år 2014, 
publicerad av Statistikcentralen.

Orsaken till den låga sysselsättningsgraden 
inom denna grupp kan förstås vara många. 
Asylsökande invandrares utbildningsnivå och 
språkkunskaper utgör ofta ett hinder för att få 
ett jobb. Arbetsgivarnas inställning till arbets-
sökanden med främmande kulturell bakgrund 
kan vara ogin. Tiden innan en asylsökande  
kan träda in i arbetslivet kan förlängas av att 
denne inte tillåts arbeta under en fördröjd be-
handlingsprocess. Finlands relativt generö-
sa hemvårdsstöd kan vara en bidragande or-
sak till att speciellt kvinnor stannar utanför ar-
betslivet. 

Hur sysselsättningsnivån bland invandrare 
med flyktingbakgrund kunde förbättras är en 
angelägen fråga. Att svara på den kräver dock 

en mer grundlig utredning av den relativa bety-
delsen av de olika förklarande faktorerna än vad 
som ryms inom ramen för denna artikel.

Invandrare som kommit till Finland för att 
få jobb har en sysselsättningsgrad på över 80 
procent enligt ovannämnda studie – högre än 
infödda finländares. Det är förstås naturligt ef-
tersom dessa personer ofta hade en anställning 
i sikte redan när de anlände till Finland. Sys-
selsättningsgraden i denna grupp förblir även 
hög.

Förbättrad försörjningskvot 
även med lägre sysselsättning 
Inte ens arbetsrelaterad invandring leder dock 
till en märkbar förbättring av sysselsättnings-
graden. Det är dock inte den bästa indikatorn 
på invandringens effekt på de offentliga finan-
serna. 

Arbets- och näringsministeriets experter Antti 
Kaihovaara och Liisa Larja gör en grov uppskatt-
ning 3) enligt vilken invandringen skulle ha en 
positiv ekonomisk effekt redan om invandrar-

Figur 2: Den ekonomiska och den demogra!ska försörjningskvoten.
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nas sysselsättningsgrad skulle överskrida 60 pro-
cent. Med nuvarande sysselsättningsgrad skulle 
invandringen redan ha en positiv inverkan. Ar-
betskraftsrelaterad invandring skulle enligt det-
ta vara kraftigt positiv för ekonomin. 

Utgångspunkten för Kaihovaaras och Larjas 
beräkningar är den ekonomiska försörjningskvo-
ten, det vill säga hur många personer utanför 
arbetskraften varje sysselsatt måste försörja. År 
2020 var kvoten 1,19, för varje person sysselsatt 
i förvärvsarbete fanns det med andra ord 1,19 
personer i landet som inte var sysselsatta och 
som därmed på ett sätt eller ett annat måste för-
sörjas av de sysselsatta.

Den ekonomiska försörjningskvoten beror 
dels på den demografiska försörjningskvoten, 
dels på sysselsättningsgraden. Den demografis-
ka försörjningskvoten anger förhållandet mellan 
antalet invånare som är i arbetsför ålder och öv-
riga invånare. 

Eftersom invandrarna typiskt är i arbetsför 
ålder förbättrar de den demografiska försörj-
ningskvoten. Den typiske invandraren har i al-
la fall skaffat sig en grundutbildning i något 
annat land och kommer till Finland som ung 
vuxen, med många år i arbetsför ålder fram-
för sig. Finland besparas därmed från de hö-
ga kostnaderna för dagvård och utbildning un-
der uppväxtåren.

I vilken utsträckning invandrarna även för-
bättrar den ekonomiska försörjningskvoten be-
ror på hur väl de sysselsätts. Invandringen kan 
väl förbättra den ekonomiska försörjningskvoten 
även om invandrarna har en låg sysselsättnings-
nivå, om denna uppvägs av deras gynnsamma 
åldersstruktur. Gränsen går alltså enligt Kaiho-
vaaras och Larjas beräkningar vid en sysselsätt-
ningsgrad på 60 procent, givet invandrarnas nu-
varande åldersstruktur. 

Invandringen utgör dock ingen kraftig mot-
vikt till den åldrande befolkningen, enligt fors-
karnas uträkningar. Enligt deras basscenario sti-
ger den ekonomiska försörjningskvoten från nu-
varande cirka 1,2 till en rekordnivå på 1,5 fram 
till år 2040. Den förväntade kvoten år 2040 sjun-
ker bara marginellt till 1,45 i ett optimistiskt sce-
nario där den årliga invandringen är 8 000 per-
soner högre och invandrarnas sysselsättnings-
grad är 80 procent.

Lägre löner avspeglar sig i lägre 
förmåner
Försörjningskvoten är en bra startpunkt för att 
begrunda invandringens ekonomiska effekter. På 
basen av försörjningskvoten kan vi dock inte di-
rekt dra några slutsatser om till exempel hur den 
offentliga sektorns underskott påverkas.

En sysselsatt invandrare betalar till exempel 
mindre skatt än en infödd arbetstagare, för att 
invandrarnas genomsnittliga lönenivå är lägre. 
Det progressiva skattesystemet accentuerar skill-
naderna. 

Sysselsättningsgraden ger också bara en grov 
fingervisning av hur mycket inkomstöverföring-
ar de icke-sysselsatta erhåller. Det är en stor 
skillnad på hur stort offentligt stöd olika icke-
sysselsatta personer får beroende på om vi pra-
tar om den äkta hälften till en löntagare, ett da-
gisbarn eller en pensionär med hög arbetspen-
sion. Icke-sysselsatta invandrare hör ofta till de 
förra kategorierna, som erhåller ett relativt litet 
stöd per person. 

Invandrarnas lägre löneintäkter avspeglar sig 
också i en lägre nivå på sociala förmåner, då en 
stor del av de sociala förmånerna är inkomstre-
laterade. Ofta lyfter man fram att invandrare är 
överrepresenterade bland personer som lyfter ut-
komststöd. Det avspeglar dock delvis att perso-
ner med kortare arbetskarriär i Finland inte kom-
mer i åtnjutande av till exempel inkomstrelate-
rad arbetslöshetsdagpenning, som är mer gene-
rös än utkomstödet. 

Utkomstödet utgör bara en dryg procent av 
utgifterna för det sociala skyddet och har där-
med inte stor betydelse för de offentliga finan-
serna. Nästan två tredjedelar av inkomstöver- 
föringarna gick år 2018 till pensionärer, varav 
den inkomstrelaterade arbetspensionen utgör 
den största potten.

”Invandringen kan väl förbättra den 
ekonomiska försörjningskvoten även 
om invandrarna har en låg sysselsätt-
ningsnivå, om denna uppvägs av deras 
gynnsamma åldersstruktur.”
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Pensionssystemet den stora vinnaren
Arbetspensioner uppfattas ofta inte som social-
bidrag, utan kan ses som fördröjd lön för tidiga-
re gjort arbete. Pensionsbetalningarna handhas 
också huvudsakligen av privata pensionsbolag, 
vilket ytterligare sår tvivel om huruvida pensio-
nerna skall räknas som offentliga inkomstöver-
föringar.

Faktum är dock att arbetspensionerna i Fin-
land bara till en mindre del finansieras från spa-
rade pensionsmedel. Till 80 procent utgör de en 
inkomstöverföring från nuvarande arbetstagare 
till dagens pensionärer, finansierade av lagstad-
gade pensionsavgifter. 

Uttryckligen för arbetspensionssystemet utgör 
invandrarna ett stort plus, har Pensionsskydds-
centralens matematiker Tuija Nopola räknat 4) 
ut. Med en större invandring delas bördan av 
att försörja dagens pensionärer upp på flera ar-
betstagare.

De i regel unga invandrarna kommer inte att 
vara berättigade till pension ännu på flera årtion-
den. Däremot betalar arbetsgivarna och invand-
rarna själva genast pensionsavgifter på deras lö-
ner. Arbetspensionsavgiften är därtill inte pro-
gressiv, utan betalas även på låga löneinkomster. 

Nopola delar i sina beräkningar upp invand-
rarna i tre grupper, baserade på utvecklingsnivån 
i det land invandrarna kommer ifrån. Nopolas 
beräkningar bygger på den faktiska sysselsätt-
nings- och lönenivån i de olika invandrargrup-
perna. Hon studerar effekterna på pensionssys-
temet på lång sikt och tar därmed hänsyn även 
till de pensioner invandrarna i sinom tid själva 
kommer att erhålla.

Även för invandrare från länder med den läg-
sta utvecklingsnivån – vilka utgörs framför allt 
av personer med flyktingbakgrund – är inverkan 
på pensionssystemets finanser positiv, trots att 
bara en tiondedel av invandrarna inom den här 

gruppen beräknas sysselsättas omedelbart och 
bara en tredjedel inom 10 år.

Förklaringen till att invandrarna förbättrar ar-
betspensionssystemets finanser även med den-
na skrala sysselsättningsnivå är delvis att syssel-
sättningsgraden och den låga lönenivån även av-
speglar sig i nivån på pensionerna dessa är be-
rättigade till den dag de pensioneras. De kostna-
der den pensionerade invandraren ger upphov 
till kompenseras även av att invandrarnas barn 
kan förväntas hjälpa till att betala pensionerna.

Arbetskraftsrelaterad invandring från mer ut-
vecklade länder har på kort sikt den mest po-
sitiva inverkan på pensionssystemet, då dessa 
invandrare genast börjar betala pensionsavgif-
ter. Enligt Nopolas beräkningar minskas skillna-
derna mellan de olika invandrargrupperna dock 
på lång sikt. Invandrare från mindre utvecklade 
länder förväntas vara mer fruktsamma och där-
med öka antalet framtida pensionsbetalare, vil-
ket kompenserar deras egna lägre pensionsin-
betalningar.

Hur stor nyttan av dessa framtida pensions-
betalare blir beror dock förstås på hur väl an-
dra generationens invandrare integreras och sys-
selsätts.

Skalfördelar i o!entliga utgifter
Finansieringen av pensionsskulden till tidiga-
re generationer är bara ett exempel på offentli-
ga utgifter som kan delas upp på flera personer 
tack vare invandring. Bördan av alla så kallade 
offentliga nyttigheter kan på samma sätt delas 
upp då invandringen ökar befolkningsmängden.

Typexemplet på dylika offentliga nyttigheter 
är försvaret. Kostnaderna till exempel för de nya 
jaktplansköpen kan delas upp på flera betalare 
om invandringen ökar. Vi behöver inte flera jakt-
plan för att övervaka landets gränser fastän in-
vånarantalet ökar.

Samma logik kan till en viss gräns tillämpas 
på till exempel vägnätet. Den fasta kostnaden 
för att underhålla vägarna kan delas upp på fle-
ra personer då befolkningen ökar. Det här gäller 
förstås bara upp till den gränsen, då den öka-
de trafiken ger upphov till trafikstockningar, och 
behovet av nyinvesteringar i vägnätet ökar. För 
största delen av vägnätet i Finland ligger vi dock 
långt från ett fullt utnyttjande av kapaciteten. 

”Invandrarnas lägre löneintäkter av-
speglar sig också i en lägre nivå på soci-
ala förmåner, då en stor del av de socia-

la förmånerna är inkomstrelaterade.”
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Då Samuli Salminen beräknar invandrarnas 
nettoeffekt på de offentliga finanserna tilldelar 
han varje invandrare deras matematiska andel 
av kostnaderna för att producera offentliga nyt-
tigheter. Detta sätt att räkna ger en alltför negativ 
bild av invandrarnas inverkan på finanserna där 
kostnaderna inte står i direkt proportion till an-
talet invånare. De övriga finländarnas börda av 
till exempel jaktplansköpen minskar redan om 
invandrarna kan bidra med en liten smula till fi-
nansieringen, även om deras bidrag skulle vara 
mindre än genomsnittsfinländarens. 

Positiv inverkan på den övriga 
befolkningens inkomster
Invandringens ekonomiska effekter kan inte hel-
ler direkt utläsas från de skatter invandrarna be-
talar och de offentliga bidrag och tjänster de er-
håller. Invandringen har också en inverkan på 
övriga finländares ekonomiska situation. Det-
ta förstärker sannolikt ytterligare invandringens 
positiva effekter på den offentliga ekonomin.

Invandrare kan i princip ha både positiva och 
negativa effekter på övriga finländares ekono-
mi. För de som konkurrerar om jobben med in-
vandrare kan effekten till exempelvis vara nega-
tiv. Den genomsnittliga lönenivån för kockar kan 
i princip drivas ner av invandrande kockar från 
låglöneländer. 

Empiriska studier tyder dock på att invand-
ring i regel inte har någon märkbar negativ ef-
fekt på lönenivån. En studie 5) från Danmark på-
visade till exempel tvärtom att en utplacering av 
flyktingar ledde till en högre inkomst för just de 
lågt utbildade arbetstagarna som kunde förvän-
tas konkurrera om jobben med dessa invandra-
re. Orsaken till detta kan vara att infödda arbeta-
re i större utsträckning kunde flytta över till mer 
kvalificerade arbetsuppgifter då invandrare tar 

över mekaniska låglönearbeten, som till exem-
pel inte krävde flytande kunskaper i det dans-
ka språket. 

Många kvalificerade finländska arbetsplatser 
skulle säkert försvinna, om inte utländska ar-
betstagare möjliggjorde att produktionen fortsat-
te vid till exempel de finska varven eller Valmets 
bilfabriker. 

Även inflyttning av högkvalificerad arbets-
kraft kan förstås ha en positiv inverkan på de 
infödda arbetstagarnas sysselsättningsmöjlighe-
ter. Om ett it-företag får en möjlighet att växa 
då en brist på inhemska kodare löses genom ut-
ländsk rekrytering, kan det leda till att företa-
get anställer mer infödd personal till exempel 
på dess redovisningsavdelning. Den invandrade 
kodaren köper förstås också varor och tjänster i 
Finland, vilket ytterligare kan öka efterfrågan på 
finländsk arbetskraft.

Att invandring inte skulle driva ner lönerna 
förefaller strida mot den elementära teorin om 
utbud och efterfrågan, enligt vilken ett ökat ut-
bud leder till lägre priser. När vi pratar om ar-
betskraft utgörs priset av lönen.

Den centrala punkten som gör att en naiv ut-
bud-efterfrågan-analys inte fungerar här är att 
invandrarna inte är identiska ersättningar, sub-
stitut, till finländsk arbetskraft. Invandrarna är 
oftast komplement – som i fallet med den ut-
ländska kodaren och den finländska redovisa-
ren. Mer utländsk arbetskraft kan därmed driva 
upp efterfrågan på inhemsk arbetskraft.  

Ett uppenbart sätt på vilket invandrarna kan 
komplettera finländsk arbetskraft är att de för 
med sig språkliga och kulturella kunskaper som 
kan vara till nytta för finländska företag. En ti-
digare studie i denna tidskrift 6) har till exempel 
påvisat att invandring ökar utrikeshandeln med 
de länder invandrarna kommit ifrån.

Nya perspektiv och tankesätt kan också va-
ra värdefulla för att skapa innovationer. Det är 
påfallande i vilken stor utsträckning invandrare 
hittas bakom nya framgångsrika företag.

Inkomstfördelningse!ekten 
är inte en kostnad
Även i de fall där till exempel invandring av 
kockar leder till att infödda kockars inkomster 
sjunker kan slutresultatet vara positivt för den 

”Empiriska studier tyder dock på att in-
vandring i regel inte har någon märkbar 

negativ e"ekt på lönenivån.”
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infödda befolkningen som helhet. Lägre löner 
för kockar kan leda till endera billigare restau-
rangbesök, vilket gynnar restaurangbesökare, el-
ler om restaurangerna inte sänker prisen i mot-
svarande grad, till högre vinster för restaurang-
ägarna.

Lägre kocklöner innebär i det här fallet en in-
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”Den centrala punkten som gör att en 
naiv utbud-efterfrågan-analys  

inte fungerar är att invandrarna inte är 
identiska ersättningar, substitut, till 

!nländsk arbetskraft. Invandrarna är 
oftast komplement – som i fallet med 

den utländska kodaren och den 
!nländska redovisaren.”

komstöverföring från kockarna till restaurang-
besökare eller restaurangägare. Vissa finländare 
(restaurangbesökarna och ägarna) vinner, andra 
(infödda kockar) förlorar,

Denna inkomstöverföring kan upplevas som 
icke-önskvärd. Restaurangbesökarna och ägar-
na är redan tidigare i genomsnitt mer välbeställ-
da än kockarna, så lägre löner för kockarna ökar 
ojämlikheten i samhället.

En liknande förment kostnad av invandring 
som i verkligheten är en inkomstomfördelning, 
är att invandringen driver upp bostadspriser och 
hyror. Det är förstås ovälkommet för finländska 
bostadsköpare och hyresgäster. Å andra sidan 
gynnas i motsvarande grad finländska bostads-
säljare och hyresvärdar som får högre inkomster.

Nettoeffekten för finländarnas del är positiv, 
då invandrarna i utgångspunkten inte har en bo-
stad i Finland och därmed är bostadsköpare el-
ler hyresgäster. Logiskt innebär detta att inföd-
da finländare oftare är på sälj- än på köpsidan, 
eftersom det för varje affär måste finnas både en 
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säljare och en köpare. Den ursprungliga befolk-
ningen gynnas som ägare av landets fastigheter 
av stigande priser på dessa.

Igen kan dock inkomstomfördelningen bland 
den infödda befolkningen upplevas som ogynn-
sam. Relativt välbärgade bostadsägare vinner på 
mindre välbärgade bostadsköpares och hyres-
gästers bekostnad. 

I teorin kunde man via beskattningar och in-
komstöverföringar korrigera den ökade ojämlik-
heten i inkomstfördelningen. Genom till exem-
pel högre fastighetsskatter kunde en del av fast-
ighetsägarnas vinster samlas in och omfördelas 
på ett sätt som gör alla till vinnare. I praktiken 
kan en dylik korrigering vara både politiskt och 
praktiskt svår att genomföra.

Skalfördelar ger lägre kostnader
Stigande boendekostnader är en nackdel av en 
ökande befolkning, som i grunden baserar sig på 
det faktum att mängden land inom ett stadsom-
råde är begränsat. Därav Mark Twains klassis-
ka investeringsråd: “Buy land – they don’t ma-
ke it anymore”.

För de flesta varor och tjänster finns det ingen 
speciell anledning att tro att en ökad befolkning 
skulle leda till högre priser. Invandrarna har två 
händer och en mun, det vill säga de kan bidra 
till att öka både utbudet och efterfrågan av varor 
och tjänster. Nettoeffekten kan variera, beroen-
de på om invandrarna är mer aktiva som produ-
center eller som konsumenter av en viss tjänst.

En ökad befolkning kan dock medföra lägre 
priser på grund av skalfördelar. Ofta uppenba-
rar sig skalfördelarna i form av att produktion 
som inte varit lönsam i en stad med en mindre 
befolkning blir möjlig i en större stad. En ökad 
befolkning leder till en större variation av utbud 
av tjänster.

Det krävs till exempel ett visst befolknings-
underlag för att en biograf skall vara lönsam. En 
större stad ger möjlighet för biograferna att vi-
sa en större mängd filmer. I en liten stad är det 
kanske bara lönsamt att visa filmer som går hem 
hos den stora publiken. I en större stad kanske 
det finns tillräckligt med åskådare även för fil-
mer som tilltalar en snävare del av allmänheten.

Att kvantifiera värdet av den mångfald en 
ökad befolkning möjliggör är vanskligt. Detta är 

bara ett av de många skälen till att det är svårt 
att göra en definitiv kalkyl av invandringens eko-
nomiska effekter. Att bara beakta de direkta ef-
fekter som är lätta att mäta gör att man lätt un-
dervärderar invandringens ekonomiska nytta.
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