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Reform- och åtgärdsförslag för ”Integration Sverige”
Den ekonomiska integrationen av utrikes födda har till stor del havererat. Idag saknar, lågt räknat, 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20-64 år) självförsörjning. De samhällsekonomiska
kostnaderna för den bristande integrationen är ansenliga och prognostiseras växa under kommande årtionden, bland annat med betydande inverkan på kostnaderna för pensionssystemet.

Fem vägar framåt

För att lyckas med den ekonomiska integrationen är det nödvändigt med genomgripande reformer
inom flera politikområden. Det går inte längre att bara tänka välvilliga stödinsatser, bättre incitament
måste skapas för både individer och arbetsgivare så att fler blir självförsörjande, faktiskt rekryteras
eller prövar sina vingar som företagare. Nya vägar till självförsörjning måste införas för att bryta
utanförskapet, höja självförsörjningsgraden och minska den samhällsekonomiska belastningen.

1.

Att fortsätta med dagens politik leder inte till förbättringar. Tvärtom riskerar den förda politiken
snarare leda till en inhuman situation för många utrikes födda med stor risk för livslångt bidragsberoende och permanent utanförskap i det svenska samhället.
Självförsörjning ska vara huvudprincipen. Som vägledning för en effektivare integrationspolitik
behöver Sverige införa ett självförsörjningsmål som del av den ekonomiska politiken.

De tre mest prioriterade reformerna

1.
2.

Lättare att anställa:
Sänkta kostnader för att anställa individer med låga kunskaper och färdigheter
samt ett respektfullt avstånd mellan lön och bidrag.

3.

Lätt att göra rätt som soloföretagare:
En ny soloföretagsform med schablonbeskattning och enkla regelverk enligt
internationell förebild.

Arbetsmarknadsinsatser – effektivare lönebildning, sänkta trösklar in på
arbetsmarknaden samt stärkta incitament för individen att arbeta.

2. Utbildningsinsatser – språkkunskaper och insatser för att öka kunskapsoch färdighetsnivåerna som krävs på den svenska arbetsmarknaden.
3.

Entreprenörskapsinsatser – nya företag samt nya metoder och alternativ
till regelrätt anställning.

4. Anställnings- och sysselsättningssubventioner – subventioner/bidrag till
företag för att anställa.
5.

Filantropiska insatser – civilsamhällets roll i integrationsarbetet.

Policyrekommendationer

De tre reformerna vi ser som mest prioriterade för att öka självförsörjningsgraden är::
Tydlig självförsörjningslinje:
Koppla bidragsnivåer med tydliga krav på resultat i utbildning och etableringsinsatser med självförsörjning som målsättning.

Utifrån dessa prioriterade reformer identifierar författarna följande fem
potentiella vägar till bättre ekonomisk integration och självförsörjning:

Utöver dessa prioriteringar förslås ett ett integrationspolitiskt ramverk
bestående av 27 policyrekommendationer som inkluderar en rad insatser
inom flera olika politikområden, alltifrån utbildnings-, bostads- och
näringspolitik till ideell sektor.
Dessa policyrekommendationer presenteras på efterföljande sidor.
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Målsättningen för integrationspolitiken bör vara självförsörjning
Den svenska sysselsättningsstatistiken är missvisande och bör kompletteras med
självförsörjningsstatistik. Förhållandet att en individ är sysselsatt i den officiella
statistiken innebär inte att vederbörande per automatik även har tillräckliga
inkomster för att vara självförsörjande.
Diskrepansen mellan sysselsättning och självförsörjning är problematisk av
flera anledningar. Först och främst är sysselsättningsstatistiken sannolikt en av
de viktigaste ekonomiska indikatorerna för att förstå tillståndet i den svenska
ekonomin. Den ligger också till grund för den ekonomiska politikens utformning. Att fortsätta med dagens politik innebär inga förbättringar utan leder
snarare till en inhuman situation där många utrikes födda löper stor risk för
livslångt bidragsberoende och permanent utanförskap.

FÖRSLAG:
•

•

•

•

•

Inför ett självförsörjningsmål som del av den ekonomiska politiken.
Inför en målsättning för integrationspolitiken om självförsörjning
i strikt bemärkelse, det vill säga att utrikes födda inte ska öka
försörjningsbördan.
Den officiella sysselsättningsstatistiken (AKU och RAMS) bör
kompletteras med självförsörjningsstatistik. Information om självförsörjningsgrad bör vara ett komplement till den officiella sysselsättningsstatistiken. Detta för att bidra till bättre beslutsunderlag
för utformning av integrationspolitiska reformer och insatser.
Bidragsstatistiken bör särredovisas för att ge en bild av i vilken
utsträckning utrikes födda och efterföljande generation är beroende
av bidrag samt hur övergången mellan olika bidragsformer ser ut.
Kunskaps- och färdighetsnivåerna (humankapitalet) är viktiga
bestämningsfaktorer för sannolikheten att vara självförsörjande.
Framtida studier bör undersöka på vilket sätt olika utbildningar
från olika delar av världen skiljer sig åt i både innehåll och
utfall genom bland annat så kallade kompetensvalideringar.
Kunskapstester bör användas i ett tidigt skede för att fastställa
faktiska kunskaps- och färdighetsnivåer.

ENTR EPR ENÖRSK A PSFORUM
ENTR EPR ENÖRSK A PSFORUM

3

VÄGA R TIL L S JÄ LV FÖRSÖR JNING – SA MM A NFAT TNING O CH SLU TSATSER FR Å N PROJEK TE T INTEGR ATI ON S V ER I GE

Sänkta trösklar för arbete redan dag
ett för att öka utbudet av arbetskraft
Att ersättningssystemen i Sverige varit generösa har knappast varit någon
hemlighet. I en ESO-rapport konstateras att de enda som inte gynnats av systemens utformning har varit hushåll utan barn, en kategori som står närmare
arbetsmarknaden än äldre och hushåll med barn. Incitamenten att byta från
ersättning till arbete minskar med antalet barn i hushållet, vilket särskilt påverkar kvinnors arbetsutbud. Självförsörjningsgraden är mycket låg bland utrikes
födda utanför Europa. Att delta i olika arbetsmarknadspolitiska program lönar
sig lika bra som att söka efter nytt arbete.

FÖRSLAG:
•

•

•

En vägledande princip måste vara att bidrag till individer i arbetsför ålder kräver ansträngningar och att dessa följs upp med resultat- och prestationskrav.
Bidragen bör utformas så att individen är ”sysselsatt” med språkinlärning eller
att förvärva färdigheter som värderas på arbetsmarknaden. Bidrag utan motprestation skapar stora trösklar för att gå från bidrag till arbete.

•

Inför bidragstak för att snabbare komma i arbete (positiva erfarenheter i Danmark).
Inför en bortre gräns för bidrag med successiv nedtrappning.
Inför krav på aktivt deltagande i olika typer av utbildning och
aktiviteter. Vägledande princip för bidrag bör vara full sysselsättning i aktiviteter som syftar till självförsörjning.
Ta bort flerbarnstillägget, men investera kraftigt i barn och
ungdomars utbildning utan att ge föräldrar minskade incitament
att söka och kvalificera sig för arbete.

40 miljarder

Det har beräknats att om tio procent av de
som funnits i etableringsprogrammet för år
2016 hade förvärvsarbetat skulle BNP ökat
med 40 miljarder SEK och de offentliga finanserna stärkts med 16 miljarder (Ackum m.fl.,
2019). En utredning bör tillsättas för att räkna
på de optimala ersättningsnivåerna.
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Anpassa relativlönerna för att öka efterfrågan
på framförallt lågkvalificerad arbetskraft
Problemen med att integrera utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden
finns på såväl efterfråge- som utbudssidan. På efterfrågesidan visas det genom
att personalkostnaderna för lågproduktiva individer är alltför höga för att de ska
kunna anställas. Nästa nödvändiga åtgärd är att skapa fler arbeten som gör det
möjligt för företag och arbetsgivare att anställa individer med låga kunskapsoch färdighetsnivåer. I många länder, som i Tyskland, kan de politiska beslutsfattarna förändra lagstadgade minimilöner för att underlätta etablering. Det går
inte i Sverige då ingångslönerna bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer.
Ett alternativt förslag för hur kostnaderna för att anställa ska kunna sänkas, som
redan provats i liten skala med uppmuntrande resultat, är att minska arbetskraftskostnaderna genom reducerade arbetsgivaravgifter. Resultaten visar dock att det
är nödvändigt med betydande sänkningar samtidigt som det ska vara möjligt att
försörja sig.

FÖRSLAG:
•

•

•

Kostnaderna för att anställa bör sänkas. Detta måste, för att få
effekt, föregås av sänkta bidragsnivåer.
Arbetsmarknadens parter bör sänka de kollektivavtalsmässiga
lägstalönerna (cirka 50 procent av medianlönen, vilket 2019
motsvarade cirka 15 800 SEK per månad). Ytterligare differentiering
av de kollektivavtalsstipulerade minimilönerna är motiverat.
Sänk arbetsgivaravgifter för nyanlända med låga färdighetsnivåer.
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Insatser för höjda kunskaps- och färdighetsnivåer
En första vägledande princip måste vara att investera mer i barn och ungdomar.
Överhuvudtaget visar tidiga policyinsatser i processen mot etablering och självförsörjning ha bäst effekter både för unga och vuxna oavsett om de är inrikes
eller utrikes födda. I forskningen är det också tydligt att värderingar som tillit och
ordning sätts i tidig ålder. Betydelsen av utbildning som betonar grundläggande
värderingar på den svenska arbetsmarknaden får inte underskattas.

FÖRSLAG:
•

•

Den dominerade svenska policymodellen för ökad integration har beskrivits som en
linjär kedja av åtgärder där utbildning har setts som en universallösning för att snabbt
komma in i arbete. Den vetenskapliga evidensen visar att utbildning visserligen är
nödvändig men inte tillräcklig för en ökad sysselsättning och självförsörjning.

•

•

Såväl forskning som internationella erfarenheter betonar att utbildningen måste
vara mer arbetsplatsnära, ges tidigare i asylprocessen och ställa större krav på
fullföljande av utbildningen. Detta är således ett svenskt problem som kan åtgärdas
och som lett oss till följande förslag:

•

•

Bygg ut valideringsinsatser (Norge och Tyskland som förebild,
kartläggning av yrkeskompetens).
Inför krav på – och villkora bidrag med – aktivt deltagande i olika
typer av utbildning (SFI) samt resultat i olika typer av utbildning.
Inför kunskaps- och färdighetsprov för att förstå vilka insatser som
har effekt.
Låt asylsökande påbörja språk- och samhällsorientering på heltid
under asylprocessen.
För att bryta utanförskapet kan obligatorisk förskola vara ett alternativ,
i synnerhet i utsatta områden med låg självförsörjningsgrad.
Mer riktad och individanpassad utbildning i förening med anställning (i någon form) och arbetsförlagd utbildning. Arbete och
utbildning bör ske parallellt i ökad utsträckning.
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Ökat företagande
Utrikes föddas företagsamhet är inte negligerbar. Andelen företagare är ungefär
lika stor som bland inrikes födda. Företagandet bland utrikes födda är dock till
större del nödvändighetsdrivet än för inrikes födda där alternativet skulle vara
arbetslöshet eller bidragsberoende.
Den svenska arbetsmarknaden har ändrats markant de senaste decennierna.
Visstidsanställningar, bemanningsanställningar, egenanställningar och egenföretagande har successivt ökat sin andel. Många utrikes födda och unga får ofta,
oavsett kvalifikationsnivåer, sina första jobb på den svenska arbetsmarknaden i
dessa arbetsformer.
Försök att begränsa nya anställningsformer riskerar att ytterligare försvåra
arbetsmarknadsinträdet för många av de nya migranterna. För frilansare, giggare, uthyrda via bemanningsföretag och egenanställda, oavsett om dessa är
inrikes eller utrikes födda, kan däremot företagande med en örenklad schablonbeskattning vara ett alternativ till anställning. Detta genom att sänka trösklarna
för näringsidkande, minska administrativa kostnader för egenföretagande och
öka flexibilitet genom enkel redovisning.

FÖRSLAG:
•

•

Det är välkänt att de etniska nätverken och det platsspecifika företagsklimatet
är viktiga för ett ökat och framgångsrikt företagande bland utrikes födda. Men
den nya forskningen visar att det är nätverkens kvalitet snarare än dess storlek
som har betydelse för integration via företagande eller anställning av utrikes
födda. Detta har policyimplikationer för en starkare styrning av nyanlända till
lokala arbetsmarknader med god mottagningskapacitet. Det förstärker behovet
av genomtänkt fysisk planering med bra skolor, lägenheter, låg andel segregering
och ett helhetstänkande över politikområden.

FÖRSLAG:

Inför schablonbeskattning för soloföretagare som kan ge individen
högre inkomster än nödvändighetsdrivet företagande.

•

Soloföretagande måste kombineras med ett trygghetssystem där delar
av de rättigheter som anställda har också ska gälla för soloföretagare.
Sverige bör genomföra något som motsvarar Taylor-rapporten (Taylor
m.fl., 2017) som lades fram i Storbritannien 2017.

•

•

Styr utplacering till bostadsort i högre utsträckning mot det rådande
arbetsmarknadsläget. Experimentera mer med olika styrningsmodeller
och lär av erfarenheter i Tyskland och Schweiz.
Större behov av helhetssyn – inte bara traditionell närings-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik utan även bostadspolitik och fysisk planering.
Det kan vara motiverat att i liten skala experimentera med att
omvandla allmännyttan till bostadsrätter i några utsatta områden.
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Filantropi för nya innovativa lösningar
Fördelarna med entreprenörskap är drivkraften att experimentera med
ambitionen att ta fram bättre produkter, tjänster och arbetssätt än de som
redan finns på marknaden. Detta gäller även för idéburna verksamheter.
Många nya idéburna organisationer och sociala företag har vuxit fram för
att stimulera och främja integration i olika verksamhetsformer, antingen
som filantropiska initiativ men också som privata företag.

FÖRSLAG:
•

•

Det sjuder av idéburna initiativ i Sverige men dessa bör inte ses som substitut
till den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner utan som ett innovativt komplement.

•

Flera skäl talar för att de kan få en större roll. Offentliga miljöer har sällan
visat sig vara de mest lämpade för nya idéer och framförallt systemförändrande
innovationer, vilket sociala innovationer och sociala verksamheter och företag
ofta visat sig vara. Det finns mycket kvar att lära om samarbete mellan kommuner och civilsamhället för att öka integration och självförsörjning.

•

Låt filantroper och idéburen sektor experimentera och utveckla nya
modeller för att lösa integrationsproblem.
Utöka investeringsavdraget till att även omfatta privata donationer.
Uppskalning kräver mer offentlig finansiering. Mer innovativ offentlig
upphandling från den idéburna sektorn på lokal nivå behövs också,
gärna upphandling som kan betalas snabbt, till exempel på ett år.
Öka samverkan mellan idéburna, offentliga och privata aktörer för
bättre helhetslösningar.
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Slutord
Till sist: Den svenska integrationsmodellen som hitintills varit rådande kan ses
som ett slags samhällskontrakt. Kontraktet omfattar olika delar av samhället
och den politik som förs. Det kan vara ett formellt dokument men också något
informellt och symboliskt. Håller det integrationspolitiska samhällskontraktet
på att lösas upp i Sverige?
Tyvärr tyder en del på detta. Resultaten från en Sifo-undersökning som
genomfördes under slutet av 2019 visade att åtta av tio svenskar dömer ut integrationspolitiken och inte heller tilltros det politiska etablissemanget om att
kunna lösa problemen. Vi har i detta dokument föreslagit en rad åtgärder för att
reformera situationen. Det räcker emellertid inte att ändra på marginalen och
med enstaka integrationspolitiska beslut. Vi menar att det fordras förändringar
i institutioner, incitament, regelsystem och normer som tidigare omhuldats. Det
skulle vara en framgång om den integrationspolitiska diskussionen klarar av att
nå fram till ett nytt och fungerande integrationspolitiskt samhällskontrakt för
alla som bor i Sverige.

RAPPORTER :

Vägar till självförsörjning

– Slutrapport i projektet Integration Sverige

Slutrapporten i projektet Integration Sverige
och samtliga tidigare underlagsrapporter
finns tillgängliga för nedladdning i sin
helhet på www.entreprenorskapsforum.se/
integration-sverige/
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Entreprenörskapsforum är en oberoende stiftelse och den ledande nätverksorganisationen för att initiera och kommunicera policyrelevant forskning om
entreprenörskap, innovationer och småföretag. Stiftelsens verksamhet finansieras
med såväl offentliga medel som av privata forskningsstiftelser, näringslivs- och
andra intresseorganisationer, företag och enskilda filantroper. Författarna svarar
själva för problemformulering, val av analysmodell och slutsatser i rapporterna.

För mer information se www.entreprenorskapsforum.se
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