Författarna till projektets slutrapport presenterar ett integrationspolitiskt ramverk med fem vägar till bättre ekonomisk integration och självförsörjning. Det
handlar om arbetsmarknads-, utbildnings- och entreprenörskapsinsatser liksom
anställnings- och sysselsättningssubventioner och filantropiska insatser. Allt som
allt levereras 27 policyrekommendationer som kräver att många existerande
åtgärder förbättras eller omprövas för att ersättas av effektivare lösningar.
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Håller vårt nuvarande svenska integrationspolitiska samhällskontrakt på att
lösas upp? I starten av projektet ”Integration Sverige” genomfördes en Sifoundersökning (2019) som visar att åtta av tio svenskar dömer ut integrationspolitiken och inte heller tilltros det politiska etablissemanget om att kunna
lösa problemen. Idag saknar, lågt räknat, 600 000 utrikes födda i arbetsför
ålder (20–64 år) självförsörjning. Den ekonomiska integrationen av utrikes
födda har till stor del havererat.

”Integration Sverige” är ett projekt som initierats för att dels skapa ett samlat
underlag för att bättre förstå problematiken kopplad till ekonomiskt utanförskap, dels leverera forskningsgrundade policyförslag på området. Projektets
syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre
ekonomisk integration.
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Förord
Idag saknar, lågt räknat, 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20–64 år) självförsörjning. Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Sverige är ett av
de största i Europa. Den bristande integrationen innebär stora samhällsekonomiska
kostnader som dessutom prognostiseras växa under kommande årtionden.
Vilka ekonomisk-politiska reformer krävs för en ökad ekonomisk integration av
utrikes födda? Vi menar att det är nödvändigt med genomgripande reformer inom
flera politikområden. I rapporten presenteras ett sammanhängande reformprogram
som inkluderar hela 27 insatser inom bland annat närings-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik och den ideella sektorn.
Detta är slutrapporten i ”Integration Sverige”, ett projekt som initierats för att dels
skapa ett samlat underlag för att bättre förstå problematiken kopplad till ekonomiskt
utanförskap, dels leverera forskningsgrundade policyförslag på området. Projektets
syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas genom arbete eller företagande, leda till bättre ekonomisk integration och framförallt självförsörjning .
Jag vill rikta ett tack till styrgruppen för ”Integration Sverige” där bland andra Rune
Andersson, grundare Mellby Gård, Lars Backsell, grundare Recipharm och ordförande för Entreprenörskapsforum, Lovisa Hamrin, ägare Herenco och Dan Olofsson,
grundare Sigma, ingår. Utan denna grupps ihärdiga samhällsengagemang och önskan
att finna lösningar på vårs stora samhällsproblem hade detta projekt inte genomförts.
Där utöver är vi tacksamma för det stora antal värdefulla samtal vi haft med människor som dagligen möter integrationsproblemen och som ihärdigt arbetar för att
bidra till lösningar. Vi vill även rikta ett tack till kollegor samt Daniel Wiberg och
Mats Engström som givit oss värdefulla synpunkter under arbetets gång.
Författare är Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum, och jag själv. Vi
svarar helt och hållet för de analyser och rekommendationer som lämnas i rapporten.

Stockholm i november 2020
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum samt professor BTH och JIBS
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Förslag till
integrationspolitiskt
ramverk
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. 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.
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.
Att Sverige inte förmått integrera framförallt utomeuropeiskt födda, och att
självförsörjningsgraden i dessa grupper är låg bedömer vi kommer att ha fortsatt
ansenliga negativa ekonomiska konsekvenser för Sverige. Vi bedömer vidare att
utanförskapet och de medföljande problemen kommer att utgöra en samhällsekonomisk påfrestning under lång tid samt att det finns risk för att detta spiller över
till nästa generation om inte kraftfulla åtgärder vidtas.
Självförsörjning ska vara huvudprincipen för integrationen. Som vägledning för en
effektivare integrationspolitik menar vi att Sverige behöver:
•

Införa ett självförsörjningsmål som del av den ekonomiska politiken.
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•

Införa självförsörjningsgrad som ett komplement till den officiella sysselsättningsstatistiken. Detta för att bidra till bättre beslutsunderlag för utformning
av integrationspolitiska reformer och insatser.

De tre mest prioriterade reformerna vi ser som avgörande för att öka självförsörjningsgraden är:
•

•

•

Tydlig självförsörjningslinje: Koppla bidragsnivåer med tydliga krav på resultat i skola och etableringsinsatser med självförsörjning som tydlig målsättning.
Lättare att anställa: Sänkta kostnader för att anställa individer med låga
kunskaper och färdigheter samt ett respektfullt avstånd mellan lön och bidrag.
Lätt att göra rätt som soloföretagare: En ny soloföretagsform med schablonbeskattning och enkla regelverk enligt internationell förebild.

Ett självförsörjningsmål får även konsekvenser för hur vi ser på framtida migrationsflöden; då ett självförsörjningskrav med stor sannolikhet är ouppnåbart för många
på grund av alltför låga kunskaps- och färdighetsnivåer. För en samhällsekonomiskt
hållbar migration bör förmågan till självförsörjning därför tas i beaktande.
Utöver dessa prioriteringar föreslår vi ett sammanhängande och ambitiöst reformprogram som inkluderar en rad insatser inom flera politikområden, alltifrån
närings- och utbildningspolitik till den ideella sektorn. Integrationspolitiken måste
byggas i nära samverkan mellan olika politikområden. Dessa förslag beskrivs och
sammanfattas i de olika kapitlen. Läsare intresserade av argumenten och den analytiska grunden till förslagen ovan hänvisas till rapportens huvudtext samt till de
fyra underlagsrapporter som presenterats inom ramen för projektet ”Integration
Sverige” (www.entreprenorskapsforum.se).

Tydlig självförsörjningslinje
Många av de icke självförsörjande personer som kommit till Sverige har alltför låga
kunskaps- och färdighetsnivåer för att framgångsrikt etablera sig på den svenska
arbetsmarknaden. Det är centralt att täppa till dessa kunskapsluckor, alltifrån skola
till vuxenutbildning, för att öka självförsörjningen. Det finns stora samhällsvinster
av tidiga utbildningsinsatser och yrkesnära vuxenutbildning.
Incitamenten till självförsörjning är ofta välvilliga men både missriktade och kravlösa.
Det stimulerar inte till ett ökat arbetskraftsutbud och etablering på arbetsmarknaden.
Bidragsnivåerna och det ekonomer kallar reservationslön, det vill säga den lön en
individ är villig att acceptera för ett arbete, behöver sänkas. Det måste finnas ett
respektfullt avstånd mellan bidrag och individens nettolön.
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Generösa ersättningssystem bidrar inte till ökad etablering på arbetsmarknaden,
inte minst kvinnors arbetskraftsutbud påverkas negativt av de nuvarande ersättningsystemens konstruktion.
Bidrag ska även kopplas till prestations- och resultatkrav på språkkurser, faktisk
inlärning samt förvärv av färdigheter och kunskaper som resulterar i självförsörjning, vilket forskningsevidensen visar ofta inte är fallet.
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 på så sätt att individen är ”sysselsatt” med språkinlärning eller med
att förvärva färdigheter som värderas på arbetsmarknaden. Bidrag utan motprestation skapar stora trösklar för att gå från bidrag till arbete. Vi föreslår:
•

Sänkta bidrag samt tydlig koppling till motprestationskrav. Undvik bidrag
som riskerar att höja reservationslönen.

•

Överväg att införa bidragstak och en bortre tidsgräns.

•

Investera mer i utbildning för barn och ungdomar.

•

Inför krav på aktivt deltagande i språkutbildning och yrkesutbildningar för att
bidrag ska betalas ut.

Lättare att anställa
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.
En nödvändig åtgärd är att skapa fler arbeten som gör det möjligt för företag
och arbetsgivare att anställa individer med låga kunskaps- och färdighetsnivåer. I många länder, exempelvis 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. Det är även nödvändigt att se
över vilket ansvar arbetsgivare har vis-á-vis anställda (till exempel sjuklöne- och
rehabiliteringsansvar). Resultaten visar att det är nödvändigt med betydande sänkningar samtidigt som det ska vara möjligt att försörja sig. Vi föreslår:
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•

•

Kostnaderna för att anställa bör sänkas. Detta måste, för att få effekt, föregås
av bidragsnivåer med respektfullt avstånd mellan lön och bidrag.
Arbetsmarknadens parter bör enas om att sänka och ytterligare differentiera
de kollektivavtalsmässiga lägstalönerna till nivåer som ligger i linje med
jämförbara OECD-länder vilket idag är 50 procent av medianlönen.

Lätt att göra rätt som soloföretagare
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. Det finns även goda skäl för att de nya digitala teknologierna kommer
att påverka tillväxten i dessa arbetsformer. Idag jobbar närmare 900 000 personer
som soloföretagare utan anställda.
Försök att begränsa nya anställningsformer riskerar att ytterligare försvåra arbetsmarknadsinträdet för många av de nya migranterna. Däremot, för frilansare, giggare, uthyrda via bemanningsföretag och egenanställda, oavsett om de är inrikes eller
utrikes födda, ger en förenklad schablonbeskattning ett alternativ till anställning
genom sänkta trösklar för att starta företag, minskade administrativa kostnader för
egenföretagande och ökad flexibilitet genom enkel redovisning. Vi ser det som en
viktig långsiktig investering för integration av utrikes födda som redan idag arbetar
eller kommer att arbeta som soloföretagare. Vi föreslår därför:
•

•

•

En ny soloföretagsform med enkel schablonbeskattning av omsättning vid
egenföretagande, okomplicerat regelverk kring bokföring och redovisning och
där uppdrag söks och redovisas via app.
Det nya soloföretagandet bör kombineras med ett trygghetssystem där delar av
de rättigheter som anställda har också ska gälla för soloföretagare.
Att ett utvidgat uppdrag ges till den utredning som pågår om företagares
trygghetssystem. Ett bra exempel att lära av är den så kallade Taylorrapporten (2017) som lades fram i Storbritannien.

Mot ett fungerande integrationspolitiskt samhällskontrakt
Den svenska integrationsmodellen som hitintills varit rådande kan ses som ett slags
samhällskontrakt. Sådana kontrakt kan ha längre eller kortare hållbarhet. De kan
omfatta större eller mindre delar av samhället. Ett samhällskontrakt behöver inte
vara ett formellt dokument utan kan uppfattas som något symboliskt och informellt. Håller vårt nuvarande integrationspolitiska samhällskontrakt på att lösas upp
i Sverige?
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I en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Entreprenörskapsforum under
slutet av 2019 dömde åtta av tio svenskar ut integrationspolitiken. Inte heller tilltros
det politiska etablissemanget om att hitta nya lösningar. Det vore en framgång om
den integrationspolitiska diskussionen når fram till ett nytt och fungerande integrationspolitiskt samhällskontrakt för alla som bor i Sverige. Då räcker inte ändringar
på marginalen med enstaka beslut. Det fordras förändringar i incitament, institutioner, regelsystem och normer. Vi tror att en rad av de åtgärdsförslag vi lämnat kan
bidra till önskvärda reformer och ett nytt bättre fungerande integrationspolitiskt
samhällskontrakt. Hög grad av självförsörjning tror vi är ett nödvändigt villkor för
ett långsiktigt hållbart samhällskontrakt.
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KAPITEL 1

Det underminerade
samhällskontraktet och
vad som kan göras för att
reparera det
				

”Släpper man ratten hamnar man lätt i diket”
(Åberg, 2020)

Invandring har genom tiderna skapat stora ekonomiska förhoppningar hos både invandrare och mottagarländer. Det finns ett starkt historiskt samband mellan invandring och
ekonomisk utveckling.1 Men den har också bidragit till ökade spänningar mellan grupper och framkallat nya samhällsproblem. Huruvida invandring är samhällsekonomiskt
positivt för mottagarlandet eller migranternas ursprungsland har långt ifrån ett entydigt
svar och beror på ett stort antal faktorer. Invandring påverkar såväl ursprungs- som
mottagarlandet och skapar omfördelningseffekter, men det är endast för migranter som
det finns entydigt positiva ekonomiska effekter (Collier, 2019).2
De gynnsamma ekonomiska förhoppningar som många gett uttryck för tycks ha
uteblivit i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Istället har invandringen resulterat
i ett betydande ekonomiskt utanförskap där många av problemen dessvärre ligger

1.
2.

Se bland annat Johnsson (2010) och Azoulay m.fl. (2020).
Det klassiska ekonomiska argumentet är att migration utgörs företrädelsevis av arbetskraft
och således utgör en förflyttning av produktionsfaktorer. I enkla modeller antas en individ som
migrerar ha högre marginalproduktivitet i det nya hemlandet. Detta resulterar dels i en positiv
nettoeffekt, dels en omfördelningseffekt (likt vanliga handelsmodeller). Den välrenommerade
migrationsforskaren George Borjas (1999) har dragit slutsatsen att inrikes födda tjänar på
migration under förutsättning att migranterna besitter komplementära egenskaper till andra
produktionsfaktorer i ekonomin. Borjas drar även slutsatsen att om migrationen kan styras mot
mer kompetent arbetskraftsmigration ökar de ekonomiska fördelarna för mottagarlandet. Se
Borjas (2014) för en omfattande översikt av migrationsekonomi samt Ruist (2018).
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framför oss. 3 Under högkonjunkturen 2016 stod, lågt räknat, drygt 600 000 utrikes
födda i arbetsför ålder utan självförsörjning, vilket motsvarar fem till sex medelstora
svenska städer (Eklund och Larsson, 2020 samt avsnitt 4.1 i denna rapport). I skrivande stund försämras läget snabbt med en kraftigt ökande andel långtidsarbetslösa.
Sammantaget tycks problemen vara större än de positiva ekonomiska förhoppningarna. Den nya flykting- och anhöriginvandringen utmanar stora delar av det svenska
välfärdsbygget där många förblir i ekonomiskt utanförskap även efter många år
i Sverige. Åtta av tio svenskar dömer dessutom ut den hitintills genomförda integrationspolitiken i en undersökning Entreprenörskapsforum lät göra under 2019.4
Politikerna hålls ansvariga och anses inte ha några lösningar på det ökande utanförskapet. Svenska befolkningen identifierar således ett betydande problem men
tror inte att det politiska etablissemanget kan lösa det. För oss indikerar detta att
utanförskapet uppfattas som ett stort samhällsproblem där den största utmaningen
ligger framför oss, med risk för stora och stigande samhälleliga kostnader samt
svikna förhoppningar hos både inrikes och utrikes födda, en utveckling som underminerar samhällskontraktet. 5
Forskning visar att invandare med låg utbildning (låga färdigheter och kunskaper)6,
särskilt de som bor i utsatta områden, riskerar att hamna i ett långvarigt och
permanent utanförskap. Vidare handlar det om stora grupper – hundratusentals
individer – som misslyckas att bli självförsörjande. Sverige riskerar att få ett ännu
större etnifierat ekonomiskt utanförskap där till exempel bidragsberoende ges allt
tydligare etniska förtecken.
Samtidigt sker det stora förändringar i våra ekonomiska strukturer där arbetsmarknaden ställer allt högre krav på faktiska kunskaper och färdigheter. Den tekniska
utvecklingen förstärker dessutom riskerna för en mer tudelad arbetsmarknad. Det
stora ekonomiska utanförskapet syns inte heller i den officiella arbetslöshetsstatistiken som inte redovisar storleken på antalet utrikes födda som kan försörja sig själva
utan bidrag, istället likställs en timmes arbete med att personen är sysselsatt. Detta
ger en felaktig och alltför ljus bild av integrationen i Sverige (Kapitel 4).
Det har hävdats att det inte finns någon integrationspolitik i Sverige (Åberg, 2020).
Det finns däremot många olika förslag, insatser, projekt och människor som jobbar

3.
4.
5.

6.
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Se till exempel Hammarstedt (2020).
Sifo (2019), Undersökning av svenska befolkningens syn på integrationen, oktober 2019.
Ett samhällskontrakt kan vara ett formellt och skriftligt dokument. Det kan även uppfattas
bildligt. Det kan vara kort eller långt, unikt för ett land och omspänna delar av eller hela
samhället. Ett exempel på det senare är den så kallade svenska modellen (SOU, 1993:16).
Utbildning återspeglar inte per automatik huruvida en individ har de faktiska färdigheter och
kunskaper som krävs för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.
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med att integrera och organisera utrikes födda. Ett dilemma är att välvilliga insatser
och ersättningar på kort sikt är nödvändiga för utrikes födda med lågt humankapital. Men på lång sikt, och med dåligt utformade incitament, kan de förstärka
utanförskapet och försvåra den ekonomiska integrationen. Många av de lösningar
som framkommit i forskning och internationella erfarenheter för att främja integrationen har ofta mött starkt politiskt motstånd. Förslagen om att inrätta exempelvis
”enkla jobb” för att hantera integrationen av personer med mycket låga utbildningsoch kunskapsnivåer har förkastats och inte ansetts vara förenligt med en generös
välfärdsstat och gemensam arbetsmarknad (Eklund och Braunerhjelm, 2018).7
Samtidigt framgår det tydligt att migrationen till Sverige blottlägger en grundläggande motsättning mellan å ena sidan en generös invandring8 och en extensiv välfärdsstat å andra sidan. Varje person – oavsett ursprung – som inte förmår försörja
sig själv genom sysselsättning, kommer att öka försörjningsbördan.9
Vi anser att integrationspolitiken har blivit en experimentverkstad för välvilliga och
delvis okritiska initiativ och förhoppningar snarare än för pragmatiska insatser.
Politiker borde först av allt bedömt konsekvenserna av en mycket snabb och omfattande invandring och en fortsatt stor anhöriginvandring. Resultatet har blivit en
dyster ekonomisk tillvaro för många som dessutom riskerar att spilla över permanent
till nästa generation. Facit är vuxna som står utan jobb och självförsörjning, familjer
utan bostad och elever utan tillräckliga färdigheter och därmed dystra framtidsutsikter. Det ekonomiska utanförskapet är kort sagt betydande och av allt att döma
växande. Till detta kommer ansenliga samhällsekonomiska kostnader förknippade
med den misslyckade ekonomiska integrationen och låga självförsörjningsgraden.
Politiska partier, inte minst i januariavtalet, försöker navigera och hitta lösningar för
utanförskapet, men någon verklig lösning på välfärdsstatens målkonflikter erbjuds
inte. Frågan är, efter många år av diskussion och okritiska integrationsåtgärder, om
ansträngningarna är tillräckliga eller ens relevanta.
Entreprenörskapsforums projekt ”Integration Sverige” syftar till att identifiera
åtgärder som kan bryta det ekonomiska utanförskapet och skapa förutsättningar för
en ökad självförsörjning. De förslag som föreslås är många gånger även tillämpbara
på inrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi avgränsar oss till frågor
om det utanförskap som blir konsekvensen av bristande ekonomisk integration och
låg självförsörjningsgrad. Detta för att få en uppfattning om hur stort utanförskapet

7.
8.

9.

I denna fråga har till exempel debatten mellan Svenskt Näringsliv och LO stundtals varit hätsk.
Sverige har haft en generös asyl- och anhöriginvandring, men även arbetskraftsinvandringen har
varit generös. Vi har valt att inte göra någon distinktion mellan olika grupper baserat på skälen för
att erhålla uppehållstillstånd.
Två vanliga mått i detta sammanhang är försörjningskvoten respektive försörjningsbördan.
Försörjningskvoten sätter den arbetsföra befolkningen, 20–64 år, i relation till gruppen 0–19
och > 65 år som ska försörjas. Försörjningsbördan mäter hur många som är sysselsatta av
20–64-åringarna i relation till grupperna 0–19 och > 65 år.
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är och därigenom komma fram till vilka åtgärder som behövs för att på kort och
lång sikt möta problemen. Framför allt har vi sammanställt existerande forskning
för att se hur olika studier bildar mönster med ekonomisk-politiska implikationer.
Vi har analyserat och värderat insatser som bryter utanförskapet i Sverige och utomlands i syfte att ta fram en lista med åtgärdsförslag. Vi har även utfört ny forskning
kring graden av självförsörjning hos utrikes födda och effekterna på sysselsättning
av sänkta anställningskostnader (Kapitel 4 och 6). Vad sker med de individer som
saknar självförsörjning? Vilka ekonomisk-politiska insatser fungerar? Vilka kan
avvecklas? Detta är frågor som tas upp i rapporten.
Syftet med rapporten är följande:
•

•

•

Att identifiera och analysera grundläggande svagheter i den svenska integrationspolitiken, framförallt riktade mot det ekonomiska utanförskapet bland
utrikes födda. Avsikten är att ge en sammanhängande ekonomisk analys av
grundproblemen som hindrar framgångsrik ekonomisk självförsörjning.
Att undersöka effekter och effektivitet i de reformer och insatser som riktats
mot att få fler i arbete, i synnerhet i meningsfull självförsörjning.
Att föreslå lämpliga vägar för en ökad ekonomisk integration av utrikes
födda. I många fall är reformförslagen av sådant slag att de syftar till att öka
självförsörjningsgraden oaktat individens ursprung.

Vi menar att vägarna till bättre ekonomisk integration är reformer och insatser
inom följande fem breda områden:
1.

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

2.

Utbildningsinsatser – språkkunskaper och insatser för att öka kunskaps- och
färdighetsnivåerna som krävs på den svenska arbetsmarknaden.

3.

Entreprenörskapsinsatser – nya företag och nya metoder för att få jobb samt
skapa alternativ till regelrätt anställning.

4.

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

5.

Filantropiska insatser – civilsamhällets roll i integrationsarbetet.

Behoven av reformer låter inte vänta på sig med en fortsatt stor invandring och
ett betydande utanförskap som riskerar att förstärkas i coronakrisens ekonomiska
efterdyningar. Många utrikes födda arbetar i branscher och företag som påverkats
hårt av en vikande efterfrågan (till exempel inom hotell- och restaurangnäringarna).
Det är flera av de existerande arbetsmarknadsinsatserna som behöver effektiviseras,
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men det är inte bara traditionella arbetsmarknads- och utbildningspolitiska åtgärder
som behöver anpassas och utvecklas. De behöver kompletteras med reformer inom
områden som styrs av bostads-, närings-, arbetsmarknads-, och utbildningspolitiken. Dessutom bör även civilsamhället ges förbättrade förutsättningar att bidra till
ökad integration.
Vår utgångspunkt är att integrationsproblemet omfattar tre större problemkomplex:
Det första är ekonomiskt med risk för stora såväl ekonomiska som sociala kostnader
framöver om inte problemen tas på allvar. Det andra är politiskt med en sviktande
tilltro och förmåga hos samhällets institutioner att komma tillrätta med problemen
och att utforma verksamma insatser samt genomförande av nödvändiga reformer.
Det tredje är en konsekvens av de två första, ett samhällskontrakt som behöver
revideras och utvecklas och som ser till att utrikes födda slipper hamna i ett permanent utanförskap. De ska istället möta en framgångsrik ekonomisk integration i det
svenska samhället för sig själva och sina barn.
Ett genomgående tema är behovet av förändringar för alla dessa tre problemkomplex som i sin tur vilar på tre principer:
1) Vi vill föreslå en pragmatisk politik, inte grundad i ideologi och fromma förhoppningar, utan baserad i insikten att individer är sociala varelser som svarar på
hur incitament är utformade. Vi belyser och ger exempel på en rad incitament som
i dagsläget inte gynnar integration. 2) Den andra principen bygger på en politik som
inte bara handlar om mer utbildning utan även baseras i behovet av icke-kognitiva
kunskaper som känsla av identitet, samhällstillhörighet och att med rättigheter
följer skyldigheter (reciprocitet) för att utanförskapet kan brytas. Dessa kunskaper
och sociala kapital skapas och utvecklas bäst i väl fungerande lokala miljöer. 3) Den
tredje principen bygger på behovet av helhet och pluralism i satsningar för att främja
integrationen. Med pluralism menar vi att integrationspolitiken inte enbart bör utgå
från en policymodell eller ett politikområde utan måste byggas i samverkan med
olika politikområden och i samverkan mellan företag, offentliga organisationer
samt idéburna företag och organisationer. Slutligen försöker vi göra en samlad
bedömning av vilka åtgärder som är samhällsekonomiskt hållbara för att bryta det
ekonomiska utanförskapet.
Vår ambition är att projektet ”Integration Sverige” ska tillföra åtgärdsförslag som
de politiska partierna och arbetsmarknadens parter med positiv nyfikenhet kan ta
till sig och genomföra för att bryta det ekonomiska utanförskapet. Vår grundläggande uppfattning är, vilket är det bärande temat i rapporten, att det som hittills
gjorts behöver omprövas och nya åtgärder formuleras.
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KAPITEL 2

Avgränsningar och
rapportens olika kapitel
Tragiska flyktingöden, tristess på asylboenden, alltfler i så kallade utsatta områden
med växande gängkriminalitet och många nyanlända i ekonomiskt utanförskap
har tyvärr varit dagliga nyheter de senaste åren. Ekonomiskt utanförskap – som är
huvudfokus för denna rapport – utgör endast en delmängd av en betydligt bredare
integrationsproblematik.
För att bättre förstå och kartlägga hur den svenska befolkningen ser på integrationen
lät Entreprenörskapsforum genomföra en Sifo-undersökning (Sifo, 2019; Backsell
m.fl., 2019) under november 2019. I undersökningen dömer åtta av tio svenskar ut
integrationspolitiken (Figur 2.1): 58 procent tror inte att politikerna kan lösa problemen, 21 procent är positiva till att lösningar kommer och 21 procent är tveksamma
eller vet ej. De som deltog i undersökningen håller således politikerna ansvariga för
den bristande integrationen men tilltror dem inte om att ha några lösningar. Vi menar
att det vittnar om ett samhällskontrakt i Sverige som fått sig en allvarlig törn.
Figur 2.1 Tror du att politikerna kommer att kunna lösa problemen med integration
och invandring?

21%
Tror att de kommer att kunna lösa dem
Tveksam, vet ej
Tror inte att de kommer att kunna lösa dem

58%

21%

Källa: Sifo (2019). Undersökningen riktade sig till ett representativt urval av den svenska befolkningen
och 1 002 individer i Kantar Sifo:s webbpanel intervjuades.
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Diskussionerna har sedan den stora flyktingkrisen 2015 inte bara handlat om integrationens kostnader för stat och kommuner. Frågor har också rests om hur allt
detta påverkar mjuka värden hos både utrikes och inrikes födda, såsom känslor av
identitet, tillhörighet och sammanhållning i landet. Bi Puranen har i sin forskning
visat att utrikes födda i Sverige, som kommer från ”lågtillitssamhällen”, ökar sin
generella tillitsnivå jämfört med ursprungsländerna, men de ligger alltjämt väsentligt
lägre än vad den etablerade befolkningen gör (Puranen, 2019).10 Att dessa värden
anses vara viktiga för en lyckad integration återfinns även i svaren på intervjuundersökningen från november 2019 och återges i figur 2.2 där ett representativt urval
svarat på vad de anser vara bra integration i Sverige. Svaren visar på betydelsen
av värden som att lära sig svenska, arbeta och kunna försörja sig samt känna sig
som en del av samhället. Självförsörjning är med andra ord något som den svenska
befolkningen anser vara ett rimligt krav.
Figur 2.2. Vad anser du är en bra integration av invandrare i Sverige? Öppen fråga,
efterkodad
Att invandrare lär sig svenska

35

Att invandrare arbetar och försörjer sig/betalar skatt/bidrar till samhället

27

Möjlighet till utbildning och sysselsättning

17

Sveriges traditioner, kulturo ch värderingar

16

Att invandrare ska känna sig som en del av samhället

13
11

Att invandrare lär sig lagar och regler, ej begår brott
Att alla kommuner och skolor ska ta emot lika många invandrare

10

Att invandrare får samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter och förutsätttningar

7

Alla ska integrera med varandra och inte bara med sina egna

5

Att invandrare får möjlighet til bostad

4

Att invandrare visas förståelse och respekt för deras kultur, normer och värderingar

3

Kortare handläggningstid om uppehållstillstånd/ snabba beslut och hjälp

3

Ge invandrare chans till ett bra och tryggt liv

3

Mindre bidrag

3

Mötesplatser och aktiviteter, (språkcafé mm)

2

Jämställdhet

2

Annat

6

Tveksam, vet ej

26

Källa: Sifo (2019). Undersökningen riktade sig till ett representativ urval av den svenska befolkningen
och 1 002 individer i Kantar Sifo:s webbpanel intervjuades.

Den internationella forskningen tydliggör hur stora migrantflöden påverkar kulturella och ekonomiska faktorer i samhället som på gott och ont kan förändra samhällskontraktets innehåll och färdriktning (Alesina m.fl., 2019; Tabellini, 2020).
En indikation på detta är en minskad vilja bland inhemskt födda västeuropéer och

10.

I begreppet ”den etablerade befolkningen” ryms befolkningen i övrigt samt invandrare från
västerländska länder.
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amerikaner för ekonomiska transfereringar till olika invandrargrupper. I vilken
utsträckning detta utvecklas även i Sverige är förvisso oklart. Den ekonomiska
och samhälleliga integrationen – där vissa tydligt identifierade grupper lever på
andra – kan dock innebära en minskad legitimitet för en välfärdsstat med höga
fördelningspolitiska ambitioner.11 Vi avgränsar oss dock fortsättningsvis från att
analysera frågor som handlar om skillnader i värderingar mellan inrikes och utrikes
födda, hur dessa värderingar förändras över tid samt påverkar den ekonomiska
integrationen.12
Som redan nämnts är, syftet med projektet ”Integration Sverige” att identifiera
åtgärder, reformer och insatser som kan bryta det ekonomiska utanförskapet i
Sverige. Vår analys- och reformagenda bygger på att integrationspolitiken måste
vara konkret, handfast, pragmatisk och inte kasta ängsliga sidoblickar mot vad som
hittills varit politiskt möjligt. Insatser ska bygga på forskning och goda erfarenheter
samt vara samhällsekonomiskt hållbara. Vi föreslår ett reformpaket som tar oss ur
den situation vi hamnat i.
De reformer och insatser vi föreslår är i de flesta fall inte ömsesidigt uteslutande,
tvärtom är simultana reformer inom ett flertal områden nödvändiga. Vi kommer
därför att peka på och diskutera dels förekomsten av målkonflikter, dels vilka
insatser som kompletterar och förstärker varandra. Vi fokuserar huvudsakligen på
de som redan är i landet, inte på potentiella framtida flöden vilka kan bli stora
och utmanande (SCB, 2020a). Vår avgränsning är det ekonomiska utanförskapet
och i första hand en analys av förutsättningarna, möjligheterna och förmågan hos
framförallt utrikes födda med mycket olika förutsättningar att uppnå självförsörjning, vare sig det blir som anställda eller i eget soloföretagande (Kapitel 8). Utifrån
ett självförsörjningsperspektiv spelar inte utrikes föddas bakgrund i termer av
ursprungsland och motiv för att migrera till Sverige någon roll i sig. Det kan dock ha
betydelse för såväl vilka förutsättningar individen har (till exempel utbildningslängd
och dess kvalitet) och andra förutsättningar som kan påverka förmågan att etablera
sig i den svenska ekonomin.
Det finns en omfattande forskning om invandring och integration såväl internationellt som i Sverige och flera av kapitlen bygger på denna digra ekonomiska forskningslitteratur. Samtidigt finns kunskapsluckor bland annat om reformernas och

11.
12.

Alesina, Glaeser och Sacerdote (2001) visar på ett negativt samband mellan etnisk och språklig
diversitet och omfattningen av välfärdstransfereringar. Se även Luttmer (2001).
Läsare som är intresserade av skillnader i värderingar (till exempel sekulära vis-à-vis traditionella)
som skiljer sig mellan olika grupper av utrikes och inrikes födda kan vända sig till World
Values Survey och Puranen (2019). Se till exempel ”kulturkartan” baserad på kartläggning av
sekulära, patriarkala, religiösa och frihetliga värderingar och hur dessa skiljer sig mellan olika
migrantgrupper och inrikes födda i Sverige. Från denna kartläggning går det bland annat att utläsa
betydande skillnader i ”avstånd” mellan olika grupper av utrikes och inrikes födda.
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insatsernas effekter som kan vara oklara och motstridiga. Vi kommer att diskutera
vilka insatser som har starkare eller svagare vetenskaplig evidens.
Statistiken kring invandring har utvecklats över tid för att bättre belysa omfattning och de bakomliggande motiven att söka sig till Sverige. Som vi ska se i det
följande kapitlet har den tidigare arbetskraftsinvandringen från Norden och Europa
ersatts av omfattande flykting- och anhöriginvandring från icke-europeiska länder.
I rapporten används huvudsakligen begreppet invandring och omfattar såväl arbetskrafts- som flykting- och anhöriginvandring. I den mån det går att urskilja olika
grupper eller kategorier av utrikes födda anges detta specifikt.
Till sist. Det finns inga snabba lösningar eller ett ”alexanderhugg” på integrationsutmaningarna. Många insatser behöver skalas upp och vässas, andra måste omprövas i grunden. Vårt grundantagande är att ett värdigt liv och sammanhållningen
i samhället bygger på att så många som möjligt blir ekonomiskt självförsörjande.
Vi förnekar inte att det finns många aspekter på integration, men anser att den
viktigaste är en tillräcklig självförsörjningsgrad.
Rapporten har lagts upp på följande sätt. Kapitel 3 presenterar basfakta om
invandringens storlek, innehåll och utveckling. Kapitel 4 beskriver graden av självförsörjning hos olika grupper av utrikes födda. Kapitel 5 till 10 analyserar olika
integrationsproblem från både ett utbuds- och efterfrågeperspektiv. I dessa kapitel
föreslås en rad rekommendationer på reformer och insatser som kan bidra till att
bryta det ekonomiska utanförskapet. I kapitel 10 sammanfattas de viktigaste slutsatserna och förslagen.
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KAPITEL 3

Invandringens
storlek och utveckling
– några basfakta
Den svenska integrationspolitiken lanserades på 1990-talet då den förste integrationsministern tillsattes 1996 med den S-märkta tidigare fackföreningsordföranden
Leif ”Blomman” Blomberg. Posten ersatte den tidigvarande invandrarministern.
Folkpartisten Erik Ullenhag var den siste som innehade titeln integrationsminister.
Posten avvecklades 2014 och bytte återigen namn. När detta skrivs är miljöpartisten
Åsa Lindhagen jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot ”diskriminering
och segregation”.
Namnbytena har ibland antytts spegla hur politiken sett på problemen och utmaningarna med invandring. Är det en migrationsfråga, en integrationsfråga eller en
diskriminerings- och segregationsfråga?
Vår utgångspunkt är att vi inte står inför ett problem som kan hanteras med att
ministerposter byter namn. Det finns snarare ett stort ekonomiskt och socialt problem för Sverige, särskilt för utrikes födda som kommit de senaste fem åren. Nedan
beskrivs kortfattat invandringens storlek, struktur och utveckling under senare tid.
I de följande kapitlen går vi djupare in på vissa integrationsproblem som uppstått
i dess spår, analyserar de hinder som föreligger för en effektivare integration och
diskuterar reformer och insatser som kan förbättra den.

3.1 Exceptionellt hög invandring och allt sämre
arbetsmarknadsutfall
Under det senaste decenniet har invandringen till Sverige varit exceptionellt hög i
ett historiskt perspektiv (Figur 3.1). Genuint osäkra prognoser visar förvisso på en
avtagande invandring fram till år 2050 men den är fortfarande på en mycket hög
nivå. Även utvandringen har ökat men det finns betydande skillnader i benägenheten att utvandra för olika grupper, särskilt utrikes födda utanför Europa har en
väsentligt lägre utvandringsbenägenhet än de som är födda i Europa (SCB, 2020a).
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Detta kan ha negativa effekter på humankapitalets sammansättning på den svenska
arbetsmarknaden och sker om det är så att högutbildade med värdefulla kunskaper
och färdigheter uppvisar en högre benägenhet att lämna Sverige, samtidigt som
individer utan möjligheter till självförsörjning stannar i högre utsträckning.13
Figur 3.1 Hundra år av invandring 1970–2070
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Anm. 1970 till 2019 med framskrivning 2020 till 2070.
Källa: SCB (2020b).

Som framgår i figuren ovan tog invandringen fart i början av det nya millenniet för att växa exponentiellt fram till den stora flyktingvågstoppen år 2015. De
begränsningar i mottagandet av migranter som genomfördes efter toppnoteringen
2016 minskade invandringstrycket vilket medförde att det planade ut under 2019,
dock på en historiskt hög nivå som beräknas ligga konstant fram till år 2070
(SCB, 2020b). Idag har Sverige drygt två miljoner utrikes födda invånare och cirka
600 000 i andra generationen. Drygt en miljon av de utrikes födda härstammar
utanför Europa (Tabell 3.1). Tidigare var Finland det vanligaste ursprungslandet,
idag är de två största invandrargrupperna från Syrien och Irak.
Sedan mitten av 1970 och framåt har invandringen till Sverige ändrat karaktär
och gått från att vara huvudsakligen arbetskraftsinvandring från våra grannländer
till att alltmer domineras av flykting- och anhöriginvandring. Andelen beviljade
uppehållstillstånd toppade år 2015 och uppgick till närmare 140 000. Antalet asylsökande har halverats sedan slutet av mars 2020 i coronakrisens spår och uppgick

13.

Coronakrisen antas av SCB bidra till en än svagare utvandring för utrikes födda som kommit efter
2015 (SCB, 2020b).
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till 21 958 år 2019 (Migrationsverket, 2020). Kvalificerad arbetskraftsinvandring
är idag en marginell och minskande grupp. I tabell 3.1 nedan återges utrikes födda
utifrån ursprungsregion samt grund för bosättning.
Från tabell 3.2 ses att Sverige har en av de högsta andelarna utomeuropeiskt födda,
ofta från länder med generellt sett låg utbildningsnivå (Se FN:s Human Development
Index (HDI, 2020)). Idag är närmare 13 procent av den totala befolkningen född
utanför EU (Figur 3.2).
Tabell 3.1 Personer efter födelseregioner och med olika grund för bosättning
fördelade efter tid i Sverige, år 2015 och 2018. Procent och antal i tusental.

0–4 år
(%)

5–9 år
(%)

10–19 år
(%)

20-år
(%)

Antal i
Summa tusental
(%)
2015

Antal i
tusental
2018

Andra
generation två
utrikesfödda
föräldrar, 2018

Norden

8

6

9

77

100

246

236

85

Övriga Europa

22

18

16

44

100

576

582

161

Utanför Europa

33

22

18

28

100

854

1137

342

Flyktingar och deras
anhöriga

39

22

22

22

100

425

-

-

Övriga anhöriga

30

28

15

15

100

246

-

-

Övriga

46

26

18

18

100

89

-

-

-

-

-

100

100

94

-

-

Invandrade före 1987

SCB:s anmärkning: ”För personer invandrade före 1987 saknas i de flesta fall uppgift om grund för
bosättning. Dessa redovisas här som en separat grupp. Att personer med lång vistelsetid inte kan delas in
efter grund för bosättning innebär att andelen som bott 20 år eller längre tid i Sverige underskattas för
olika grupper av grund för bosättning”.
Källa: SCB (2016) samt SCB (2019a).

De nyanlända som kom efter 2015 visar upp en betydande heterogenitet som
skillnader i ålder, ursprungsländer och utbildning. I Sverige hade 30 procent
av de som skrevs in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag14 mindre än nio
års grundskola, 20 procent hade gymnasial utbildning och endast 25 procent
hade eftergymnasial utbildning (Arbetsförmedlingen, 2020). De utrikes födda
som kommit till Sverige har dessutom lägre utbildningsnivå i genomsnitt än
de som kommit till andra EU-länder. Över 250 000 av de som är inskrivna
som arbetslösa bedöms av SCB som personer med svag konkurrensförmåga på
arbetsmarknaden.15

14.
15.

Om etableringsuppdraget se Arbetsförmedlingen (2019a).
Svag konkurrensförmåga definieras enligt Arbetsförmedlingen (2019b) som: Inskrivna arbetslösa:
1) med högst förgymnasial utbildning; 2) med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga; 3) som är utomeuropeiskt födda samt 4) i ålder 55–64 år. Detta får ses som ett
approximativt mått på humankapital.
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Figur 3.2 Andelen av befolkningen i EU-länder som är födda utanför EU (2018,
procent)
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Källa: OECD (2020).

Invandringens förändrade sammansättning syns tydligt i arbetsmarknadsutfallen för utrikes födda och hur dessa successivt har försämrats. Det så kallade
sysselsättningsgapet, mätt som sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes
födda 20 till 64 år, är störst i Sverige jämfört med alla länder i EU (Eurostat,
2020). I tabell 3.2 framgår skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes
födda uppdelat på olika utbildningsnivåer. Mönstret är tydligt. Utrikes födda
har generellt högre arbetslöshet jämfört med inrikes födda, och med högre
utbildning faller arbetslösheten.
Redan före coronakrisen spådde Arbetsförmedlingen att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda kommer att öka och att det framförallt är utrikes
födda med låg utbildning (mindre än nio år) som kommer att uppleva en högre
arbetslöshet (Arbetsförmedlingen, 2019b). Utvecklingen under coronapandemin
har förstärkt riskerna för långtidsarbetslöshet och Arbetsförmedlingen räknar med
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att närmare 600 000 kommer att vara inskrivna som arbetslösa 2021 där unga och
utrikes födda är de som drabbas mest (Arbetsförmedlingen, 2020). Det innebär i ett
historiskt perspektiv rekordmånga inskrivna arbetslösa personer med kort utbildning, vilket innebär att gruppen icke-självförsörjande kommer att växa.
Tabell 3.2 Arbetslöshet, inrikes och utrikes födda efter utbildningsnivå, 15–74 år, 2019
Inrikes födda

Utrikes födda

Förgymnasial utbildning

15,8

33,9

Gymnasial utbildning

3,9

13,6

Eftergymnasial utbildning

2,7

9,3

Samtliga utbildningsnivåer

4,4

15,1

Källa: Ekonomifakta/SCB (2020).

Invandringen till Sverige har således, sedan mitten av 1970-talet förändrats, och
därmed har även de ekonomiska konsekvenserna påverkats. Den arbetskraftsinvandring som ägde rum i Sverige under 50-, 60- och större delen av 70-talet var
ekonomiskt fördelaktig för inrikes födda. Jan Ekberg har visat att den offentliga
sektorn fram till i början av 1980 omfördelade inkomster från utrikes till inrikes
födda och där nettointäkten uppgick till motsvarande cirka en procent av BNP. Men
från och med 1990, då sysselsättningen för utrikes födda försämrades överlag, översteg kostnaderna intäkterna varför omfördelningen av de offentliga inkomsterna
gått från inrikes födda till utrikes födda. Nettokostnaderna – eller omfördelningen
mellan inrikes och utrikes födda – uppgick 2006 till mellan 1,5 och 2 procent av
BNP enligt Ekberg (2009). Joakim Ruist (2015) uppskattar att nettokostnaden för
flyktinginvandring uppgår till motsvarande en procent av BNP. Detta motsvarar i
2019 års BNP-nivå 50–100 miljarder SEK per år. En svag integration ger dock inte
enbart kostnader för offentlig sektor utan påverkar också den ekonomiska tillväxten
negativt. Vid en svag integration på arbetsmarknaden blir tillskottet till BNP genom
invandring mindre än den ökning i befolkningen som invandringen ger upphov till.16
Det är också svårt att se några dynamiska tillväxteffekter om de utrikes födda inte
finns på arbetsmarknaden.
Vissa kostnader kan antas öka markant över tiden. Pensionsmyndigheten prognostiserar till exempel att pensionskostnaderna för grundskyddet för utrikes födda
kommer att stiga från dagens 4,1 miljarder (Pensionsmyndigheten, 2017) till elva
miljarder 2030 för att 2060 uppgå till hela 69 miljarder (Tabell 3.3 nedan). Enligt
prognosen kommer kostnaderna enkom för grundskyddet motsvara 1,2 procent
av BNP. Till detta kommer svårkvantifierbara kostnader i form av minskad tillit,
kriminalitet och sociala problem i kölvattnet av bristande ekonomisk integration

16.

Ekberg diskuterar detta på sidan 11 och 12 i ESO-rapporten 2009.
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och låg självförsörjningsgrad. Utan att fördjupa oss i dessa kostnader nöjer vi oss
med att konstatera att om det finns en önskan att minska dem är det nödvändigt att
öka självförsörjningsgraden.
Tabell 3.3 Skattade utgifter för grundskyddet för alla utrikes födda, miljarder SEK
År

Nuvarande utrikes födda

Prognosticerade utrikes födda

Summa

2020

2,9

1,2

4,1

2030

7,6

3,8

11,4

2060

32

37

69

Källa. Pensionsmyndigheten (2017). Enligt Pensionsmyndigheten motsvarade den totala kostnaden för
grundskyddet ca 0,9 procent av BNP år 2016, varav kostnaden för utrikes föddas grundskydd uppgick
till ca 0,28 procent. 2060 prognosticeras kostnaderna för grundskyddet för utrikes födda uppgå till
motsvarande 1,2 procent av BNP.

Sammanfattningsvis beror kostnaderna på omfattningen av nyanlända, den kulturella- och utbildningssammansättningen hos de utrikes födda samt förmågan hos
värdlandet att ta emot och integrera dessa på ett bra sätt. Dessa tre faktorer är delvis
annorlunda med den senaste migrantvågen jämfört med tidigare perioder. Det får ses
som en truism att varje icke självförsörjande individ späder på försörjningsbördan.
Allt som allt visar statistiken på betydande integrationsproblem framöver för
Sverige. Den invandring som hanterades under den förste integrationsministern har
ändrats med de nya invandringsvågorna de senaste åren, framförallt har volymerna
och antalet individer med låga kunskaps- och färdighetsnivåer ökat. Resultatet har
blivit en situation med många nyanlända utan jobb, utan grundläggande kunskaper,
allt fler utan framtidshopp om anställning och, som vi ska se i nästa kapitel, utan
möjlighet till självförsörjning.
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KAPITEL 4

Ekonomiskt utanförskap,
självförsörjning och
humankapital
Att personer med ursprung i länder utanför Europa under lång tid haft svårigheter
att etablera sig på arbetsmarknaden är, som visats ovan, väl dokumenterat – sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Sverige är det största inom
Europa. Utrikes födda uppvisar även en lång tidsutdräkt från invandringstillfället
till dess att de blir sysselsatta. Det har tagit mellan fem och tio år för 50 procent av
utrikes födda i arbetsför ålder att komma i sysselsättning (Tabell 4.1). Det är dock
viktigt att notera, som kommer att visas i kapitlet, att sysselsättning är långt ifrån
tillräckligt för att vara självförsörjande.17
Tabell 4.1 Andel förvärvsarbetande flyktingar efter vistelsetid i Sverige
År för folkbokföring
Antal år sedan invandring

1997

2000

2005

2010

2013

0

3,5

4,2

9,1

2,9

5,6

3,7

1

9,8

11,0

15,6

9,8

16,0

15,8

2

17,9

18,6

26,6

15,7

26,9

32, 5

37,2

51,7

5

43,8

35,0

41,6

10

58,8

51,1

62,4

15

61,6

61,5

2015

Anm: Avser folkbokförda personer i åldern 20–64 år. Andelen sysselsatta avser personer som var
registrerade som sysselsatta i november det aktuella året.
Källa: SCB i Hammarstedt och Skedinger (2017).

17.

Andersson Joona visar (2020a) att för flykting- och anhöriginvandring som fick uppehållstillstånd
i Sverige år 2015 så hade närmare 47 procent kommit i sysselsättning tre år efter invandring, dock
varierar sysselsättningen kraftigt mellan utrikes födda med olika utbildningsnivåer.
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Sysselsättningsstatistiken är den mest använda statistiken för kunskap och beslut
kring integration. Men för en korrekt analys av den ekonomiska integrationen är
den otillräcklig. Den ger helt enkelt inte en komplett bild av graden av ekonomisk
integration då sysselsättning vare sig är ett nödvändigt eller tillräckligt villkor för
att vara självförsörjande.
Vad som menas med ekonomisk integration respektive ekonomiskt utanförskap
råder det ingen samsyn om. I syfte att få en mer rättvisande bild av hur omfattande
det ekonomiska utanförskapet är samt ett så objektivt mått som möjligt på hur väl
den ekonomiska integrationen fungerar togs underlagsrapporten ”När blir utrikes
födda självförsörjande?” fram (Eklund och Larsson, 2020). I rapporten analyseras
utvecklingen och graden av självförsörjning hos utrikes födda i Sverige, dessutom
analyseras vilken roll som utbildning och ursprungsregion har för möjligheterna till
självförsörjning. Nedan diskuteras sambandet mellan humankapital och etablering
på arbetsmarknaden, därefter återkommer vi till frågan om självförsörjning.

4.1 Humankapital och etablering på arbetsmarknaden – ingen
enkel relation
En nödvändig förutsättning för att framgångsrikt etablera sig och uppnå självförsörjning är att individen har tillräckligt med humankapital. Med humankapital
avses alla de förmågor, kunskaper och färdigheter som gör individen produktiv och
efterfrågad på arbetsmarknaden. Humankapitalet hos många utrikes födda motsvarar dock inte arbetsgivarnas efterfrågade färdigheter och kunskaper och dessa
individer kommer därför ha svårt att uppnå självförsörjning.
Humankapital förvärvas genom bland annat investering i utbildning, men utbildning
leder inte per automatik till ökat humankapital. Det finns många utbildningar som
saknar värde eller har begränsad efterfrågan på arbetsmarknaden. Individer förvärvar även värdefulla kunskaper och färdigheter genom arbetsmarknadserfarenhet och
praktisk erfarenhet av ett yrke.18 Teoribildningen kring humankapital kan dock hjälpa
oss förstå vilka faktorer som påverkar en individs förmåga att etablera sig på arbetsmarknaden, uppnå självförsörjning och förklara lönenivån. Den kan även ge vägledning till under vilka förutsättningar som fortsatt utbildning är privatekonomiskt och
samhällsekonomiskt lönsamt eller om det är bättre med ett snabbt arbetsmarknadsinträde (se resonemang i Eklund och Pettersson, 2017 och Kapitel 6 i denna rapport).
Det finns tydliga belägg för att individer med längre utbildningsbakgrund har enklare att etablera sig på arbetsmarknaden. Som visats i föregående avsnitt kan vi se
att arbetslösheten är betydligt högre för individer som saknar gymnasieutbildning,
18.
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Utifrån ett humankapitalperspektiv är utbildning ett investeringsbeslut där värdet av utbildningen
ska vägas mot alternativkostnaderna. Utbildning tar tid och resurser i anspråk samt försenar oftast
arbetsmarknadsinträdet.
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oavsett om de är inrikes eller utrikes födda. Denna observation ska dock inte tolkas
som att ytterligare satsningar på utbildning automatiskt resulterar i lägre arbetslöshet. I Sverige finns belägg för att felutbildning resulterar i undanträngningseffekter
där formellt högutbildade har arbeten vars kvalifikationskrav inte motsvarar deras
utbildningsnivå.19
Ser vi till den senast tillgängliga statistiken är den formella utbildningsnivån bland
utrikes födda lägre än utbildningsnivån bland inrikes födda, men skillnaderna är
inte dramatiska (Figur 4.1). I gruppen 25–64 år hade cirka 45 procent av inrikes
födda någon form av eftergymnasial utbildning 2019. Motsvarande siffra för utrikes
födda låg på cirka 41 procent. Gruppen lågutbildade som endast har förgymnasial
utbildning är dock dubbelt så stor bland utrikes födda (nio respektive 18 procent).
Figur 4.1 Födelseländer och utbildningsnivåer bland utrikes födda 2019, procent
och antal
Förgymnasial utb.

Gymnasial utb.

Eftergymnasial utb.

Eftergymnasial utb. tre år eller längre

Uppgift om utbildning saknas

HDI - antal utbildningsår, 2018 (höger axel)
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Källa: SCB (2020c) och FNs Human Development Index (HDI, 2020). Kurvan visar genomsnittligt antal
utbildningsår i respektive ursprungsland och avser 2018. Uppgift för Jugoslavien och Somalia saknas.
Utbildningssammansättningen avser individer i åldrarna 25–64 år 2019. Utöver individer födda i Sverige
ingår de 15 största grupperna av utrikes födda.

19.

Effekten blir undanträngning av individer med lägre utbildning (Eklund och Petersson, 2017). För
att utbildning ska resultera i humankapital som efterfrågas krävs att den svarar upp mot behoven
som finns på arbetsmarknaden. Det är möjligt att denna effekt förstärks av det faktum att Sverige
har en låg andel enkla jobb.
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Bakom dessa siffror döljer sig emellertid en betydande heterogenitet mellan olika
grupper av utrikes födda. I figur 4.1 redovisas utbildningssammansättningen för
inrikes födda samt för de 15 största grupperna av utrikes födda. Grupper med
ursprung i Indien eller Tyskland uppvisar en hög andel högutbildade (drygt 60
procent har eftergymnasial utbildning), det vill säga högre genomsnittlig utbildning
än inrikes födda. Grupper från länder som till exempel Somalia och Eritrea har en
betydligt högre andel lågutbildade. I figuren återges även FN:s uppskattning av det
genomsnittliga antalet utbildningsår i respektive land. 20

4.2 Tydliga skillnader i faktiska färdighetsnivåer
En integrationspolitiskt viktig observation är att en formell utbildning inte ger
hela bilden av de faktiska färdighetsnivåerna. Skillnader i utbildningsnivå som
visats ovan förstärks ytterligare av att den rapporterade utbildningsnivån hos
många utrikes födda är missvisande i fråga om faktiska kunskapsnivåer. Eftersom
kvalitet och innehåll på utbildning varierar är det mindre meningsfullt att jämföra
en utbildning mellan två fundamentalt olika länder. Istället krävs att de faktiska
kunskaps- och färdighetsnivåerna undersöks. Detta görs i den så kallade PIAACstudien (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) som
OECD (2020) genomför av vuxnas kunskapsnivåer.
I PIAAC-studien framgår att i de flesta länder finns ett kunskapsgap mellan
inrikes och utrikes födda. Sverige uppvisar i detta sammanhang ett av de största
gapen (OECD, 2019). Beräkningarna har jämfört redovisade utbildningsnivåer
(låg, medel och hög) med de faktiska poängerna för räknefärdigheter i PIAACstudien. 21 Resultaten visar på stora skillnader i färdigheter på varje utbildningsnivå för utrikes födda jämfört med inrikes födda (Figur 4.2). En slutsats är
därför att de uppgivna utbildningsnivåerna inte är en tillräckligt god indikator för
presumtiva arbetsgivare att bedöma anställningsbarhet och färdigheter. Sverige
uppvisar således ett av de största gapen mellan inrikes och utrikes födda i fråga
om färdighetsnivåer. 22

20.

21.

22.
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Den genomsnittliga utbildningsnivån i respektive land skiljer sig i flera fall från den genomsnittliga
utbildningsnivån för respektive grupp av utrikes födda som befinner sig i Sverige. Detta kan bero
på flera faktorer såsom demografi, felrapportering av utbildningsnivå samt självselektion.
PIAAC står för ”Programme for International Assessment of Adult Competencies”. Det är
den största internationella undersökningen om vuxnas färdigheter som någonsin genomförts.
Undersökningen mäter tre kunskapsområden som läsfärdigheter, räknefärdigheter och
problemlösningsförmåga.
Ett stort kunskapsgap kvarstår även då analysen rensar för faktorer som utbildningsnivå, kön,
föräldrarnas utbildningsbakgrund och ålder (OECD, 2018).
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Figur 4.2 Genomsnittliga räknefärdigheter i de nordiska länderna efter
Genomsnittliga räknefärdigheter
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Källa: Långtidsutredningen (SOU, 2015:104).

Även i Långtidsutredningen (SOU, 2015:104) visas att den genomsnittliga räknefärdigheten för individer med ursprung i arabländer och Afrika söder om Sahara med
hög utbildning har sämre kunskaper än individer födda i de nordiska länderna med
låg utbildning. I den fortsatta analysen finner utredarna att sysselsättningsgapet
mellan inrikes och utrikes födda fullt ut förklaras av dessa skillnader i faktiska
färdighetnivåer. Utredarna slår även fast att:
”Ett mycket viktigt och positivt resultat från PIAAC-undersökningen är att
det inte finns några signifikanta skillnader mellan utrikes och inrikes födda
när det gäller att ha ett arbete, om hänsyn tas till nivån på individens färdigheter. De lika möjligheterna att ha ett arbete om man har goda färdigheter
verkar inte heller förklaras av att utrikes födda i högre grad skulle arbeta i
yrken som inte motsvarar deras färdighetsnivå. Samma bild framkommer
i en OECD-studie på svenska PIAAC-data som kontrollerar för ett stort
antal bakgrundsvariabler. Utredningen gör bedömningen att den svenska
arbetsmarknaden huvudsakligen ser till individers färdigheter och som helhet
inte verkar präglas av etnisk diskriminering.”
(SOU, 2015:104, s. 12).
Resultaten från PIAAC-undersökningen och Långtidsutredningen (SOU, 2015:104)
får med andra ord sägas bestrida hypotesen att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda skulle basera sig på så kallad strukturell diskriminering.
Det finns vissa vetenskapliga belägg för att det förekommer statistisk (även kallad
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preferensbaserad) diskriminering på arbetsmarknaden. 23 Denna typ av diskriminering är rationell till sin natur och kan uppstå då till exempel en arbetsgivare antar
att somliga egenskaper är överrepresenterade inom en viss grupp men att det inte är
enkelt att avgöra på individbasis.
Sammantaget gör vi bedömningen att diskriminering – även om det förekommer
– inte är en central förklaring till sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes
födda. Det som istället framträder som avgörande faktor för självförsörjning är de
faktiska kunskaps- och färdighetsnivåerna.

4.3 Hur kan självförsörjningsgraden mätas?
Vi har valt att använda oss av två kriterier för ekonomisk integration: 1) sysselsättningsstatus, 2) om individens inkomst är tillräcklig för att anses vara självförsörjande. Att komplettera statistiken med ett självförsörjningsmått ger en mer rättvis
bild av graden av ekonomisk integration än vad enbart sysselsättningsstatistiken
gör, se även ett förtydligande kring begreppet självförsörjning i faktaruta 4.1 nedan.
(För detaljer kring självförsörjningsstudien se Eklund och Larsson, 2020.)
För att uppnå jämförbarhet över tid har vi valt att använda oss av prisbasbelopp
(2019 års prisbasbelopp uppgår till 46 500 SEK). För självförsörjning använder vi
fyra prisbasbelopp vilket torde vara en nivå som innebär i varje fall temporär självförsörjning, om än lågt räknat. För 2019 innebär detta att gränsvärdet för självförsörjning ligger på 15 500 SEK per månad före skatt (12 600 SEK efter genomsnittlig
inkomstskatt). 24 I praktiken kan detta vara en alltför låg tröskel för att betraktas som
självförsörjande i strikt mening givet att Sverige har omfattande transfererings- och
inkomstutjämningssystem (se faktaruta 4.1 för diskussion). För att säkerställa att
en individ inte är nettobidragstagare sett över hela livscykeln krävs högre inkomster.
FAKTARUTA 4.1 – SJÄLVFÖRSÖRJNINGSBEGREPPET
Samtidigt som sysselsättningsstatistiken behöver kompletteras är det inte självklart hur självförsörjning ska definieras. Vi har valt en låg tröskel och inkluderar samtliga individer i arbetsför ålder. Det
går dock att diskutera huruvida självförsörjning ska ses över flera år eller hela livscykeln, då det är
naturligt att individers inkomster varierar betydligt över de yrkesverksamma åren.
I en välfärdsstat som den svenska kompliceras självförsörjningsbegreppet av de olika transfererings- och inkomstutjämningssystemen som inte enbart transfererar inkomster mellan individer utan

23.

24.
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Två studier som är värda att nämna är Carlsson och Rooth (2007) samt Bursell (2014). Dessa
studier använder sig av en experimentell ansats där fiktiva ansökningar sänds till lediga tjänster.
Båda studierna finner att likvärdiga ansökningar men med olika namn (arabiskt klingade eller
svenskklingande) har olika sannolikhet att kallas till intervju. En annan liknande studie (Dancygier
och Vernby, 2018) undersöker restaurangbranschen och finner att fingerade ansökningar med
somaliska eller irakiska namn kallas i lägre utsträckning till intervju. Studien finner dock ingen
skillnad mellan svenska och polska namn.
Bygger på antagandet om att individen ifråga betalar genomsnittlig kommunalskatt
(inkomstskattetabell 32).
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även över tid och mellan generationer. Utifrån detta perspektiv är det inte tillräckligt att en individ
har tillräcklig inkomst för att försörja sig själv några få år, det är nödvändigt att individen kan försörja
sig under hela sitt liv.
Ett strikt självförsörjningsbegrepp skulle med andra ord kräva att livstidsberäkningar görs över hur
mycket en individ tjänar, hur mycket skatteintäkter detta ger samt hur mycket personen får i form av
olika välfärdstjänster och transfereringar (sjukvård, bidrag, garantipension och så vidare).
Sverige har höga minimilöner, vår definition av självförsörjning ligger betydligt under de kollektivavtalade minimilönerna. Det bör därför noteras att om vi skulle använda oss av ett högre gränsvärde motsvarande till exempel kollektivavtalsmässiga minimilöner skulle det ytterligare reducera
självförsörjningsgraden.
Att använda prisbasbelopp, som är avsedda att vara jämförbara över tid, bör ses som ett objektivt
och transparent sätt att avgöra vilken gräns som ska användas för självförsörjning. Icke desto mindre
uppstår ett gränsdragningsproblem som drivs av att prisbasbeloppen inte skrivits upp i samma takt
som den reala löneutvecklingen. Mellan åren 1990 och 2018 har prisbasbeloppen en noterad uppgång med ca 53 procent medan den reala löneutvecklingen legat på ca 61 procent. Användandet
av prisbasbelopp innebär med andra ord att vi får en inbyggd positiv trend i den genomsnittliga
självförsörjningsgraden. Detta är ytterligare exempel på en avvägningsfråga där valet har vägletts
av principen att hellre överskatta självförsörjningsgraden än att underskatta den.
Ur detta perspektiv bör självförsörjning definieras som livstidsinkomster som är tillräckligt stora för
att individen i fråga ska betala in mer i skatt än vad denna får ut via transfereringssystem. Även om
detta är en mer teoretiskt tilltalande definition av självförsörjning är den svår att operationalisera.
En väg skulle kunna vara att använda en gräns för när individen etablerats på arbetsmarknaden och
har varit det under en viss tid. Forslund m.fl. (2017) har till exempel valt att definiera ”arbetsmarknadsetablering” som stadigvarande inkomster som uppnår minst 50 procent av medianinkomsten
för en 45-åring. Till detta ska läggas att det finns flera olika orsaker till låga inkomster. Det är till
exempel en betydande skillnad mellan att vara studerande, som förhoppningsvis leder till högre
inkomster på sikt, och att vara arbetslös. En annan begränsning är att det inte går att beakta odeklarerade inkomster eller möjligheten att vissa individer lever på sparade tillgångar.
Källa: Eklund och Larsson, (2020).

Självförsörjning, som vi valt att definiera den, blir då ett mått som kan sättas i
relation till andra inkomstbegrepp som exempelvis medianinkomster, relativa fattigdomsbegrepp och minimilöner. Medianlönen i Sverige låg 2018 på 30 900 SEK
per månad (SCB, 2019b) vilket omräknat till 2019 års priser och efter inkomstskatt motsvarar 23 991 SEK i disponibel inkomst. 25 Med OECD:s definition ligger
gränsen för relativ fattigdom vid knappt 12 000 SEK i disponibel månadsinkomst.
Det vill säga 50 procent av medianen för den disponibla inkomsten. Vidare har
underlagsrapporten vägletts av principen att hellre överskatta självförsörjningsgraden än att framställa de ekonomiska integrationsproblemen som större än vad
de faktiskt är. Den försiktiga definitionen, samt att vi inte kan rensa för anställningsstöd (subventioner) till företag, gör att vi med stor sannolikhet överskattar

25.

Medianlönen 2018 har räknats upp med KPI, 1,7 procent, och sedan har inkomstskatt enligt
skattetabell 32 subtraherats.
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självförsörjningsgraden. Fortsatta studier bör därför undersöka effekterna av att
använda högre trösklar för självförsörjning.

4.4 Självförsörjningsgradens utveckling i Sverige
En första observation är att när vi ställer inkomst- och självförsörjningskrav förändras
den ekonomiska integrationen dramatiskt till det sämre jämfört med sysselsättningen.
I tabell 4.2 redovisas sysselsättningsgrad samt självförsörjningsgrad för åren 1990,
2005 och 2016 för olika ursprungsregioner. Inrikes födda samt individer med ursprung
i våra nordiska grannländer ingår i samma grupp. En första observation är att det
föreligger en betydande skillnad mellan sysselsättning och självförsörjning. För individer födda i Norden ligger sysselsättningen stabilt på knappa 90 procent. Inkomst- och
sysselsättningsnivåerna stiger dock markant över tiden. Självförsörjningsgraden går
upp från 52 procent till 73 procent för gruppen med nordiskt ursprung. Genomgående
har övriga invandrargrupper lägre inkomstnivåer och självförsörjningsgrad. Lägst
hamnar grupperna från Mellanöstern och Afrika, med en självförsörjningsgrad på
36 respektive 38 procent år 2016. Detta innebär att en majoritet av utrikes födda i
arbetsför ålder – drygt 600 000 – saknade självförsörjning 2016.
Över tid kan vi kan observera en uppåtgående trend för samtliga grupper. Det finns
flera möjliga förklaringar till detta mönster: 1) reallönerna har ökat i snabbare takt
än vad prisbasbeloppen skrivits upp, 2) den demografiska sammansättningen har
förändrats i vår panel och den genomsnittliga åldern har ökat, 3) de utrikes föddas
genomsnittliga tid i landet har ökat och med det en stigande sannolikhet att komma
i sysselsättning och uppnå självförsörjning.
Tidsutdräkten mellan migrationstillfället och ekonomisk etablering på arbetsmarknaden är betydande. I figurerna nedan redovisar vi andelen utrikes födda (20–64 år) som
uppnår sysselsättning samt självförsörjning från att de beviljats uppehållstillstånd
och 27 år framåt. Även i detta fall har vi avgränsat materialet till individer som var
mellan 19> år ≤64 vid migrationstidpunkten. Först redovisar vi de totala siffrorna,
därefter bryter vi ned på utbildningsnivå, ursprungsregioner samt utsatta/icke utsatta
områden.26 I figurerna redovisas dessa siffror fördelat på ursprungsregioner, utbildningsnivå samt utsatta och icke-utsatta områden.27 Kurvorna visar andelen individer
som nått upp till: 1) sysselsättning och 2) självförsörjning (fyra prisbasbelopp). Den
tredje kurvan visar antalet individer som vistats ett visst antal år i landet.

26.

27.

Det är viktigt att notera att siffrorna nedan är ovägda genomsnittssiffror för perioden 1990–2016.
Notera även att antalet individer minskar snabbt över tiden, vilket gör att kurvorna ska tolkas med
försiktighet efter cirka 15–20 år. I varje figur har därför en kurva som visar antalet individer som
vistats viss tid i landet inkluderats. Av samma anledning har figurerna beskurits vid år 21.
Figurerna inkluderar individer 20–64 år som vid migrationstidpunkten var äldre än 19 år och
omfattar åren 1990 till 2016.
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Tabell 4.2 Andelen sysselsatta, med inkomster och självförsörjning utvalda år, i
procent och antal
Grupp

År

Sysselsatt

Självförsörjande

Totalt antal individer

Norden

1990

89

52

4 686 293

Norden

2005

87

64

4 751 009

Norden

2016

89

73

4 650 073

Afrika

1990

75

25

21 055

Afrika

2005

59

31

56 064

Afrika

2016

63

38

143 163

Syd-Centralasien

1990

67

16

35 818

Syd-Centralasien

2005

65

35

77 597

Syd-Centralasien

2016

71

51

136 166

Mellanöstern

1990

61

19

43 972

Mellanöstern

2005

53

27

122 906

Mellanöstern

2016

56

36

295 369

Syd-Centralamerika

1990

81

27

29 081

Syd-Centralamerika

2005

74

42

53 286

Syd-Centralamerika

2016

81

59

68 581

Södra Europa & Balkan

1990

72

35

62 595

Södra Europa & Balkan

2005

66

42

128 475

Södra Europa & Balkan

2016

77

59

168 553

Alla andra, utom Norden

1990

78

40

144 194

Alla andra, utom Norden

2005

69

44

207 279

Alla andra, utom Norden

2016

76

55

360 432

Anm: Detta material inkluderar individer 20–64 år och täcker perioden 1990–2016. Självförsörjning har
definierats som fyra prisbasbelopp.
Källa: Eklund och Larsson (2020).

En första observation är att sysselsättning endast grovt uppskattar de faktiska
inkomsterna (Figur 4.3). Ställs ett självförsörjningskrav förskjuts kurvorna nedåt.
Cirka fyra år efter invandringsåret har 50 procent sysselsättning, men det tar 13
till 14 år för att 50 procent ska uppnå självförsörjning. Självförsörjningsgraden
planar även ut på en betydligt lägre nivå jämfört med sysselsättningen.
Skillnaderna måste anses vara dramatiska; fem år efter migrationstidpunkten är
sysselsättningsgraden 2,13 gånger så hög som självförsörjningsgraden eller 113
procent högre.
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Figur 4.3 Samtliga utrikes födda
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Källa: Eklund och Larsson (2020).

I figur 4.4 har individer med högre utbildning exkluderats. Den skillnad vi kan observera
är en viss förskjutning av kurvorna där bland annat självförsörjningsgraden minskar
något och det tar nästan 15 år innan 50 procent är självförsörjande. Vidare avtar den
ekonomiska ”integrationstakten” tydligt efter ungefär tio år. Om vi tar hänsyn till att
antalet individer som befunnit sig 15–20 år i landet är relativt liten innebär detta att en
majoritet av utrikes födda utan högre utbildning aldrig blir självförsörjande.
Sammantaget visar beräkningarna att det är viktigt att inte använda antalet sysselsatta som ett mått på den ekonomiska integrationen. En mer rättvisande bild fås av
inkomst- och självförsörjningsstatistiken. Självförsörjningsgraden är utan undantag
betydligt lägre än sysselsättningsgraden.
Figur 4.4 Utrikes födda utan högre utbildning

Samtliga utrikes födda utan högre utbildning
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Källa: Eklund och Larsson (2020).
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I underlagsrapporten undersöks även skillnader mellan de områden som den
svenska polisen identifierat som ”utsatta” och ”icke utsatta”. Skillnaderna är
tydliga. Efter fem till sex år är strax under 60 procent i icke utsatta områden
sysselsatta, och i utsatta strax under 50 procent (Figur 4.5). Detta är en bild som
vi vant oss vid, likväl är det alarmerande. Motsvarande siffror för självförsörjning ligger på ungefär 30 procent i icke utsatta områden och drygt 20 procent i
utsatta områden.
Figur 4.5 Samtliga
utrikes
födda
uppdelat
på utsatta och ickeområden
utsatta områden
Samtliga
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födda
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Källa: Eklund och Larsson (2020).

Med statistiska metoder är det möjligt att undersöka på vilket sätt olika faktorer
som ursprungsregion, utbildningsnivå och kön hänger samman med självförsörjningen. I våra analyser har vi använt oss av en så kallad linjär sannolikhetsmodell.
Med denna ansats kan vi undersöka frågor som till exempel: Hur mycket lägre
sannolikhet har inrikes födda att vara självförsörjande? Hur mycket lägre sannolikhet har en individ som bor i ett utsatt område att vara självförsörjande jämfört
med övriga delar av landet? Eller hur mycket högre sannolikhet har en individ med
en högskoleutbildning att vara självförsörjande? Analysen visar på vilka insatser
och åtgärder som kan bidra till att öka självförsörjningsgraden.
Resultaten i tabell 4.3 visar att samtliga utrikes födda har betydligt lägre sannolikhet att vara självförsörjande jämfört med inrikes födda. Individer födda i Afrika,
Syd-Centralasien och Mellanöstern har ungefär 30 procents lägre sannolikhet att
vara självförsörjande.
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Tabell 4.3 Hur mycket lägre sannolikhet har utrikes födda att vara självförsörjande
jämfört med inrikes födda?
Afrika

-31

Syd-Centralasien

-25

Mellanöstern

-32

Syd-Centralamerika

-19

Södra Europa & Balkan

-21

Övriga, utom Norden

-17

Anm: Siffrorna är hämtade från tabell 1, kolumn 1 i appendix 3 i Eklund och Larsson (2020).
Självförsörjningsgraden definierad som fyra prisbasbelopp. Sannolikheterna är beräknade med hjälp av
en linjär sannolikhetsmodell. Jämförelsebasen är inrikes födda samt individer födda i Norden.

Självförsörjningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda kan i viss utsträckning
förklaras av skillnader i utbildningsnivå. Gymnasieutbildning och högskoleutbildning ökar den genomsnittliga sannolikheten för självförsörjning med tio respektive
nio procent. Det innebär att en individ med högskoleutbildning har nästan 20 procents högre sannolikhet att vara självförsörjande jämfört med någon som saknar
gymnasieutbildning.
Ett viktigt resultat är att utbildning har olika effekt för olika grupper. Störst effekt
har utbildning för personer från Norden. För individer från Afrika och Mellanöstern
har utbildning en betydligt svagare effekt på självförsörjningen, detta gäller framförallt högre utbildning (se tabell 3a i Eklund och Larsson, 2020). Genomgående,
förutom några enstaka undantag, är utbildningens effekter på självförsörjning svagare för utrikes födda. Högskoleexamina för utrikes födda har till exempel knappt
en tredjedels effekt jämfört med högskoleeffekter för Norden. En möjlig förklaring
till resultaten i tabell 4.3 ovan är de skillnader i faktiska färdighetsnivåer för varje
utbildningsnivå som PIAAC-undersökningarna identifierat (SOU, 2015:104). Utöver
dessa stora skillnader mellan olika grupper kan vi även se att det finns geografiska
skillnader inom Sverige. Malmö har exempelvis lägre självförsörjningsgrad än rikssnittet (Tabell 3a i Eklund och Larsson, 2020).

4.5 Diskussion och förslag
Sverige har idag ett betydande ekonomiskt utanförskap med många i arbetsför ålder
som inte är självförsörjande. För hälften av de utrikes födda tog det fyra till fem år
att uppnå sysselsättning, men tolv till 13 år för hälften att uppnå självförsörjning.
Vår bedömning är att de siffror vi presenterar utgör en överskattning av självförsörjningsgraden: dels på grund av att de avvägningar vi gjort i databearbetningen skett med
utgångspunkten att vi hellre överskattat självförsörjningen än att ge en allt för negativ
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bild av den, dels har vi inte haft möjlighet att exkludera anställningssubventioner till
företag, vilka vi vet kan vara tämligen omfattande (Arbetsförmedlingen, 2018).
Våra resultat visar därför att den officiella sysselsättningsstatistiken inte ger någon
heltäckande bild av hur många individer som faktiskt är självförsörjande, tvärtom
är självförsörjningsgraden betydligt lägre för såväl inrikes som utrikes födda
jämfört med sysselsättningsgraden. Statistiken är därmed ett otillräckligt mått på
ekonomisk integration och aktivitet. För att komma till verksamma policyslutsatser krävs bättre statistik om invandringens innehåll, kostnader och effekter. Inte
minst krävs det bättre kunskap om skillnaderna mellan invandrargrupper att uppnå
självförsörjning.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder borde därför i högre utsträckning utvärderas
utifrån ett självförsörjningsperspektiv än enbart ett sysselsättningsperspektiv. 28
Självförsörjning bör vara huvudprincipen. Vi föreslår av den anledningen att införa
ett självförsörjningsmål för den ekonomiska politiken och att måttet används som
ett komplement till den officiella sysselsättningsstatistiken.
I arbetet med att stärka integrationen kan självförsörjningskriterier användas både
som vägledande princip för policyutformning och som ett verktyg för riktade insatser.
Vissa länder har till exempel självförsörjning som kriterium för medborgarskap. 29
Kunskaps- och färdighetsnivåerna (humankapitalet) påverkar 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 (diskuteras även närmare i kapitel
6). Kunskapstester bör användas i ett tidigt skede av integrationsprocessen för att
fastställa faktiska kunskaps- och färdighetsnivåer.
Utrikes födda utanför Europa står alldeles för ofta utanför svensk arbetsmarknad, något som förstärkts i pandemins spår. Denna grupp växer i storlek och
forskning visar att de problem som gruppen möter även riskerar att återkomma
bland deras barn. Behovet av olika utbildningsinsatser, ökad användning av
kompetensvalideringar och andra reformer som underlättar integration låter
således inte vänta på sig.
Som vägledning för en effektivare integrationspolitik menar vi att Sverige behöver:

28.

29.

Detsamma gäller bidragsstatistiken. 2018 var motsvarande 772 000 helårsekvivalenter försörjda
på bidrag. Hur dessa bidrag fördelar sig över inrikes och utrikes födda samt hur övergången mellan
olika bidragsformer ser ut är inte öppet och enkelt tillgängligt (Eklund och Larsson, 2020).
https://www.lu.se/artikel/migration-stora-skillnader-i-regler-om-medborgarskap.
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FÖRSLAG:
•

•

•

•

•
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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 ska inte öka försörjningsbördan.
Den officiella sysselsättningsstatistiken (AKU och RAMS) bör kompletteras med självförsörjningsstatistik. Information om självförsörjningsgrad
bör vara ett komplement till den officiella sysselsättningsstatistiken. 30
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.

Som gräns får fyra prisbasbelopp ses som en absolut lägsta nivå.
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KAPITEL 5

Incitament till arbete
– höga trösklar
Den ekonomiska integrationen påverkas, som vi ska se här och i kommande kapitel,
av flera faktorer, allt ifrån ingångslöner, de nyanländas värderingar och de offentliga
insatsernas effektivitet. Här diskuteras problem och utmaningar i de rådande ersättningssystemens innehåll och struktur för att gå från bidrag till arbete.

5.1 Ersättningsystemens struktur, innehåll och effekter
Utformningen på det svenska asylsystemet är en av många faktorer som påverkar
incitamenten för etablering på arbetsmarknaden. År 2016 skärptes rätten för att
bevilja olika typer av ersättning – innan dess fanns få incitament för att söka arbete
och självförsörjning (Ackum m.fl., 2019). Kraven har emellertid förstärkts vid ett
flertal tillfällen. Som beskrivs nedan har starka incitament att både söka sig till
Sverige och till ekonomisk självförsörjning kommit att kvarstå.
Kännedomen om ersättnings- och socialförsäkringssystemens utformning har
inverkan på presumtiva migranters val av invandringsland. Dessa så kallade
positiva pullfaktorer är kända för potentiella migranter, inte minst genom att
informationen numera är fritt tillgänglig och kommunicerad på myndigheternas
hemsidor (Delmi, 2017). I forskningslitteraturen går detta under benämningen
”välfärdsmagneter” (Welfare magnets, se exempelvis Borjas, 1999). När migranter anländer erbjuder stat och kommun boende och ekonomisk försörjning och
när man folkbokförs erhålls olika riktade statliga stöd och ersättningar från
socialförsäkringssystemet. Under asyltiden erhålls ekonomiskt stöd till boende
och dagersättning men utan krav på aktivitetsgrad eller motprestation (Ackum
m.fl., 2019). Möjligheter till så kallat spårbyte medför att en asylsökande som
fått avslag kan få uppehållstillstånd om man har ett arbete vid tidpunkten för
beskedet. Detta anses ha lockat fler personer utan strikta asylskäl att komma till
Sverige för att få uppehållstillstånd (Ackum m.fl., 2019).
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Under de första två åren ges möjlighet att delta i de så kallade etableringsinsatserna
vilket innebär rätt till garanterat boende och statliga ersättningar. Eget boende
kan inte fås om man inte deltar i programmen. Det innebär, givet svårigheterna
att få bostad på den svenska bostadsmarknaden, att det kan vara bättre att delta i
programmet och inte riskera att förlora ersättning om man söker eller har ett jobb,
exempelvis på deltid (Ackum m.fl., 2019).
Efter två år i etableringsprogrammet upphör ersättning och garanterat boende
(möjlighet till viss förlängning om uppehåll har gjorts (Andersson Joona, 2020a)).
Har man inte något jobb försörjs man genom aktivitetsstöd. Om aktivitetsstödet
inte är tillräckligt till försörjning ges rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och
bostadsbidrag. 31
Ersättningsystemens utformning till individer och hushåll påverkar beteenden på
en rad sätt. Flera studier har undersökt hur de olika stöden och hushållens sammansättning påverkar drivkrafterna och skapar trösklar från att gå från bidrag till
arbete (Löfbom, 2018; Andrén och Andrén, 2013). 32
I tabell 5.1 nedan återges de samlade bidragen olika familjekonstellationer kan
erhålla och gäller för år 2016. En ensamstående förälder med ett barn kan exempelvis få strax under 15 000 SEK per månad, i hushåll med två barn kan ersättningen
uppgå till 19 800 SEK per månad. En familj som består av två vuxna och fyra barn
kan erhålla cirka 33 000 per månad (Riksdagens utredningstjänst, 2016). De bidrag
som ingår i beräkningarna är: barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd. Målen med de olika bidragen är bland annat att de ska bidra till
en god ekonomisk levnadsstandard för olika typer av hushåll och framförallt för
barnfamiljer. Dock visar analyser, i vissa typfall, på ett svagt ekonomiskt utbyte att
gå från bidrag till arbete (Löfbom, 2018).
I Löfboms studie (2018) simuleras effekterna på den disponibla inkomsten av att
arbeta jämfört med att inte arbeta och leva på de olika statliga och kommunala
ersättningarna. En rad analyser görs och olika typer av trösklar från att gå från

31.

32.

Etableringsprogrammet är en insats för att främja tidig arbetsplatsanknytning och språkinlärning.
Analyser visar på delvis svaga inneboende incitament i programmets utformning vilket medfört
att etableringsuppdraget inte blivit så effektivt som önskat givet målsättningarna. Detta gäller inte
minst för kvinnor (Andersson Joona, 2020a).
Det bör påpekas att de studier som gjorts, ofta i form av simuleringar med hjälp av den så kallade
FASIT-modellen, innehåller olika metodologiska utmaningar exempelvis på de statistiska urval
som ingår i databasen och alltför stiliserade beskrivningar av skatter och bidrag som inte fångar
alla detaljer i systemens utformning, men där dessa detaljer påverkar individernas och hushållens
beteenden negativt att gå från bidrag till arbete (Riksrevisionen, 2020:9).
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bidrag till arbete identifieras. 33 Exempelvis visas att det lönar sig olika mycket att
arbeta beroende på om man har etableringsersättning eller försörjningsstöd, särskilt för de som har eller kan förväntas ha låga inkomster. Dessa utgörs till stor
del av personer med låga utbildningsnivåer. Det visas också i simuleringarna att
för sammanboende, utan många barn, ger försörjningsstöd positiva incitament till
en första person att börja arbeta. Incitamenten är lägre för den andra personen,
vilket ofta är kvinnor, med resultat i ett lågt arbetskraftsutbud och etablering på
arbetsmarknaden.
Tabell 5.1. Bidragsnivåer för olika familjekonstellationer
Skattat stöd och bidrag, typinfallsindivid 1a

Skattat stöd och bidrag, typinfallsindivid 1b

Ensamstående förälder med:

Summa, kr/månad*

Ensamstående förälder med:

Summa, kr/månad*

1 barn

14 700

1 barn

14 800

2 barn

19 700

2 barn

19 800

3 barn

24 700

3 barn

24 800

4 barn

30 100

4 barn

30 200

Skattat stöd och bidrag, typinfallsindivid 2a

Skattat stöd och bidrag, typinfallsindivid 2b

Familj, två vuxna med:

Summa, kr/månad*

Familj, två vuxna med:

Summa, kr/månad*

1 barn

17 800

1 barn

17 700

2 barn

22 400

2 barn

22 600

3 barn

27 400

3 barn

27 700

4 barn

32 800

4 barn

33 100

*Innefattar barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag, max.
etableringsersättning och etableringstillägg (kan max. erhållas i
två år) samt min. ekonomiskt bistånd. Siﬀrorna avser 2016.

*Innefattar barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och min.
ekonomiskt bistånd.
I beräkningarna har riksdagens utredningstjänst gjort ett antal
antagande rörande hyresnivåer m.m. Se Riksdagensutredningstjänst (2016) för detaljer.

Källa: Sammanställt från Riksdagens utredningstjänst (2016).

Ersättningssystemen påverkar också att gå från bidrag till kortare arbetsinsatser,
exempelvis till deltid eller andra typer av korttidsanställningar. Här visar simuleringarna i Löfbom att en extra arbetsinsats lönar sig mer för nyanlända flyktingar
än för befolkningen i genomsnitt. Samtidigt skapar etableringsersättningen höga
marginaleffekter vid låga inkomster. Bland annat skapar de inkomstprövade familjestöden, framförallt flerbarnstilläggen trösklar för vissa hushåll att gå från bidrag till
arbete. Vidare ses att etableringsersättningen till deltagarna i etableringsprogrammet
minskar om man har ett betalt arbete eller om man arbetar deltid eller vid sidan om,
särskilt för hushåll med flera minderåriga barn. Att delta i etableringsprogrammet

33.

Beräkningarna baseras på inkomstfördelningsstatistik för 2015 och som skrivits fram till
2017 års ekonomiska och demografiska förhållanden och till de regler som gäller för år 2017.
Simuleringarna har gjorts med FASIT (Löfbom, 2018, s. 8).
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lönar sig därför minst lika bra som att söka efter nytt arbete. Evidensen indikerar
således ett ”tillståndsberoende” i det svenska systemet som är högre bland utrikes
födda än för inrikes födda (Ackum m.fl., 2019).
Som visas i tabellen ovan är tillägg för barn en viktig del i ersättningen till såväl inrikes som utrikes födda och främst för hushåll med låga inkomster. Tilläggen består
dels av ett allmänt barnbidrag, dels av ett flerbarnstillägg. Det allmänna bidraget var
år 2018 1 250 SEK i månaden för alla försäkrade barn i Sverige. Flerbarnstillägget
lämnas sedan med 150 SEK i månaden för det andra barnet, 580 SEK i månaden
för det tredje barnet, 1 010 SEK för det fjärde och 1 250 SEK i månaden för det
femte barnet och varje ytterligare barn (15 kap. 2–8 §§ i Socialförsäkringsbalken.)
Under perioden 1998–2019 ökade utgifterna i fasta priser från 1,2 miljarder till 3,7
miljarder SEK vilket delvis förklaras med att hushåll med låg ekonomisk standard
har mer än fördubblats sedan 1993. År 2019 bodde uppskattningsvis 428 000 barn
i ett hushåll med låg ekonomisk standard och cirka 17 000 personer definierades ha
en låg relativ ekonomisk standard. 34
Flerbarnstillägget betalades från början till familjer med minst tre barn, sedan utökades till rätten att även omfatta familjer med två barn (Riksrevisionen, 2020:9).
Samspelet med andra bidragsformer, framförallt etableringsersättningar, har dock
skapat trösklar för etablering. Exempelvis visar Löfboms analyser att hushållsammansättningen spelar roll för det ekonomiska utbytet av arbete, bland annat om det
finns inkomstprövade familjestöd. Det skrivs: ”För hushåll med barn, och framförallt om man har många barn är det ekonomiska utbytet av arbete ofta lågt för de
med låga inkomster. Det gäller både för det ekonomiska utbytet av att arbeta jämfört
med att inte arbeta och det ekonomiska utbytet av att öka sin arbetsinsats på marginalen” (Löfbom, 2018, s. 11). Analyserna visar att störst ekonomiskt utbyte, eller
med andra ord lägst trösklar, hade hushåll utan barn att gå från bidrag till arbete.
Beräkningarna som förvisso har några år på nacken visar att det finns trösklar att
gå från bidrag till arbete. Det är en slutsats som även får stöd i senare beräkningar
av Ackum m.fl. (2019) som visar att det föreligger ett minskat ekonomiskt utbyte av
att arbeta, inte minst för kvinnor med låg utbildning.
Sammanfattningsvis har Sverige höga bidrags- och ersättningsnivåer vilket dels
skapat incitament att söka sig till Sverige, dels skapat svaga incitament att etablera
sig på arbetsmarknaden för vissa typer av hushåll. I förlängningen har ersättningssystemens utformning skapat ett bidragsberoende där det för vissa hushåll lönar sig
bättre att erhålla bidrag än att etablera sig på arbetsmarknaden. I flera länder har
man därför dragit ned eller planerar att dra ned nivåerna på bidragen. I Kanada

34.
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Riksrevisionen skriver: ”Låg relativ ekonomisk standard avser personer som bor i ett hushåll med
en ekonomisk standard som understiger 60 procent av medianen i befolkningen” (Riksrevisionen,
2020:9 sid 34).
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sänktes vissa bidragsnivåer 2014, i Tyskland villkorades rätten till bidrag 2016 med
att ta ”enkla” jobb eller delta i arbetsmarknadsutbildning och i Nederländerna
sänktes bidragsnivåerna kraftigt för nyanlända 2017 (Andersen, 2019). Det är dock
endast i det danska exemplet som det varit möjligt att analysera effekterna av sänkta
bidragsnivåer på etablering, sysselsättning och löner. Där har ett snabbare inträde
på arbetsmarknaden observerats, dock med vissa negativa sidoeffekter.

5.2 Danskt exempel av att sänka trösklarna
I Danmark har man försökt att påverka drivkrafterna till ökad etablering genom
att bland annat sänka bidragen kraftigt. Arendt och Schultz-Nielsen redovisar i ett
antal studier om effekterna av sänkta bidrag på utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsdeltagande (refereras i Sanches-Gassen, 2019). Tanken har varit att undersöka
om de relativt generösa men behovsprövade stöden tillsammans med hög inkomstbeskattning skapar ”välfärdsfällor” som i tur leder till låg sysselsättningsgrad bland
utomeuropeiskt födda personer.
Danmark halverade nivån på stödet till nyanlända år 2002 (med ytterligare sänkningar 2016). Två studier av de sänkta bidragen uppvisar positiva och snabba effekter
på sysselsättningen medan en annan studie inte hittar sådana resultat (underlagsrapport av Engström, 2020). Generellt tycks effekterna av dessa ekonomiska incitament
vara större för utrikes födda män än för kvinnor med liknande bakgrund. Arendt
och Schultz-Nielsen (2019) sammanfattar:

”Overall, the studies support the expectation that benefit reductions and
sanctions have positive employment effects for immigrant women. There are
several indications that the effect is larger for groups with a stronger attachment to the labour market, and that the effects can be temporary. These
positive employment effects should be weighed against the potential negative
consequences on the welfare of the women and their families, particularly
when it comes to the use of larger and longer lasting benefit reductions.”
I en ny studie av Arendt Nielsen från 2020 visas att nyanlända flyktingar (refugees)
reagerar snabbt på förändringar i de sänkta bidragsnivåerna. Män kom snabbare i
arbete efter sänkningen än kvinnor. De sänkta bidragen i början av 2000-talet ledde
till en begränsad men positiv effekt på antalet som fick jobb, men påverkade nästan
inte alls grupper längst från arbetsmarknaden (Bredgaard och Thomsen, 2018). De
skriver: ”Those considered the weakest (e.g., the least educated and women) in the
labor market are, however, almost immune to the treatment, which may indicate that
even if they lower their reservation wage and intensify their job search, the demand
for their labor is low due to their lack of skills and qualifications.” En annan studie
visade dock på negativa effekter för barn till familjer med sänkta bidrag vad gäller
bland annat lägre deltagande i förskoleaktiviteter och utbildningsår samt en ökad
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sannolikhet för brottslig verksamhet för både män och kvinnor (Andersen m.fl.,
2019; Höjsgaard m.fl., 2019; Huynh m.fl., 2007). 35

5.3 Diskussion och förslag
De ekonomiska drivkrafterna och incitamenten att söka och ta ett arbete är låga för
vissa hushåll som försörjs genom ekonomiska ersättningar i Sverige. Intentionerna
är naturligtvis goda med att skapa ett skyddsnät under en period innan utbildning
och språk har utvecklats, men det har i Sverige blivit en huvudförsörjningskälla för
många utrikes födda. Det finns, anser vi, anledning att skärpa bidragsvillkoren för
att snabbare komma in i arbete, införa striktare prövning för ekonomiskt stöd under
asyl- och etableringsprocessen och införa en bortre gräns för bidragsberoende med
en successiv nedtrappning.
De danska erfarenheterna visar framförallt att nyanlända reagerar snabbt på förändrade incitament och på kort sikt har det inneburit ökade löner och sysselsättning.
Samtidigt visar de danska lärdomarna att sänkta trösklar måste kompletteras så att
eventuella negativa sidoeffekter av åtstramningarna mildras. Här föreligger således
en målkonflikt som indikerar behov av samordning mellan olika politikområden.
I Sverige utökades år 2005 rätten till flerbarnstillägg att även omfatta familjer med två
barn, tidigare betalades tillägget ut till familjer med minst tre barn. Förändringens
vällovliga syfte var att förstärka barnfamiljernas ekonomi men skapade också
negativa incitament för vissa hushållstyper att gå från bidrag till arbete. Dagens
regelverk för flerbarnstillägget innebär ett större bidrag ju fler barn man har. Detta
försvårar särskilt kvinnors etablering och självförsörjning i det svenska samhället
och uppmuntrar till hushåll med många barn. Puranen (2020) har dragit slutsatsen
att ”progressiviteten” i flerbarnstillägget bör avskaffas för att motverka detta.
Forskning visar på betydelsen av goda incitament i de offentliga bidragssystemens
utformning. Strukturen på etableringsprogrammet har medfört ett visst bidragsberoende snarare än att främja aktivt sökande för vissa grupper av nyanlända.
Analyser visar att en relativt stor andel av deltagarna befinner sig i olika insatser
med svag sannolikhet att få anställning i framtiden (Andersson Joona, 2020b). Nya
etableringsåtgärder som introducerats i Norge och Tyskland har sett över bristerna
i tidigare program, skapat förbättrade kedjor mellan olika insatser och tagit ett
större helhetsperspektiv för att samordna insatserna (underlagsrapport av Engström,
2020). Utvärderingar visar på positiva resultat vilket Sverige bör kunna lära och
inspireras av. Vi föreslår krav på aktivt deltagande i olika typer av utbildningar och
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Svenska studier har visat att till detta kommer värderingar som framförallt utgör hinder för
kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden (Puranen, 2019; 2020).
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aktiviteter. Vägledande princip för bidrag bör vara full sysselsättning i aktiviteter
som syftar till självförsörjning
Till sist. Det går också att förändra attityderna till att leva på ersättning snarare än
arbete. I Borås har man till exempel lyckats minska försörjningsstödet, bryta utanförskapet och få fler människor i jobb. Under flera år har man arbetat med en modell
som handlar om att invånare som får försörjningsstöd ska gå från att vara passiva bidragstagare till aktiva arbetstagare. Sedan 2010 har Arbetslivsförvaltningen
nästan halverat kostnaderna för försörjningsstöd – från 102 miljoner SEK till 58,3
miljoner SEK år 2017. På så vis har man också lyckats bryta det utanförskap som
arbetslöshet innebär. Bland framgångsfaktorerna betonas bland annat ökad samverkan mellan olika myndigheter vilket effektiviserat handläggningen. Det personliga
mötet mellan klienter och socialsekreterare anses också vara en framgångsfaktor,
bland annat genom att en strukturerad och individanpassad metod för att bättre
förstå klientens bakgrund och behov används. 36 Exemplet betonar åter vikten av
att samarbeta över politikområden för att lyckas gå från bidrag till självförsörjning.

FÖRSLAG:
•

•

•

•

36.

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.

https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasstadlarandrakommunerminskaforsorjningsstodet.5.44
4055a11613832664bf0fe2.html
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KAPITEL 6

Arbetsmarknad,
humankapital och löner
”De svenska kollektivavtalen, med låg lönespridning och med löner på en
relativt hög nivå, förutsätter en någorlunda homogen befolkning för att
fungera väl. När Sverige nu inte längre har en homogen befolkning måste
man ställa frågan vilken arbetsgivare som vill anställa en person med låg
utbildning och dåliga språkkunskaper. Om denna person ska ha en vanlig
kollektivavtalad lön finns betydande risk för arbetslöshet bland stora grupper invandrare”
				

(Assar Lindbeck och Mats Persson, 2020)

Sverige har haft stora invandringsvågor förut och det finns en allt bättre kunskap
och erfarenhet om vilka arbetsmarknads- och utbildningspolitiska insatser som
fungerar för ökad integration. Men som visats i kapitel 3 och 4 är nyanlända utomeuropeiskt födda en heterogen grupp, allt ifrån högt utbildade personer till flyktingoch anhöriginvandrare, varav många med låg utbildning och begränsade kunskaper.
Beräkningarna av självförsörjning i kapitel 4 visar att integrationsutmaningen delvis
är annorlunda och större än tidigare. Effekterna av pandemin på ekonomin och sysselsättning riskerar dessutom att förstärka det ekonomiska utanförskapet då många
av utrikes födda arbetar i branscher som blivit särskilt utsatta i krisens spår.
Utmaningen för företagen att rekrytera utrikes födda består dels i ett informationsgap mellan arbetsgivarens krav på anställningsbarhet och prestation för
lön, dels ett informationsgap mellan arbetsgivarens bedömning av deras utbildnings- och kvalifikationsnivå och de faktiska nivåerna i jämförelse med den redan
etablerade arbetskraften (Andersson Joona, 2016). Tonvikten i kapitlet ligger på
anställningsutmaningar för utrikes födda med lågt humankapital samt för den
andra generationens barn och ungdomar. Vilka beprövade policyerfarenheter gäller och vilka nya policyinsatser kan komma att behövas? Vad är effekterna av
utbildning på graden av självförsörjning? Är det till och med så att nya reformer,
som tidigare varit politiskt känsliga, måste prövas? Till exempel att öka andelen
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enkla jobb eller sänka arbetsgivaravgifter för att det ekonomiska utanförskapet
ska kunna brytas.

6.1 Språket och utbildningens betydelse för etablering på
arbetsmarknaden37
Tidigare forskning har visat på betydelsen av ålder, språk och tidig arbetsmarknadskontakt för integration. Metaanalyser av den internationella litteraturen visar på
positiva men dock små uppskattade effekter av utbildning (Card m.fl., 2018). Frågan
är vad detta kan bero på. Är utbildningsinsatserna rätt utformade, inte minst för
utomeuropeiska migranter?
Den svenska politiken har betonat utbildningens centrala roll för ökad integration,
men effekterna i Sverige är varierande och i viss mån omtvistade. En tolkning är att
den svenska integrationspolitiken har byggt på en linjär modell som börjar i mottagning, går över till utbildning som förväntas leda till arbete och i förlängningen
till sysselsättning och integration i det svenska samhället (Ackum m.fl., 2019). Den
outtalade principen har varit utbildning först och arbete sedan.
Deltagande i olika introduktionsprogram är en viktig komponent i den svenska
integrationsprocessen där olika språk- och utbildningsinsatser är vanligt förekommande. Det finns närmare 45 olika aktiviteter inom ramen för det så kallade etableringsprogrammet, alltifrån språkutbildning till subventionerade anställningar och
arbetspraktik (Andersson Joona, 2020a). Om vi fokuserar på effekterna av olika
utbildningsinsatser finns ett tydligt samband med språkkunskaper och framgång
på arbetsmarknaden. Andra svenska och internationella forskningsresultat, som
analyserat effekterna av olika utbildningsinsatser, visar på följande effekter:38
•

•

•

37.
38.

52

Det finns ett positivt samband mellan tidiga kunskaper i mottagarlandets
språk och framgång på arbetsmarknaden (Rooth och Åslund, 2006).
Finska och danska studier visar att tidigt fokus i mottagningsprocessen på
språkstudier har positiva effekter på etablering på arbetsmarknaden men inte
på inkomster (Sarvimäki och Hämäläinen, 2016).
Det har varit svårt att skatta effekterna av att delta i SFI men vissa studier
pekar på små positiva effekter på sysselsättning men inte på inkomster
(Riksrevisionen, 2008; Kennerberg och Åslund, 2010; Andersson Joona,
2020a).

Avsnittet bygger på en beskrivning i Ackum med flera (2019).
Bygger på sammanställning av Åslund (2018) och Andersson Joona (2020a).
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•

•

•

•

•

Kvinnor avbryter i högre grad än män sina språkstudier (Andersson Joona,
2020a).
Tyska studier visar att prestationsinriktade incitament som bonusar för
avklarad utbildning kan ha vissa positiva effekter. Svenska studier på samma
tema finner endast positiva effekter på personer bosatta i Stockholm (Åslund
och Engdahl, 2018).
Internationella studier av arbetsmarknadsutbildning visar på positiva effekter
på medel till lång sikt och störst för lågt utbildade (Card m.fl., 2018).
Vuxenutbildning leder till högre kvalifikationsnivåer men inte till högre
sysselsättning (Pekkarinen, 2019).
Tidiga insatser i förskola och grundskola har positiv betydelse för ickekognitiva kunskaper som tillit, värderingar, ordning och samhällsorientering.
Ju tidigare insatser desto större effekt (Heckman och Rubinstein, 2001;
Puranen, 2019).

Att språkinlärning och olika former av yrkesutbildning är en viktig förutsättning
för etablering och integration är knappast kontroversiellt. Men sammanfattningen
ovan visar även på en betydande skillnad i utfallet av utbildningsinsatser. Olika
typer av utbildning har skiftande effekter på kort, medellång och lång sikt, vissa
utbildningsinsatser påverkar sysselsättning positivt men inte inkomster på lång sikt.
Viss typ av utbildning verkar vara effektivare för personer med lågt humankapital.
Forskningsresultaten signalerar således en inte alltför stor tilltro till att enbart
utbildning kan lösa integrationsproblemen. Resultaten pekar också på att bättre
anpassa utbildningen till olika gruppers behov. I vissa fall kan det handla om kompletterande utbildning avpassad för den svenska arbetsmarknaden, i andra fall kan
det handla om grundläggande skriv-, läs- och räknefärdigheter (Ackum, 2020).
En rad svenska studier visar att effektiviteten i utbildningsinsatserna inte alltid lever
upp till de positiva integrationsförhoppningarna (Björklund m.fl., 2010; Nordström
Skans, 2017). Det är vanligt att utrikes födda placeras i en rad kompletteringsutbildningar som inte alltid är välmotiverade. Det har bidragit till långa ”utbildningsprogramskarriärer” utan att det lett till sysselsättning på heltid (Ackum m.fl., 2019).
Det har inneburit att det tagit närmare åtta år för 50 procent av personer i arbetsför
ålder att nå sysselsättning (Andersson Joona, 2020a). Vad beror denna långa etableringstid på och hur kan sysselsättnings- och därmed självförsörjningsgraden vara så
låg trots omfattande utbildningsinsatser?
Det bör först sägas att etablering inte enbart drivs av tillgången på språk- och
arbetsmarknadsutbildningar utan, som vi ska se i nästa avsnitt, av andra faktorer
som ingångslöner, relativlöner och anställningskostnader. En förklaring till de svaga
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resultaten av utbildning som framförts är att den linjära principen om utbildning
först och arbete sedan är en alltför trubbig policymodell. Forskning har visat att
språk bäst lärs in när det sker i nära samverkan med arbete, praktik eller lärlingsplatser. Studier visar på positiva sysselsättningseffekter via arbetspraktik, men
anses ha utnyttjats i mindre skala i Sverige, relativt behoven (Åslund och Johansson,
2011). Det har också hävdats att Arbetsförmedlingen lagt för stor tonvikt på utbildningsinsatser (ofta samma typer av insatser för alla nyanlända) jämfört med arbetsmarknadsinsatser hos företagen. Det har medfört utbildningsinsatser som varken är
individanpassade eller tillräckligt yrkesinriktade (Ackum, 2020). Sammantaget kan
därför betoningen på utbildning, snarare än parallella insatser mellan utbildning
och arbetspraktik, vara en del av förklaringen till lång etablering och svag självförsörjningsförmåga. Omfattande och alltför generella program har skapat inlåsningar
för många nyanlända som fastnat i utbildningsinsatser som inte leder till arbete och
självförsörjning (Ackum m.fl., 2019)
Den arbetsnära språk- och färdighetsutbildningen var mera utbredd under tidigare
perioder av arbetskraftsinvandring (Ackum m.fl., 2019). Språkundervisning utfördes tidigare delvis i studieförbundens regi men i nära samarbete med företag. När
kommunerna tog över undervisningen för nyanlända 1991 drogs den yrkesnära
kopplingen ner. I en statlig utredning (SOU, 2003:77) observerades att kombinationen parallell yrkesutbildning och språkundervisning till del försvann när SFI
upphörde att vara en del av den rådande arbetsmarknadsutbildningen. Principen
utbildning först och arbete sedan kom att bli, om inte den officiella policyansatsen,
en dominerande strategi i etableringen av nyanlända in på 2010-talet.
Sammantaget indikeras att språk- och olika typer av arbetsmarknadsutbildning
är nödvändig, särskilt tidigt i mottagningsprocessen, men det är inte en tillräcklig
förutsättning för en snabb ekonomisk integration. Flera nya studier har dessutom
påpekat att den nya flykting- och anhöriginvandringen har särskilda utmaningar
vilket motiverar individualiserade utbildningsinsatser, givet heterogeniteten i de
utrikes föddas färdigheter (Ackum, 2020).

6.2 Färdigheter och valideringsutmaningen
En slutsats är att kvalifikationsproblemen för många födda utanför Europa har
underskattats för alla utbildningsnivåer (se figur 4.2 i kapitel 4). Det innebär således
en utmaning dels för presumtiva arbetsgivare att bedöma de nyanländas kvalifikationer, dels att redovisa färdighetsnivåer för att komma ifråga om en anställning.
Valideringsproblemen har diskuterats länge i den svenska debatten utan att
riktigt komma till skott. Det finns dock få vetenskapliga studier som undersökt
effekterna av validering på sysselsättningen. En tysk studie visar att utrikes födda
som fått utbildningen validerad i högre utsträckning fått jobb i yrken som kräver
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yrkeslegitimation eller licens (Brücker m.fl., 2019). En svensk studie visar också
positiva resultat av validering (Tibajev och Hellgren, 2019). Bland annat indikeras
att sannolikheten att få ett arbete ökar, valideringen har dessutom positiva effekter
på arbetsinkomster.
Den statliga valideringsdelegationen har arbetat med frågan, men inte enbart för
utrikes födda, och konstaterat att antalet som fått sin kompetens kartlagd och erkänd
fortfarande är låg. Delegationen lämnade år 2019 ett antal förslag för att förbättra
situationen, bland annat en skyldighet för kommunerna att erbjuda en kartläggning, högre ersättning till lärosäten och andra utbildningsanordnare, liksom stöd
till olika branschinitiativ. Utredningens förslag har ännu inte implementerats. 39
Att fastställa kvalifikationer ter sig, givet problemen ovan, som viktigt. Men även
om det är teoretiskt välmotiverat finns väldigt lite empiriskt underlag om effekterna
av olika valideringssystem. Det har gjorts nio utredningar som spänner över två
decennier vilket visar på svårigheterna. Vi är dock fortfarande långt ifrån att se
ett riktig svenskt valideringssystem trots goda förebilder i Norge, Danmark och
Tyskland, som infört olika varianter. Några exempel på grannländernas initiativ
ges i faktaruta 6.1.
FAKTARUTA 6.1 VALIDERINGSSYSTEM I DANMARK, NORGE OCH TYSKLAND
Danmark arbetar med tidig kompetenskartläggning under asylprocessen. Asylcentra intervjuar
nyanlända flyktingar om deras kompetens. Om uppehållstillstånd beviljas överförs informationen
till kommunen där personen blir placerad. Asylsökande med formella meriter får redan på mottagningscentrumet veta att de kan validera kunskapen och det finns en ”hotline” där centra och
kommuner kan få hjälp att bedöma utländska meriter (Udlændinge- og Integrationsministeriet,
2019). Även Sverige försöker bedöma asylsökandes kompetens tidigt. Danmark har dock ett mer
systematiskt arbete med värdering av reell kompetens, där bland annat utbildningsanordnare får
ersättning för bedömningsarbetet i en validering.
Den norska Riksrevisjonen har identifierat brister i det nuvarande systemet för att identifiera
nyanländas kunskaper och hälsotillstånd. Regeringen föreslog nyligen förändringar, bland annat
obligatoriska kompetenskartläggningar med bättre information mellan asylcenter och kommuner
som tar emot flyktningar som beviljats uppehållstillstånd. Norges myndighet för kvalitetssäkring
i utbildningen, Nokut, har utvecklat snabbkartläggningar av flyktingars kompetens för specifika jobb. Den norska regeringen betonar vikten av tidig kompetenskartläggning i det aktuella
förslaget till ändring av integreringslagen. Informella kunskaper behöver ingå, understryker det
ansvariga departementet. Till exempel kan en person som har lång erfarenhet av barnpassning
eller annan omsorg ha kompetens för vidareutbildning till yrken inom utbildning eller vård.
Tyskland prioriterar att tidigt kartlägga kompetens och har tagit fram innovativa metoder för
att bedöma kunskaper när det inte finns utländska intyg, bland annat datorbaserade tester där
personen som gör dem ska se en film där arbetsuppgifter utförs inom det aktuella yrket och ange
när arbetet utförs rätt eller fel (”Myskills”-testerna). Sådana metoder är viktiga eftersom många

39.

Regeringen beslöt den 4 maj 2020 om en förordning om statsbidrag för utveckling av
branschvalidering som ska främja kompetensförsörjning i coronakrisens spår: https://www.
regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/10-miljoner-kronor-i-nytt-statsbidrag-for-utveckling-avbranschvalidering-som-ska-framja-kompetensforsorjningen/
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nyanlända antingen saknar formella intyg på sin kompetens eller har låg utbildning men praktisk
erfarenhet.
Källa: Engström, (2020).

6.3 Diskussion och policyförslag
Den svenska integrationsmodellen har till stor del utgått från att utbildning ska leda
till arbete. Men forskning och erfarenheter visar att utbildning för utrikes födda
inte automatiskt leder till arbete och inkomster som räcker till sysselsättning och
självförsörjning. Det leder oss till att föreslå följande reformer och insatser.
Den nya invandringen för med sig delvis nya policyutmaningar för ökad självförsörjning. Det är som vi sett i kapitel 4 en heterogen grupp med delvis annorlunda
färdigheter, värderingar och utbildningsbehov än tidigare arbetskraftsinvandrare
vilket leder till relativt större informationsutmaningar vid rekrytering. Till detta
kommer många gånger bristfälliga kunskaper om det svenska samhället, dess värderingar och lagstiftning (Puranen, 2020). Det gäller i stort sett på alla utbildningsnivåer, dock är de störst för individer med lägre utbildning än nio år och gymnasial
utbildning. Framtida studier bör därför analysera på vilket sätt olika utbildningar
från olika delar av världen skiljer sig åt i både innehåll och utfall genom så kal�lade kompetensvalideringar. Kunskapstester kan användas i ett tidigt skede för att
fastställa faktiska kunskaps- och färdighetstester.
Låga kunskaps- och färdighetsnivåer i kombination med höga trösklar på arbetsmarknaden framstår som stora hinder (Kapitel 5).40 Ett exempel är de utrikes födda kvinnornas låga deltagande i SFI och SO-undervisning (Puranen, 2019). Detta kan delvis
förklaras med att de flesta kvinnor har ansvar för hushåll och barn vilket minskar deras
möjligheter att integreras. Då barnbidrag/flerbarnstillägg, som visats i kapitel 5, är en
viktig försörjningskälla ökar risken för kvinnor förblir i hemmet (Puranen, 2019).

40.

Den svenska forskningen visar på vissa positiva sysselsättningseffekter av intensifierad sök- och
matchningshjälp för nyanlända (i kombination med någon form av subventionerad anställning).
Effekterna är störst för migrantgrupper som är långt ifrån arbetsmarknaden och de positiva
effekterna är större för män än för kvinnor (Andersson Joona och Ekby, 2012). Intensifierad
sökhjälp har visat sig förkorta arbetslöshetstiderna oavsett om det gäller utrikes eller inrikes
födda (Hägglund, 2009). År 2010 infördes av alliansregeringen det så kallade lotssystemet som
innebar att privata lotsföretag fick etablera sig för att bedriva sök- och matchningshjälp mot olika
målgrupper av arbetslösa.
Det har visat sig att privata aktörer (varav vissa kan vara lotsföretag) haft mer nöjda deltagare än
Arbetsförmedlingens deltagare (Bennmarker m.fl., 2013). Vidare hävdas att privata aktörer har
varit bättre på att hjälpa invandrare (särskilt utrikes födda ungdomar) än offentliga aktörer bland
annat genom en bättre förmåga att förmedla kontakter och nätverk till olika arbetsgivare på den
svenska arbetsmarknaden som de utrikes födda inte känt till eller haft tillgång till.
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Det finns ett tydligt samband mellan att bemästra mottagarlandets språk och etablering
på arbetsmarknaden. Den danska omorienteringen, med ett större fokus på inlärning av
språk i tidiga faser av asylprocessen, är framgångsrik då den lett till en högre etablering
på arbetsmarknaden längre fram (Rosholm och Vejlin, 2010). Vi anser det därför vara
effektivt att låta asylsökande påbörja språk- och samhällsorientering på heltid under
asylprocessen.41
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. Betydelsen av samhällsorienterad utbildning får inte underskattas, bland annat
utbildning som betonar grundläggande värderingar på den svenska arbetsmarknaden.
Forskningen är också tydlig med att värderingar som tillit och ordning sätts i tidig
ålder (Puranen, 2019). Investera därför mer i barn och ungdomars utbildning. För
att bryta utanförskapet kan obligatorisk förskola för barn till icke självförsörjande
– långvarigt bidragsberoende – föräldrar vara ett alternativ, i synnerhet i utsatta
områden med låg självförsörjningsgrad.
Heterogeniteten hos de nyanlända migranterna indikerar vidare att utbildningsprogram i högre utsträckning bör specialutformas för olika grupper. Otydliga mål med
programmen har skapat inlåsningseffekter och att nyanlända snarare kommer in i
”programkarriärer” än nära arbetspraktik och arbete. Det finns skäl att införa krav
på aktivt deltagande i olika typer av utbildning (SFI).
Komplettering för att nå gymnasial utbildningsnivå är centralt för företagens
framtida rekryteringsbehov – särskilt viktigt är att fler utrikes födda kvinnor ska få
gymnasiekompetens. Arbete och utbildning bör ske parallellt i ökad utsträckning.
Till sist. Yrkesutbildningar har visat sig vara verkningsfulla för etablering, inte minst
när de kombineras med parallell utbildning. Liknande svenska insatser finns men
kan byggas ut. Det skulle innebära en viss reträtt till den tidigare svenska modellen
under perioden med stor arbetskraftsinvandring från Europa. Det omfattar en högre
grad av riktad och individanpassad utbildning i förening med en anställning i någon
form tillsammans med arbetsförlagd utbildning. För att undvika ytterligare höjning
av trösklarna in på arbetsmarknaden bör eventuell arbetsplatsförlagd utbildning
utformas på ett sätt som inte medför ökande anställningskostnader för arbetsgivare.

41.

Positiva incitament för att avsluta utbildningen kan ha betydelse även om det finns få
forskningsresultat om effekterna. En utvärdering av den svenska SFI-bonusen visade små men
positiva effekter av belöningar (12 000 SEK) endast i Stockholm för de som klarade och fullföljde
kurserna med godkända resultat. Motsvarande effekt i andra delar av landet gick inte att se
(Åslund och Engdahl, 2018). Den svenska språkbonusen har upphört men Danmark har ett system
med belöningar för den som lär sig språket ”danskbonus” , det danska systemet har dock ännu inte
utvärderats.
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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 för ickesjälvförsörjande 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.

6.4 Informationsgapet mellan anställningsbarhet och prestation
för lön
I avsnittet ovan såg vi att den svenska modellen med utbildning först och arbete
sedan är en lång och knappast tillräcklig väg för en framgångsrik ekonomisk
integration. Ett alternativ till en snabbare integration och som diskuterats flitigt
är sänkta anställningskostnader. Vilka sysselsättningseffekter har sänkta minimilöner respektive sänkta anställningskostnader för rekryteringen av utrikes
födda?
Ett grundproblem på den svenska arbetsmarknaden är en kombination av lågt
humankapital hos de nyanlända, låg produktivitet, höga svenska ingångslöner och
en sammanpressad lönestruktur. Det har lett till en integrationsprocess som tar tid
och där nyanlända får svårt att etablera sig och bli självförsörjande. En lösning som
delvis testats, samt stötts och blötts under lång tid, har varit att sänka anställningskostnaderna för unga och utrikes födda genom olika former av subventionerade
anställningar (exempelvis fler enkla jobb), sänkta kollektivavtals stipulerade minimilöner eller sänkta arbetsgivaravgifter. Det har emellertid varit svårt och politiskt
känsligt att diskutera lägre ingångslöner eller sänkta anställningskostnader bland
annat genom de sneda fördelningseffekter som kan uppstå. I avsnittet sammanfattas och analyseras ny internationell forskning kring minimilönernas effekter på
sysselsättning för utrikes födda. Är de stora eller små? Och i en ny underlagsrapport
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beskrivs effekterna av en sänkt arbetsgivaravgift på rekryteringen av utrikes födda
(Daunfeldt och Gidehag, 2020).42

6.5 Minimilöner
Det är välkänt att den svenska arbetsmarknadsmodellen har, jämfört med
andra länder, en betydligt mer sammanpressad lönestruktur (Figur 6.1) vilket
anses vara särskilt ogynnsamt i samband med stora migrantströmmar med lågt
humankapital.43 Sverige uppvisar den minsta spridningen mellan högsta- och
lägstalöner inom OECD. En spegelbild av detta är att Sverige även har den lägsta
andelen av arbetstillfällen (enkla jobb) där inga eller endast låga utbildningskrav
ställs (Figur 6.2).
Figur 6.1, Spridning mellan högsta- och lägstalöner inom OECD
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Anm: anger kvoten mellan 90:e och 10:e percentilen. Vilket år statistiken härrör från varierar mellan
länder (2014–2017) och beräkningarna baserar sig på bruttolöner.
Källa: OECD via Ekonomifakta (2020).

42.

43.

I Regeringens budgetproposition för 2021 föreslås en minskning av arbetsgivaravgiften för
19–23-åringar. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/09/prop.2020211/
Lindbeck och Persson (2020) https://www.dn.se/debatt/sverige-illa-rustat-for-fortsatt-storinvandring/
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Figur 6.2 Andel anställda i yrken med inga eller låga utbildningskrav
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Anm: Anger procent av 15–74 år, 2019.
Källa: Eurostat via Ekonomifakta (2020).

Föga förvånande visar en jämförelse mellan lönespridning och den relativa sysselsättningsgraden (för alla kategorier av utrikes födda) i olika länder på en negativ
korrelation (Figur 6.3). Det bör påpekas att resultatet inte ska ses som ett kausalt
samband. Ekonomisk integration är en process där många olika faktorer samverkar
men där graden av lönespridning på arbetsmarknaden har betydelse för sysselsättningsutfallet för personer med lågt humankapital.
Ett antal svenska och internationella studier visar att den svenska och nordiska
arbetsmarknadens funktionssätt har lett till att effekterna mellan utrikes och inrikes
födda syns mest på den relativa sysselsättningen snarare än på lönenivåer (Ek och
Skedinger, 2019; Brell m.fl., 2020).44 Figurerna 6.4 a–b visar detta genom att jämföra
sysselsättningen och lönenivåernas utveckling mellan flykting- och anhöriginvandring
och andra migranter. För Sverige gäller att flyktingar inte ens efter tio år nått ifatt
andra utrikes föddas sysselsättningsnivå (Brell m.fl.,. 2020). Däremot går det betydligt snabbare att närma sig liknande lönenivåer som andra utrikes födda har; redan
efter sex år har lönegapet slutit gapet till de senare. Observationerna antyder således
att integrationsutmaningarna på den svenska arbetsmarknaden till del är en funktion
av dess struktur med höga ingångslöner, låg lönespridning och låg produktivitet hos

44.
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Detta gäller även gäller för de nordiska länderna (Ek och Skedinger, 2019).
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de som ska anställas. Vi övergår därför till att diskutera vilken effekt minimilöner
respektive sänkta anställningskostnader har på rekrytering av utrikes födda.
Figur 6.3 Relationen mellan lönespridning och sysselsättning av utrikes födda
utanför EU 28, procent
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Källa: Ek och Skedinger (2019).

Figur 6.4 a-b Sysselsättning och lönenivåer hos migranter i Sverige jämfört med
inrikes födda
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Anm: a är sysselsättning och b mäter löner, grått är flyktingar, brunt är andra migranter, x-axeln är tid
efter mottagning.
Källa: Brell m.fl., (2020).
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Sverige har inte lagstiftade minimilöner, såsom till exempel Tyskland införde 2015,
utan dessa regleras inom kollektivavtal. Den svenska lönebildningen resulterar
dock i de högsta minimilönerna i OECD. Minimilönebettet, det vill säga kvoten
mellan minimilön och medianlön, illustrerar detta (Figur 6.5). Det svenska minimilönebettet ligger bland de högsta i OECD. För de svenska kollektivavtalen ligger
minimilönebettet på ungefär 60 till 70 procent. Tyskland, som trots stora volymer
asylsökande har till exempel en lagstadgad minimilön som motsvarar knappt 50
procent av medianlönen. Likaså ligger Nederländerna och Storbritannien på samma
nivå som Tyskland (Arbetsmarknadsekonomiska rådet, 2016). De högsta värdena i
Sverige avser detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen där de ligger runt
70 procent, medan minimilönebetten i de flesta andra länder ligger under 50 procent
av medianlönen.
Figur 6.5 Minimilönebettet i olika länder för olika år (2007 och 2014), procent
2007

80

2014

70
60
50
40

HoR

HÖK

Detaljhandel

Teknikavtalet

Frankrike

Slovenien

Nya Zeeland

Israel

Portugal

Ungern

Luxemburg

Australien

Polen

Belgien

Tyskland

Storbritannien

Slovakien

Nederländerna

Kanada

Grekland

Irland

Sydkorea

Estland

Japan

Spanien

USA

20

Tjeckien

30

Källa: Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2016).

Den internationella och svenska forskningen kring minimilönernas effekter på
anställning har vuxit de senaste åren (för översikter se Ek och Skedinger, 2019).
I Faktaruta 6.2 listas resultaten från en rad nordiska studier kring effekterna av
högre minimilöner på sysselsättning för såväl inrikes som utrikes födda (notera
att det inte finns några nordiska studier som analyserat effekter av sänkta minimilöner). När studierna summeras ses att: Sex av tio studier visar på signifikanta
negativa effekter av höjda minimilöner på sysselsättning. Tre studier visar på
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blandade effekter och en studie visar på varken positiva eller negativa effekter.
Ek och Skedinger konkluderar genomgången:

”(…) the evidence of minimum wage increases is more suggestive of negative
employment effects for the Nordic countries than for other countries. This is
consistent with the theoretical prediction that negative employment effects
of minimum wages are more likely if these are high as in the case of the
Nordics” (Ek och Skedinger, 2019, s. 15).
Diskussionen har också varit intensiv om för- och nackdelar med att införa så kallade
enkla jobb med lägre löner än de nuvarande minimilönerna. Det har bland annat framförts föreligga risker för att personer med lågt humankapital fastnar i dessa befattningar.
Forskningen finner emellertid en viss lönerörlighet för personer på de lägsta lönenivåerna, riskerna att fastna är störst för kvinnor, äldre och utrikes födda (Forslund m.fl.,
2012). Danska studier visar att om enkla jobb kombineras med extra utbildning ökar
lönerörligheten uppåt (Ek och Skedinger, 2019). Andra svenska studier visar att det sker
en viss lönerörlighet uppåt för personer som börjar i enkla yrken som hotellstädning,
vaktmästartjänster och vissa yrken inom restaurangbranschen (Calmfors m.fl., 2018).
Det finns också en oro att sänkta löner leder till komplexa dynamiska effekter som
risk för minskade investeringar i ny teknik, dock har detta varit svårt att analysera
på vetenskapligt sätt.
Förekomsten av många låglönejobb i Tyskland beskrivs ibland som en framgångsfaktor för etablering. Ämnet är dock kontroversiellt och forskningsresultaten inte
entydiga (Engström, 2020). Ersättningsnivåerna till flyktingar är låg i Tyskland, en
ensamstående flykting utan barn får motsvarande 31 procent av den lagstadgade
minimilönen netto. Den låga ekonomiska ersättningen ger incitament att snabbt
ta enklare arbeten. Nackdelen är att den låga ersättningen kan göra det svårare för
flyktingar att genomföra längre språkutbildningar eller andra utbildningar som kan
behövas för mer kvalificerade arbete (Joyce, 2017).
Nya anställningsformer som ”minijobb” och ”midijobb” infördes i Tyskland, med
avsteg från normala regleringar. Minijobben har en månadslön på högst 450 euro
eller är kortare än tre månader. Lönen är skattefri och endast mindre summor
avsätts till pension. Administrationen är också enklare. För att undvika tröskeleffekter finns det också ”midijobb” där normala regler fasas in. Ungefär åtta miljoner
tyskar har sådana anställningar (Engström, 2020). Reglerna om minimilön, är för
närvarande 9,35 euro per timme, vilket innebär att minijobben inte kan anses vara
på heltid.45
45.

Långtidsarbetslösa som får sitt första arbete är dock undantagna från reglerna om minimilön
under de första sex månaderna.
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FAKTARUTA 6.2 NORDISKA STUDIER AV MINIMILÖNERS EFFEKTER PÅ SYSSELSÄTTNING

Målgrupp/
sektor och
studietid

Studie

Land

Metod

Eﬀekt på sysselsättning

Albaek och
Madsen
(1987)

Danmark

Outbildad
arbetskraft,
1976–1978

Komparation av
lönefördelningen

Negativ
Minskning av antalet anställda

Askildsen
m.ﬂ. (2000)

Norge

Tillverkningsindustri,
1991–1995

Kvasi-experiment

Blandat resultat
Ökning av jobbseparationer med ökande
minimilöner. Ingen eﬀekt på anställningar
av arbetslösa med minskande minimilöner

Böckerman
och Uusitalo
(2009)

Finland

Ungdom,
detaljhandel,
1991–1996

Kvasi-experiment

Blandat resultat
Sysselsättning och timmar minskade
efter införandet av ungdomslön under
lagstadgad minimum såväl som efter att
det avlägsnandes

Edin och
Holmlund
(1994)

Sverige

Ungdom,
Verkstadsindustri,
1972–1992

Regression

Negativ
Minskad sysselsättning

Eliasson och
Nordström
Skans (2014)

Sverige

Oﬀentlig sektor,
2003–2011

Kvasi-experiment

Blandat resultat
Minskat antal nyanställningar. Ingen eﬀekt
på jobbseparationer i allmänhet eller för
invandrare. Men ökning för individer med
lägre skolbetyg

Forslund m.ﬂ.
(2014)

Sverige

Fem fallstudier,
2001–2010

Kvasi-experiment

Ingen
Ingen eﬀekt på jobbseparationer i allmänhet eller för invandrare, men en ökning för
individer med lägre betyg

Kreiner, Reck
och Skov
(2019)

Danmark

Ungdom, privat
sektor,
2012–2015

Kvasi-experiment

Negativ
Ökning av jobbseparationer

Lundborg och
Skedinger
(2014)

Sverige

Flyktingar, unga
inrikes födda,
1998–2007

Regression

Negativ
Ökning av sannolikheten för, och antalet
dagar i, arbetslöshet, större eﬀekt för
ﬂyktingar än för unga inrikes födda

Skedinger
(2006)

Sverige

Hotell och
restaurang,
1979–99

Kvasi-experiment

Negativ
Ökning av jobbseparationer med ökande
minimilöner, ökning av anställningar med
minskande minimilöner

Skedinger
(2015)

Sverige

Detaljhandel,
2001-05

Kvasi-experiment

Negativ
Ökning av jobbseparationer.
Arbetstagare högre lön ersattes av arbetstagare med lägre lön.

Not: Eliasson och Nordström Skans (2014) studerar inte minimilöner i strikt mening utan undersöker
sysselsättningseffekterna av en enstaka ökning av kollektivavtalade löner för en utvald grupp låglönearbetare. Kvasi-experiment bygger på jämförelser mellan individer som påverkas av en förändring
av minimilönen och individer som antas vara opåverkade av förändringen. Tabellen är översatt från
engelska. Källa: Ek och Skedinger (2019).
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Forskning från Tyskland visar, för att summera, att de enkla jobben i viss utsträckning
har gjort det lättare för långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, men med
vissa nyanseringar. Det statliga tyska forskningsinstitutet Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) går regelbundet igenom arbetsmarknadspolitiken och har bland
annat studerat tillfälliga anställningars betydelse för integration. Tidsbegränsade jobb
medför problem men har också varit en väg in på arbetsmarknaden för utrikes födda
med lågt humankapital, konstaterar institutet (IAB, 2019). I en rapport från IFAU sammanfattas ett antal utvärderingar av minijobbreformen med orden:

”On the one hand, the Mini-Job Reform does not appear to have been a
successful antipoverty policy and may have been ineffective in moving longterm unemployed out of unemployment. On the other hand, it seems to have
helped moving inactive workers into employment and may have induced
additional employment through wage moderation” (Laun, 2019, s. 26).
Sammanfattningsvis visar forskningen att låg produktivitet hos nyanlända inte
matchar de löner som finns på den svenska arbetsmarknaden vilket lett till en låg
sysselsättning för utrikes födda med låg utbildning. En rad studier visar att lågkvalificerade jobb kan fungera som en rimlig väg till sysselsättning framförallt för utrikes
födda med lågt humankapital. Ek och Skedinger (2019) sammanfattar den svenska
forskningen kring fördelarna med enkla jobb med lägre ingångslöner än de rådande
minimilönerna med orden:

”Foreign-born and low-skilled workers have less favourable long-term
market than natives and high-skilled workers, but low-skilled jobs act as a
path to employment to a larger extent for foreign-born than for natives”
(Ek och Skedinger, 2019 s. 18).

6.6 Effekterna av sänkta arbetsgivaravgifter
När detta skrivs har regeringen i sin höstbudget för 2021 lanserat att arbetsgivaravgifterna för alla unga tillfälligt ska sänkas.46 Diskussionen har emellertid varit
intensiv kring den föreslagna reformens eventuella förtjänster och där det hävdats
att effekterna kommer att vara begränsade samt dyra per antalet jobb som skapats.
År 2007 genomfördes en sänkning av arbetsgivaravgifterna för alla unga med elva
procentenheter. Syftet med reformen var att öka företagens efterfrågan och därmed
minska den höga ungdomsarbetslösheten vid denna tidpunkt. Den sänkta arbetsgivaravgiften och dess effekter särskilt på såväl unga som äldre utrikes födda har studerats

46.

Se regeringens proposition 2020/21:1.
https://www.regeringen.se/4a6ec6/contentassets/bc0f4b1a4ce844f2aa59949d09c93f29/hela-bp21som-pdf.pdf.
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närmare i en underlagsrapport (Daunfeldt och Gidehag, 2020).47 Syftet med rapporten
har varit att undersöka om lägre arbetskraftskostnader särskilt gynnar utrikes födda.
Detta genom att undersöka om de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga påverkade
möjligheterna för första generationens icke-europeiska migranter att få ett arbete.
Ledde sänkningen till att företagen blev mer benägna att anställa dessa?
Reformen kritiserades eftersom den inte ansågs vara kostnadseffektiv för att öka
sysselsättningen vilket gjorde att den statsfinansiella kostnaden av reformen ansågs
bli hög (Egebark och Kaunitz, 2013). Reformen skapade mellan 6 000 och 10 000
arbetstillfällen men medan den statsfinansiella kostnaden i genomsnitt uppgick till
cirka 1,2 miljoner SEK per jobb. Reformen betraktades därför som ineffektiv i förhållande till kostnaderna, vilket ledde till att Socialdemokraterna och Miljöpartiet
återställde arbetsgivaravgifterna för unga när de vann valet år 2014.
I Daunfeldt med flera (2019a) och Saez med flera (2019) noterades emellertid ett
metodproblem i analysen. Den tidigare studien analyserade effekten av den sänkta
arbetsgivaravgiften för unga genom att jämföra sysselsättningsförändringen för den
berörda åldersgruppen med motsvarande förändring för de som var marginellt äldre
och som inte omfattades av reformen. Det var också så att det var företagarna som
fick en ’behandling’ när arbetsgivaravgifterna för unga sänktes, inte individerna. De
företagare som hade många unga anställda fick därför en relativt stor sänkning av
arbetskraftskostnaderna, medan företagare med få unga fick en mindre sänkning
(Tabell 6.1). Arbetskraftskostnaderna för företagen i den lägsta behandlingsgruppen minskade i genomsnitt med 5 681 SEK per år när arbetsgivaravgiften för unga
sänktes år 2007, medan företagen i den högsta behandlingsgruppen i genomsnitt
minskade sina arbetskraftskostnader med 72 735 SEK. Ett företag erhöll en kostnadsbesparing på närmare två miljoner SEK.
Tabell 6.1 Beräknade ettåriga kostnadsbesparingar efter behandlingsdos
Behandlingsdos

Min

Max

Medel

Median

>0-20 %

124

9 266

5 681

5 782

>20-40 %

9 278

17 864

13 408

13 318

>40-60 %

17 877

26 179

22 167

22 238

>60-80 %

26 191

39 163

31 379

30 750

>80-100 %

39 175

1 992 242

72 735

55 494

Not: Inflationsjusterat med basår 2016. Mått i SEK.
Källa: Daunfeldt och Gidehag (2020).
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Se även Seim (2019) som kommer till liknande resultat.

VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING – SLUTRAPPORT INTEGRATION SVERIGE

I delrapporten visas att sänkningen ger upphov till två effekter, i) en substitutionseffekt
och (ii) en skaleffekt, som tidigare analys inte tagit hänsyn till. Substitutionseffekten
innebar att företagarna blev mer villiga att anställa unga arbetstagare eftersom de
blev relativt sett billigare jämfört med äldre personer som inte omfattades av reformen. Men skaleffekten innebar att de lägre totala produktionskostnaderna ökade
efterfrågan på alla arbetstagare, oavsett ålder. Den första studien estimerade substitutionseffekten, men inte skaleffekten, vilket innebar att antalet jobb som skapats av
de sänkta arbetsgivaravgifterna underskattades (Daunfeldt m.fl., 2019a).48
Analysen i underlagsrapporten visar emellertid på betydelsen av att ta hänsyn till
båda effekterna. De företagare som fick relativt stora kostnadsbesparingar när
reformen genomfördes anställde fler icke-västerländska invandrare jämfört med de
företagare som fick mindre sänkningar av arbetskraftskostnaden. De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga skapade 1 100 arbetstillfällen bland utrikes födda från
icke-västerländska länder och framförallt anställde företagarna äldre utrikes födda
som inte omfattades av sänkta arbetsgivaravgifter.
Figur 6.6 illustrerar effekterna på sysselsättningen av de sänkta arbetskraftskostnaderna på sysselsättning av första generationens icke-västerländska invandrare.
Resultaten visar att företagen som fick kostnadsbesparingar för unga anställde fler
icke-västerländska invandrare, men effekten är liten för de företag som fick små
besparingar. Företagen i den översta dosgruppen, det vill säga de som fick den största
kostnadsbesparingen, anställde betydligt fler icke-västerländska invandrare, unga
som äldre, efter reformen jämfört med de företag som fick mindre besparingar.49
Resultaten från studien kan sammanfattas:
•

•

48.

49.

Det finns en positiv och stark koppling mellan företagens sänkta arbetskraftskostnader och deras rekrytering av första generationens icke-västerländska
invandrare. Effekten är mer än sex gånger så stor bland företagen med de
största besparingarna jämfört med företagen med de minsta besparingarna.
Den positiva sysselsättningseffekten förklaras i första hand av att äldre
invandrare anställdes, vilket tyder på att effekten inte är ett direkt resultat av
Egebark och Kaunitz (2013) fann att 6 000–10 000 arbetstillfällen skapades årligen inom den
berörda åldersgruppen. Daunfeldt med flera (2019a) estimerade att totalt 18 100 arbetstillfällen
skapades över tidsperioden 2006–2008, varav 12 600 kunde härledas till den berörda
åldersgruppen.
Det skrivs: ”I genomsnitt anställde varje företag inom denna behandlingsgrupp 0,1 icke-europeiska
invandrare som ett resultat av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. Detta kan framstå som
en liten effekt, men det bör noteras att varje företag inom denna grupp hade i genomsnitt 0,1
icke-västerländska invandrare året före reformen. Detta innebär att företagen som fick den största
kostnadsbesparingen till följd av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga i genomsnitt dubblerade
antalet anställda som var födda i ett icke-västerländskt land, vilket tyder på att effekten kan ha en
stor ekonomisk signifikans”.
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sänkta arbetsgivaravgifter för unga utan istället förklaras av en skaleffekt som
ökade företagens produktion.
•

Man finner att cirka 1 100 arbetstillfällen skapades för icke-västerländska
invandrare till följd av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, varav en
kraftig majoritet var för äldre individer. De företag som fick den största
kostnadsbesparingen dubblerade i genomsnitt sin arbetsstyrka av ickevästerländska invandrare.

.2

Figur 6.6 Sysselsättningseffekt för andra generationens icke-västerländska
invandrare efter behandlingsdos
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Not: Varje punktestimat omfattas av ett 95-procentigt konfidensintervall. Om konfidensintervallet inte
skär den horisontella axeln vid värdet noll är estimatet statistiskt signifikant på femprocentsnivån.
Källa: Daunfeldt och Gidehag (2020).

6.7 Diskussion och förslag
De svenska och internationella analyserna visar att det finns ett gap mellan de nyanländas produktivitet till existerande minimilöner. Den nya forskningen kring sänkta
anställningskostnader visar att effekterna är positivare för anställning av utrikes
födda än tidigare kunnat beläggas. Sammantaget visas att sänkta anställningskostnader påverkar företagens rekrytering av personer med lågt humankapital. Det måste
dock föregås av sänkta bidrag (och tydliga krav för att uppbära bidrag). Sänkningen
av kostnaderna och bidragsnivåerna måste också vara tillräckligt kraftiga för att få
effekt. Det måste finnas ett respektavstånd mellan nettolönen och bidraget. Utifrån
ett arbetsgivarperspektiv är nettokostnaden för att anställa avgörande. Om sänkningen sker genom lägre löner, lägre arbetsgivaravgifter, anställningssubventioner

68

VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING – SLUTRAPPORT INTEGRATION SVERIGE

eller en kombination av dessa torde vara av underordnad betydelse för arbetsgivare.
Utifrån arbetsgivarens perspektiv är det den samlade kostnaden för att anställa som
är avgörande. Slutsatsen är att reformer som resulterar i sänkta arbetskraftskostnader för företagarna leder till fler jobb bland utrikes födda.
Det är dock viktigt att påpeka att de jobb som skapades av de sänkta arbetsavgifterna för unga är långt ifrån tillräckligt för att bryta utanförskapet bland utrikes
födda i Sverige. Antalet arbetslösa utrikes födda (258 700) under februari månad
2020 var fler än antalet arbetslösa inrikes födda (186 600), trots att de utrikes födda
utgör mindre än en fjärdedel av arbetskraften (Statistiska centralbyrån, 2020). Till
detta ska även de utrikes födda i arbetsför ålder, men som står utanför arbetskraften, läggas till. Analysen visar att sänkningen av företagens arbetskraftskostnader
därför måste vara stor för att en positiv sysselsättningseffekt bland utrikes födda
ska uppnås. Detta innebär att reformer som enbart sänker arbetsgivaravgifterna för
nyanställda, till exempel det föreslagna ingångsavdraget 50, riskerar att ge en marginell sysselsättningseffekt. Skälet är, som visas i underlagsrapporten av Daunfeldt
och Gidehag, att minskningen av arbetskraftskostnaderna är för liten för att motivera arbetsgivaren att anställa en utrikes född person.
Ett förslag som framförts i debatten är att nya icke-tidsbegränsade instegsjobb skapas
där företagarna betalar en lön på 7 500 SEK per månad i lön, utan några övriga skatter
eller sociala avgifter.51 Anställningsformen ska inte vara begränsad till långtidsarbetslösa och nyanlända, utan även finnas tillgänglig för de som förlorar jobbet på grund av
covid-19. Förslaget skulle ge en inkomst efter skatt och med bidrag från staten på cirka
11 800 SEK per månad. Detta motsvarar de maximala studiemedel som betalas ut per
månad vid heltidsstudier och är enligt Pensionsmyndigheten en disponibel inkomst som
är högre än vad cirka 501 000 svenska pensionärer levde på 2018.
Även de tyska erfarenheterna antyder att det finns positiva sysselsättningseffekter av
sänkta anställningskostnader för utrikes födda att gå från arbetslöshet till arbete.
En kritik som riktats mot olika former av lönesubventioner är att det inte visat sig
i ökad rekrytering på grund av krångliga regler och långa handläggningsprocesser.
Intervjuundersökningar visar emellertid att potentialen hos arbetsgivare att rekrytera blir större beroende på nivån på minimilönerna. Det skrivs:

”About a third of Swedish employers report that they would hire workers in
new types of low-skilled jobs for monthly wages of SEK 14 000–15 000…

50.

51.

Det föreslagna ingångsavdraget var en del av januariavtalet och skulle innebära en nedsättning av
arbetsgivaravgifterna för nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar utan gymnasieutbildning
under de första två åren. Förslaget fick inte stöd i Riksdagen och genomfördes därför inte.
Se Daunfeldt, Gidehag och Rudholm i Göteborgs-Posten 2020.
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and roughly 70% of the minimum wage in hotels and restaurants and retail
at the time of the survey” (Calmfors och Sánchez Gassen, 2019).
Det bör noteras att beloppet motsvarar ungefär den inkomstgräns vi använt i kapitel
4 vid beräkningar av självförsörjningsgraden. Sänkta anställningskostnader har
således potential för att anställningsbarhet och de nyanländas lägre produktivitet
kan bli varandras lösning.
Sammanfattningsvis. I valet mellan ett fortsatt stort ekonomiskt utanförskap för
personer med lågt humankapital, trots stora utbildningsinsatser och omfattande
handläggning kan sänkta anställningskostnader vara en acceptabel lösning för många
som annars skulle stå utan jobb och leva på bidrag, något som majoriteten av utrikes
födda inte heller föredrar (Puranen, 2019). Sänkta minimilöner och sänkta arbetsgivaravgifter kommer förvisso inte att räcka för att lösa utanförskapet bland de utrikes
födda, men bör utgöra en av flera reformer på området i kombination med satsningar
på en effektiv och individanpassad utbildning enligt de förslag som beskrivits i avsnitt
6.3. Det blir särskilt viktigt med tanke på coronakrisen där utrikes födda med låga
färdighetsnivåer ser ut att drabbas extra hårt då gruppen både är stor och överrepresenterad i de branscher som påverkas mest av den minskade inhemska efterfrågan.

FÖRSLAG:
•

•

•
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Kostnaderna för att anställa bör sänkas. Detta måste, för att få effekt,
föregås av sänkta bidragsnivåer.
Arbetsmarknadens parter bör sänka de kollektivavtalsmässiga lägstalönerna till de nivåer (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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KAPITEL 7

Utrikes föddas
företagande
”Sida hade lyckats skapa sju företag på tre år. Då klev tre entreprenörssjälar
in och tänkte nytt. Resultatet: Fyra företag till i rekordfart. Det var nog det
billigaste uppdrag som Sida har köpt in säger Ali Kahlil från succéföretaget
Miljonbemanning som idag har anställt tusentals medarbetare från förorten”.
					
(Arbetsmarknadsnytt, 2020)

Förhoppningar har knutits till att fler migranter kan lockas till ökat företagande
och egenföretagande (Aldén och Hammarstedt, 2017). Policydiskussionen har
ömsom varit optimistisk om att få fler utrikes födda att starta företag och ömsom
pessimistisk där företagandet snarast ses som en åtgärd på marginalen för att öka
självförsörjningen.
Motiven till att starta företag är komplexa och varierar beroende av bland annat
konjunkturläge, ålder, utbildning, tidigare erfarenheter av företagande, skatter och
goda ramvillkor. Citatet ovan illustrerar emellertid några andra viktiga drivkrafter
som forskningen också pekar på, som den lokala platsens och de etniska nätverkens
dynamik och struktur som en väg till ökad ekonomisk integration.
Mot denna bakgrund diskuteras tre frågor. Vilken potential finns för att öka företagandet bland nyanlända? Vilken roll spelar etniska nätverk för företagande och
anställning? Vilka policyinsatser kan användas för att öka företagandet? I nästa
kapitel (8) diskuteras särskilt hur ökat soloföretagande hos utrikes födda kan stimuleras via en förenklad schablonbeskattning.

7.1 Det utrikes födda företagandets storlek
Knappt nio procent av alla sysselsatta i Sverige är idag företagare. Sedan 2010 har
det startats runt 70 000 företag per år i Sverige. 52 Andelen är ungefär lika stor

52.

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Foretagare---utrikes-fodda/
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bland inrikes som utrikes födda. 53 Antalet företagare bland utrikes födda ökade
kraftigt från 2000-talets början till 2007 (Hammarstedt och Miao, 2018). Fram
till år 2012 var företagande vanligast bland utrikes födda män något som sedan
minskat något. Under 2017 bröts den negativa trenden och andelen utrikes födda
företagare ökade igen. Andelen kvinnor som startar företag från utomeuropeiska
länder har ökat, men från låga nivåer.
Det är välkänt att andelen företagare varierar mellan olika grupper av utrikes
födda (Tabell 7.1). En hög andel finns för män från Mellanöstern, särskilt bland
personer födda i Syrien, Iran och Turkiet, medan en låg andel företagare finns
bland utrikes födda från Somalia och Etiopen (Aldén och Hammarstedt, 2017).
Utrikes födda företagare är också verksamma i olika branscher. Medan andelen
företagare från länder i Europa är spridd över olika branscher är andelen utrikes födda utanför Europa snarare koncentrerad till vissa specifika branscher.
Företagare från Mellanöstern är i högre grad än andra grupper verksamma inom
handel/kommunikation och restaurang/hotellverksamhet medan personer från
Afrika är mest aktiva inom handel och kommunikation. Utrikes födda är vidare
koncentrerade till branscher med låga inträdesbarriärer. Även vistelsetiden
påverkar sannolikheten att vara företagare (Aldén och Hammarstedt, 2017).
Antalet företagare är därför låg bland utrikes födda som vistats en kort tid i
Sverige.
Tabell 7.1 Andel företagare i olika grupper av utrikes och inrikes födda (ägare i
åldrarna 20–64 år)
Andel företagare i förhållande till födelseland

Män
Kvinnor

Norden

Västeuropa

Östeuropa

Sydeuropa

Mellanöstern

Asien

Afrika

LatinAmerika

Inrikes
födda

4,2

6,1

7,3

3,6

8,0

4,2

2,2

3,2

3,5

3

5

5,3

1,8

3,0

4,4

1

2,4

2,7

Anm: Jordbrukare exkluderas från analysen.
Källa: Aldén och Hammarstedt (2017).

7.2 Faktorer som styr valet att bli företagare
Valet att bli företagare drivs dels av att det föreligger goda affärsmöjligheter (så
kallade pull-faktorer), dels av att alternativet annars kan vara arbetslöshet eller
bidragsberoende (så kallade push-faktorer). Det senare brukar gå under namnet
nödvändighetsmotiverat företagande och det förra möjlighetsmotiverat (GEM,
2020). Hur många av utrikes föddas företagande som antingen är möjlighets- eller

53.

Andelen nödvändighetsmotiverat företagande har fallit i Sverige mellan 2001 (elva procent) mot
knappt fem procent 2016, Calmfors m.fl. (2018).
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nödvändighetsdrivet kan inte bestämmas med exakthet. En viss indikation kan
erhållas genom analyser av hur väl det kan löna sig att bli företagare – låga företagarinkomster ger en indirekt uppfattning om företagandet främst drivs av att
undvika arbetslöshet snarare än av pull-faktorer som nya affärsmöjligheter (Aldén
och Hammarstedt, 2017).
Fler utrikes än inrikes födda startade företag efter att de varit arbetslösa eller
visstidsanställda (Calmfors m.fl., 2018). Inrikes födda män har relativt höga företagarinkomster (Aldén och Hammarstedt, 2017) vilket indikerar att de till stor
del bedriver möjlighetsdrivet företagande. Men även vissa utrikes födda har höga
inkomster, i några fall ungefär lika höga som manliga egenföretagare födda i Sverige.
Män födda i Turkiet, Iran och Syrien hade högre företagarinkomster än män födda
i Sverige. I genomsnitt har dock företag som startats av utrikes födda sämre resultat
än företag som ägs av inrikes födda. Detta kan tolkas som att det finns hinder
för framgångsrikt företagande som etablerats av utrikes födda, bland annat nämns
tillgång till finansiellt kapital men också diskriminering från långivare, kunder och
leverantörer (Aldén och Hammarstedt, 2017).
Vi ser således en fördubbling av utrikes föddas företagande från 90-talets början
fram till 2012 men som sedan klingar av något. Antalet nya företag som startas ökar
dessutom ju längre tid man varit i landet. Det antyder att det är för tidigt att uttala
sig om benägenheten att vilja starta företag hos den stora våg av nyanlända som
kom 2015. Analyserna pekar istället på att många av de utrikes föddas företagande
snarare är nödvändighetsmotiverat än möjlighetsmotiverat. Sammantaget talar det
för att förhoppningarna inte bör vara alltför höga, inte minst då många av de nyanlända jämfört med tidigare anlända har låga utbildningsnivåer. Som vi ska se nedan
är emellertid senare forskning mer optimistisk om att på medellång sikt få utrikes
födda att våga ta steget att gå från att vara icke-sysselsatt till att bli företagare.

7.3 Platsens och nätverkens betydelse för integration
Forskning och erfarenheter från utrikes föddas företagsbenägenhet har betonat betydelsen av socio-ekonomiska faktorer som platsen, nätverket och det lokala sociala
kapitalet för ekonomisk integration via företagande, egenföretagande (och för anställning i företag som startats av utrikes födda). Forskningen visar hur dessa faktorer till
stor del förvärvas och utvecklas i lokala miljöer (platsen) och i något som kommit
att kallas ”kompetenta etniska nätverk” (Andersson m.fl., 2020). En illustration av
platsens betydelse är de stora skillnader i sysselsättnings- och självförsörjningsgrad i
så kallade utsatta områden jämfört med resten av riket (Kapitel 4).
Undersökningar på svenska data visar det platsspecifika företagsklimatets betydelse
för sannolikheten att starta företag och anställas i företag (Fölster och Jansson,
2011) som ökat i kommuner där man underlättat och förbättrat lönsamheten ”i
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att starta, driva och investera i företag” (op.cit. s. 7). Exempel på sådana generella
åtgärder är regelförenklingar i den lokala miljön som handläggningstider för bygglov
eller andra typer av ärenden som kräver beslut för att starta ett företag. Analysen
visar på en stark korrelation mellan företagarnas självvärdering av kvaliteten på
det lokala företagsklimatet och på en hög förvärvsfrekvens bland utomeuropeiskt
födda. Sambandet är en korrelation och fångar inte en rad andra faktorer som kan
förklara resultaten, exempelvis geografiskt läge, erfarenheter av tidigare invandring
i kommunen eller skillnader från vilka ursprungsländer som de utrikes födda kommer ifrån. Ny forskning har därför grävt djupare i platsens betydelse, framförallt
vilken roll lokala miljöer i form av etniska nätverk med en hög andel företagare har,
för såväl nyföretagande som anställning av utrikes födda.
De generella och specifika kunskaper, kompetens, nätverk och både kognitiva
och icke-kognitiva färdigheter som byggs upp i lokala miljöer, är viktiga för
både framtida anställning och företagande. I Wixe och Petterson (2020) visas att
sannolikheten att bli sysselsatt vid vuxen ålder ökar om man vuxit upp i ickesegregerade lokala miljöer som ung och i tonåren (Wennberg m.fl., 2019). Har
man vuxit upp i en kraftigt segregerad miljö minskar sannolikheten att integreras
via sysselsättning och företagande påtagligt. De negativa effekterna är störst för
utrikes födda män i stora städer med en hög bostadssegregation. Effekterna på
sysselsättning är inte synliga på kort sikt men desto starkare på längre sikt enligt
forskningen.
Forskning från USA visar att segregerade miljöer överhuvudtaget har negativa
effekter på utvecklingen av nödvändig yrkeskompetens för en lyckad ekonomisk
integration. Man har särskilt betonat betydelsen av icke-kognitiva färdigheter ”noncognitive skills” för framgång på arbetsmarknaden mätt som sysselsättning och
löneutveckling (Heckman m.fl., 1995; Puranen, 2019). Exempel på dessa färdigheter är motivation, tålamod, självkontroll, värdegrunder, tillit, ordning och reda
samt social förmåga. Undersökningarna visar att de icke-kognitiva färdigheterna
förklarar lika mycket och ibland mer för barns framtida möjligheter att integreras genom arbete eller företagande. Dessa färdigheter och värderingar byggs och
utvecklas bäst i trygga familjer, i skolor som fungerar och i arbete. Färdigheterna
utvecklas dessutom bäst i icke-segregerade miljöer. Ju högre andel inhemskt infödda
i ett bosättningsområde desto större är sannolikheten att utrikes födda också kommer i arbete (Wixe och Petterson, 2020).
Flera studier har särskilt undersökt effekterna på egenföretagande i etniska nätverk som kännetecknas av ett högt företagande (Wixe, 2019). Resultaten visar
att sannolikheten att bli egenföretagare eller att få anställning ökar signifikant i
områden med en hög andel företag och företagare. Ny forskning betonar särskilt
de etniska nätverkens kvalitet – etniskt kapital enligt Borjas (1995) – för benägenheten att starta företag (Andersson m.fl., 2020). Skillnader i benägenheten att
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bli företagare hos personer från Mellanöstern i olika typer av etniska nätverk har
studerats. Det etniska nätverkets beskaffenhet och kompetens mäts som: ”degree
of business ownership among the local middle eastern peers”. Forskningen visar
att nätverkets samlade företagarkompetens ökar sannolikheten att gå från ickesysselsatt till att bli egenföretagare: ”One percentage point increase in the local
concentration of ethnic entrepreneurs is on average associated with a five percent
increase in the odds that a non-employed member of the group starts their own
business”. 54 Det etniska kapitalets beskaffenhet verkar således som en signal på
nätverkets kompetensnivå, signalerar positiva attityder till företagande i allmänhet och att det finns positiva förebilder att lära sig ifrån. 55
En angelägen fråga är hur incitamenten för individer att investera i sina närområden och det lokala samhället kan stärkas. Viss forskning tyder på att boendeformen har betydelse för det sociala kapitalet, definierat som sociala länkar
mellan medborgare. I USA har exempelvis policy utformats utifrån antagandet att
bostadsägare (homeowners) har starkare motiv att bli goda samhällsmedborgare.
Argumentet går i korthet ut på att bostadsägare har starkare incitament att investera i socialt kapital. I en vetenskaplig artikel ställer sig Glaezer och DiPasquale
(1998) just frågan om bostadsägare är mer ansvarsfulla samhällsmedborgare.
Författarna undersöker sambandet med hjälp av data från USA och Tyskland och
olika mått på socialt kapital och finner ett positivt samband. Resultaten i Glaezer
och DiPasquale (1998) tyder dessutom på ett kausalt samband. Icke desto mindre
ska resultaten tolkas med försiktighet. Det finns också argument emot denna typ
av policy då den riskerar att minska rörligheten på bostadsmarknaden som i sin
tur kan skapa negativa effekter på arbetsmarknaden. Likaså är det svårt att översätta resultat från Tyskland och USA till en svensk kontext. I Sverige skulle detta
översättas till skillnaden mellan att bo i hyresrätt å ena sidan och att bo i eget hus/
bostadsrätt å andra sidan. 56

7.4 Diskussion och förslag
Den forskning som beskrivits visar på delvis skilda villkor, drivkrafter och incitament för att starta och driva företag mellan utrikes och inrikes födda. Vilka typer
av policyinsatser kan förbättra villkoren för ett ökat möjlighetsdrivet företagande
av utrikes födda?

54.
55.
56.

Andersson m.fl. skriver: ”a one standard deviation in change in local entrepreneurial intensity is
associated with about 0,1 standard deviation in probability to become self-employed”.
Det talas om ”other social interaction mechanisms”, Andersson m.fl. (2020).
Se även: Green och White (1997) visar på ett samband mellan bostadsägande och socioekonomiskt utfall bland barn, samt Rossi och Weber (1996) som finner att bostadsägare har högre
sannolikhet att till exempel engagera sig i lokala val, vara med i olika ideella organisationer och
större engagemang i att finna lösningar på lokala problem.
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Vi menar att det finns motiv för selektiva offentliga åtgärder som riktas mot att
främja ett ökat företagande av utrikes födda men evidensen om de rådande offentliga programmens effekter är svag (i faktaruta 7.1 nedan beskrivs några europeiska
policyinitiativ). I det så kallade etableringsprogrammet finns insatser för att främja
intresse för företagande, dock hade endast ett fåtal (cirka 300 personer) utnyttjat
möjligheterna att pröva på nyföretagande (Ackum m.fl., 2019). Riksrevisionen
granskade deltagande i programmet ”Stöd till start av näringsverksamhet” i arbetsförmedlingens regi (Riksrevisionen, 2019:27). Syftet med programmet var att stödja
företagande jämfört med att delta i annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller att
kvarstå i öppen arbetslöshet. Programmet utvärderades för perioden 2003 till 2007
för att se om det lett till en hållbar högre inkomst, ökad sysselsättning och minskade
utbetalningar via socialförsäkringssystemet. Granskningen visade dock att insatsen
hade svag effekt på sysselsättningen och programdeltagarnas inkomster blev låga.
Dessutom ökade stödet risken att mottagaren hamnade i långvarig skuldsättning.
Företag som ägs av utrikes födda har i genomsnitt ett sämre rörelseresultat än
de som ägs av inrikes födda. Det antyder att det kan finnas specifika hinder för
framgångsrikt invandrarföretagande vilket kan röra sig om tillgång till kapital,
finansiering, nätverk och förekomst av diskriminering. Det senare kan leda till
svårigheter att knyta till sig leverantörer och kunder vilket förstärker en redan svag
lönsamhet i det utrikes födda företagandet (Andersson och Hammarstedt, 2011).
Dessa hinder talar för offentliga insatser som kan förbättra tillgången på kapital
och mentorer för det utrikes födda företagandet. Tillväxtverket har exempelvis ett
program (i samarbete med arbetsförmedlingen) för att främja ett ökat företagande
av utrikes födda kvinnor (53 miljoner SEK över en fyraårsperiod 2018–2021). Ett
Vinnovafinansierat program, som initierades 2015, har gett stöd (16 projekt) till
innovation för nyanlända om sammanlagt tio miljoner SEK (Pop Up Program for
International Entrepreneurs). Sammantaget har riktade svenska offentliga program
liksom de internationella motsvarigheterna dock en begränsad omfattning. Goda
ramvillkor för företagande i allmänhet är av större betydelse.
FAKTARUTA 7.1 – NÅGRA INTERNATIONELLA POLICYEXEMPEL FÖR ATT FRÄMJA DET UTRIKES
FÖDDA FÖRETAGANDET
Nyanlända får hjälp att starta och driva egna företag i Tyskland. Programmet ”Start up your future”
drivs av Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) med stöd av näringsdepartementet (BMWI). Ett
pilotsteg i Berlin ska underlätta nätverk för nyanlända som vill bli entreprenörer och ge råd om hur
man startar och driver företag i Tyskland. Wirtschaftsjunioren Deutschland består av ungefär 10 000
tyska entreprenörer under 40 år.57
Den tyska nationella integrationssamordnaren konstaterar med hänvisning till en rapport från banken
KfW58 att migranter startar egna företag i större utsträckning än infödda tyskar (här handlar det inte
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https://www.startupyourfuture.de/de/
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_503616.html
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bara om flyktingar utan om alla migranter). Det har två huvudorsaker: å ena sidan en starkare strävan
efter självständighet, å andra sidan att chansen att få andra jobb är mindre. Samordnaren föreslår
ytterligare insatser för att lotsa entreprenörer med utländsk bakgrund rätt i lagstiftning och andra
speciella förutsättningar i landet. Det bör också bli enklare att lära sig yrkesspråk för den som vill
starta eget företag.
Även i Norge finns satsningar för att underlätta självförsörjning genom företagande. Den norska
centret för flyktingars entreprenörskap, Norsk center för flerkulturell verdiskaping (NSFV), har sedan
år 2005 fungerat som ett nationellt kompetenscenter och gett råd till personer som vill starta företag. EU-kommissionen har lyft fram centret som ett gott exempel, bland annat på grund av att råd
och stöd fortsätter även efter att företag startats, för att det finns ett stort engagemang i de enskilda
företagarnas affärsplaner och för centrets breda nätverk i det norska samhället.59 Det finns också
andra projekt, bland annat i Oslo.60 Sammantaget har dessa program en begränsad omfattning och
ramvillkor för företagande i allmänhet torde vara av större betydelse.
Källa: Engström (2020).

Vi menar dock att forskningen kring de etniska nätverken och det lokala företagsklimatet spelar en signifikant roll för sannolikheten att på medellång sikt främja
ett ökat möjlighetsorienterat företagande för utrikes födda. Den forskning som
beskrivits poängterar betydelsen av helhetstänkande och lokalt samarbete mellan
olika politikområden. Viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt företagande är
en icke-segregerad arbetsmarknad, att bo nära arbetstillfällen, ett gott utbud av
lägenheter och tillgång till etniska nätverk. Olika socio-ekonomiska faktorer och de
positiva incitament som föreligger i nätverken har visat sig vara viktiga drivkrafter
för benägenheten att gå från icke-sysselsatt till eget företagande. Dessa faktorer har
vissa nya implikationer för vilka insatser som kan användas för att öka företagandet
och integrationen av nyanlända migranter. Det omfattar en styrning och placering
av nyanlända till lokala miljöer med ett gott företagsklimat i kombination med en
genomtänkt fysisk planering.
De etniska och lokala nätverkens betydelse reser frågan om det behövs en starkare
utplacering/styrning av nyanlända. Den svenska modellen innebar länge en indirekt
styrning som bestämdes av tillgången på bostäder och där exempelvis Filipstad,
en kommun med cirka 10 000 invånare, under en period tog emot närmare 3 500
nyanlända. Efter 2015 stärktes de statliga styrningsambitionerna med den så kal�lade kommunplaceringen men även här finns begränsningar av bristande tillgång på
bostäder. Det visar att politiken måste ses i ett helhetsperspektiv och även omfatta
den fysiska planeringen med tillhörande bostadsfrågor.
Styrning eller inte styrning har debatterats flitigt, senast i den så kallade
Mottagandeutredningen (SOU, 2018:22), dock har erfarenheterna varit negativa
historiskt i Sverige (Edin m.fl., 2004) och även internationellt pläderas för svag

59.
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e4c566f2-6cfc-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://apolitical.co/en/solution_article/oslo-wants-create-jobs-refugees-incubating-startups
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styrning av utplacering (Hatton, 2016). Men forskning i Schweiz, där en algoritm
tillåtits bestämma styrningen av migranter efter vissa kriterier, visar på en mer positiv integration jämfört med när de nyanlända själva fått bestämma lokaliseringsort
(Bansak m.fl., 2020). Här behövs dock mer kunskap och även experiment på svenska
förhållanden för att bedöma för- och nackdelar med olika styrningsmodeller.
Tysklands investeringsprogram kan dock ge viss inspiration för Sverige.
Bostadsförsörjningen i stort är en nyckelfråga. I korthet är både mottagande av asylsökande och bosättning i kommuner efter beslut om uppehållstillstånd mer styrt av
staten i Tyskland, Danmark och Norge än i Sverige. Fördelningsnyckeln i Tyskland
tar hänsyn till de olika delstaternas ekonomiska styrka och därmed indirekt till
arbetsmarknadsläget. Danmark fördelar flyktingar enligt ett kvotsystem där den
individuella placeringen kopplas till möjligheterna att få jobb. Den som bosätter sig
någon annanstans riskerar att förlora bidrag. Även i Norge styr staten bosättningen
och den som flyttar till en annan kommun kan förlora rätten till introduktionsprogram och ekonomiskt stöd. När individer ska placeras är möjligheten att få jobb en
faktor. Från år 2019 ska enligt nya riktlinjer större vikt läggas vid sådana faktorer
som underlättar integrationen. Flyktingar ska i högre grad placeras i kommuner
där de har möjlighet att få arbete och ett bra individuellt anpassat introduktionsprogram (Riksrevisjonen, 2019). Inget av de övriga länderna har en motsvarighet
till det svenska systemet där en person som fått asyl kan välja att bosätta sig där
hen vill med rätt till statliga och kommunala bidrag (Ebo-lagen).61 De jämförbara
länderna vill således kunna styra mottagning och bosättning mer än vad som har
varit möjligt i Sverige.
Givet omfattningen på de sociala problem som vi kan observera i de så kallade
utsatta områdena i Sverige kan det även vara motiverat att i liten skala experimentera med att omvandla allmännyttan till bostadsrätter i några utsatta områden.
Inspiration kan till exempel hämtas från USA där bostäder renoverats för att sedan
säljas till ”long term residents” till en tredjedel av renoveringskostnaderna (Glaeser
och DiPasquale, 1998). En sådan modell föreslår vi utvecklas och genomförs på
försök i några utsatta områden i Sverige. Försöket bör utformas så att det blir
utvärderingsbart med möjlighet att dra slutsatser om kausaliteten. Detta skulle även
kunna göras till en del av en vidareutveckling av den så kallade Gårdstensmodellen
(se faktaruta 7.2 nedan).
Det råder samsyn om att olämpliga värderingar förstärks kraftigt i segregerade
lokala miljöer. De bottnar ofta i avbruten skolgång, brist på positiva förebilder,
långtidsarbetslöshet som försämrar möjligheterna att förvärva centrala färdigheter
som är viktiga för företagande, anställning och självförsörjning. Det finns flera goda
61.

Ebo-lagen ändrades 1 januari 2020 så att 32 kommuner numera har möjlighet att säga nej till
sådant boende med bidrag i utsatta områden.
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svenska och internationella exempel på sådana helhetsansatser där man försökt skapa en bra helhet genom att främja företagande, eget ägande av boende, större andel
självförsörjning, kombinerat med att involvera medborgarna som aktiva medskapare
i utvecklingen av den lokala platsen. I Tyskland arbetas det även systematiskt med
att skapa en känsla av samhörighet med det man kallar ”heimat”, ungefär ”hembygd” på svenska. Insatser för att identifiera sig med det land där man bor ingår i
integrationspolitiken och det fullständiga namnet på inrikesdepartementet BMI är
”Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat”. Att förstå grundläggande
värderingar i det nya landet ingår i introduktionskurserna. ”Heimat”-politiken är
inte ensidigt inriktad på utrikes födda, utan vänder sig till alla som bor i Tyskland.
FAKTARUTA 7.2 – GÅRDSTENSMODELLEN
Gårdsten bygger på statsvetenskapliga teorier om fungerande samhällsbyggen där tillit och
samhörighet är centrala för en lokal framgångsrik utveckling. Det behövs också en stark, legitim
och samordnande aktör som ser till att regler hålls och kan sanktioneras vilket har funnits i form av
bostadsbolaget Gårdstensbostäder.
Modellen bygger på långsiktighet, samverkan, pragmatism och möjligheter till inflytande för
boende. De boende involveras i hög grad, sociala hänsyn tas vid upphandlingar och yrkesutbildningar anordnas. Man har bara accepterat hyresgäster med fast inkomst och stoppat otillåten
andrahandsuthyrning.
Detta har lett till att Gårdsten kommer att tas bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Kriminella nätverk och narkotikaförsäljning har minskat rejält. Andra faktorer som socialt
välmående, skolresultat och valdeltagande har ökat men inte mer än i andra särskilt utsatta
områden.
Källa: Esaiasson m.fl. (2019).

Ett avslutande exempel på lokalt förankrade insatser för att främja entreprenörskap och egenföretagande är Bling i Kista som är ett exempel på en verksamhet
som betonar: i) platsens och nätverkens betydelse, ii) att främja sunda värderingar
genom personlig utveckling och iii) riktade nätverk mot kvinnor och män i förorten.
Verksamheten startade år 2014 (Faktaruta 7.3). Resultatet är coachning av över
200 medlemmar som drivit 180 projekt och resulterat i 76 start-ups och genererat
närmare 125 miljoner SEK i omsättning. De positiva resultaten är förvisso glädjande men samtidigt lider verksamheten enligt grundarna, som många andra ideella
initiativ, av brist på långsiktigt hållbar finansiering för bland annat uppskalning och
spridning.
FAKTARURA 7.3 – PLATSEN, VÄRDERINGAR OCH NÄTVERKET - EXEMPLET BLING I KISTA
”Bling startade 2014 som en reaktion på entreprenöriell segregation och som ett försök att driva
positiv samhällsförändring samt motverka utanförskap genom gott ledarskap, entreprenörskap och
innovationer”.
Verksamheten omfattar:
• Inspiration och uppsökande verksamhet (förebilder, workshops och sociala medier)
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• Kulturanpassad idé och personlig utveckling (affärsmentorer, entreprenörskap som metod för
utveckling, jobb och utbildning)
• Inkubation (coachning, nätverk, finansiering, validering, IT-stöd, ekonomi och juridik)
Källa: https://www.blingstartup.se/

Sammanfattningsvis argumenterar vi för att ett ökat möjlighetsdrivet företagande
kan främjas på olika sätt men inget enskilt policyinstrument är tillräckligt annat än
marginellt. För att få en större utväxling krävs en helhet av insatser och åtgärder
som går över politikområden och vars effekter visar sig först på medellång sikt. I
diskussionen kring den låga effektiviteten av offentliga företagarprogram bör insatserna snarare fokusera på att förbättra de allmänna villkoren för företagande. Det
ger såväl inrikes som utrikes födda bättre förutsättningar att driva företag och att
företagen kan anställa fler oavsett ursprungsland (Hammarstedt och Miao, 2019).
Ett specifikt hinder som är lika viktigt för alla mindre företag oavsett grundarens födelseland är tillgången på likviditet, kassaflöden och kunder. Exemplet Miljonbemanning
i det inledande citatet är därvidlag talande. Det första uppdraget genererade 20 000
SEK vilket tillät att ett enkelt kontor kunde hyras. Redan nästföljande dag kom en
beställning av en stor livsmedelskedja som behövde 100 nya lagerarbetare där man
via sitt lokala nätverk snabbt kunde tillmötesgå kundens efterfrågan. Därefter har
företaget utvecklats snabbt till att omsätta närmare 14 miljoner SEK under 2019.
Exemplet talar för att politiken bör utformas så villkoren för företagande i allmänhet
förbättras, oavsett om grundarna är inrikes eller utrikes födda.

FÖRSLAG:
•

•

•
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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.
Omvandla hyresrätter till bostadsrätter i utsatta områden. Det kan vara
motiverat att i liten skala experimentera med att omvandla allmännyttan
till bostadsrätter i några utsatta områden.
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KAPITEL 8

Schablonbeskattning
som möjliggörare för ett
ökat soloföretagande
I tidigare kapitel har vi argumenterat för betydelsen av sänkta anställningskostnader
för att främja sysselsättning och självförsörjning av utrikes födda. Men frågan har
varit politiskt känslig och som belystes i kapitel 6 har för- och nackdelar diskuterats
intensivt under lång tid. Om parterna inte lyckas sänka de kollektivavtalsmässiga
lägstalönerna eller politikerna att sänka arbetsgivaravgifterna, föreslås ett utökat
soloföretagande, utifrån internationell förebild, där individen sätter sin lön själv och
beskattningen är låg och schablonbaserad.
Som vi ska se är de tekniska möjligheterna för en sådan reform stora och rimmar dessutom väl med pågående förändringar på arbetsmarknadernas innehåll
och funktionssätt (Wernberg, 2019). De digitala teknologierna bidrar till detta
och har skapat två typer av innovationer: dels tekniska innovationer som AI eller
3D-tekniker, dels arbetskraftsinnovationer som möjliggör nya sätt att organisera
arbetsmarknaden som ”giggare”, i bemanningsföretag eller som egenföretagare.
Internationella arbetstagarorganisationen (ILO) menar att dessa arbetsinnovationer
utgör en av de viktigaste förändringarna på arbetsmarknaden de senaste decennierna (ILO, 2018).
Vi konstaterade i tidigare kapitel att en stor del av det utrikes födda företagandet
var nödvändighetsbaserat snarare än möjlighetsbaserat varför vi diskuterar om förändrad beskattning kan göra soloföretagande mer attraktivt och bidra till en ökad
grad av självförsörjning. Kan en ny form av schablonbeskattning vara en väg framåt
för att öka det ekonomiska utbytet för såväl utrikes som inrikes födda att arbeta
som soloföretagare i gigekonomin till fördel både för köpare och leverantör? Vilka
för- och nackdelar har en förenklad schablonbeskattad näringsverksamhetsmodell
och hur bör den i så fall utformas?
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Allt fler länder i Europa och andra delar av världen inför olika system med förenklat
företagande, där trösklarna för att påbörja verksamhet är låga, beskattningen sker
utifrån schablonmått och redovisningskraven är starkt förenklade. I Sverige utreds
för närvarande ett sådant system.62 I en underlagsrapport har för- och nackdelar
med en mer anpassad schablonbeskattning till soloföretagande analyserats, vars
huvudslutslutsatser för självförsörjning sammanfattas och diskuteras närmare här
(Krassén, 2020).

8.1 ”Atypiska jobb och företag” – storlek och utveckling
Den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste decennierna. I Calmfors
med flera (2018) görs en uppskattning av storleken för det man kallar ”atypiska
jobb” på den svenska arbetsmarknaden.63 Visstidsanställningar, bemanningsanställningar och egenanställningsföretag har successivt ökat sin andel av den totala
sysselsättningen, dock från låga nivåer. Visstidsanställda utgjorde cirka 15 procent
av alla anställda år 2015. Bemannings- och egenanställningar har vuxit snabbt
och utgjorde cirka två procent av den totala sysselsättningen 2015.64 Sammantaget
bedöms att dessa atypiska jobb står för cirka 35 till 39 procent av arbeten som inte
täcks av kollektivavtal.
Ett egenanställningsföretag ger personer möjlighet att i praktiken verka som egenföretagare utan att starta egen firma eller bolag. Egenanställningsföretaget ”lånar
ut” sin F-skattsedel till den egenanställde mot en avgift. Det som är kvar av det
fakturerade beloppet efter företagets avgift och arbetsgivaravgiften betalas sedan
till den egenanställde i form av lön. Det har uppskattats att drygt 45 000 personer
någon gång arbetade som egenanställda under 2017.65 I en enkätundersökning svarade 30 procent att egenanställning varit en första väg in till framtida anställning
(Novus, 2018).
Många av de egenanställda arbetar i det som kommit att kallas gigekonomin.
Gigarbete brukar definieras som att man under de tolv senaste månaderna erhållit
inkomst från betalt arbete via en digital plattform (GEM, 2020). Totalt sett ökade
den svenska gig- och delningsekonomin från 8,4 procent under 2018 till 9,8 procent
2019 (GEM, 2020). Bland de som är entreprenörer uppger närmare 30 procent att
de har erfarenhet av gig- och delningsekonomin, det vill säga tre gånger så stor
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En utredning har startat med syfte att föreslå förenklingar av regelverken för soloföretag och
en modernisering av bokföringslagen. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/
forenklade-skatteregler-for-egenforetagande-ska-utredas/
TCO (2020) definierar ”atypiska anställningar” som arbeten som genomförs utan fast anställning
såsom ”visstid, SMS-anställning och vikariat”. Se även Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018).
1994 var antalet årsanställda i bemanningsbranschen 5 000 och hade vuxit till 60 000 år 2008. År
2018 var antalet årsanställda närmare 83 000, www.kompetensföretagen.se.
Novus, 2018.
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andel jämfört med befolkningen i övrigt.66 Andelen män är ungefär fyra gånger så
stor som andelen kvinnor. Yngre, låginkomsttagare och män är överrepresenterade i
gig- och delningsekonomin, dock finns ingen statistik på hur många som är utrikes
födda. Endast Sydkorea, Israel, Chile, Irland och USA hade högre nivåer än Sverige
(Figur 8.1).
Figur 8.1 Aktivitet inom gig- och delningsekonomin internationellt, 2018
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Källa: GEM (2020).

Även om stora förändringar har skett vad gäller olika typer av nya anställningsoch egenföretagsformer så är majoriteten av företag dock soloföretag med noll
anställda. Antalet soloföretag uppgår till drygt 900 000 för år 2017 och har vuxit
med närmare 31 procent 2005–2017 (Krassén, 2020). Den vanligaste formen av
soloföretagande är i form av enskild näringsverksamhet och föreligger när en fysisk
person yrkesmässigt och självständigt bedriver förvärvsverksamhet (Krassén, 2020).
Sammanfattningsvis har en person som vill driva ett företag på egen hand i Sverige
tre alternativ att välja på: soloföretagande (enskild näringsverksamhet), aktiebolag
och egenanställning. Ansvar, regleringar och ekonomiska villkor varierar mellan de
olika verksamhetsformerna. Samtidigt som nya former för egenanställningsföretagande växer fram kan steget till mer reguljärt soloföretagande dock verka för stort
och osäkert. Nedan beskrivs hur en schablonbeskattning och minskad regelbörda

66.

Entreprenörerna (TEA) i GEM-undersökningen definieras som: Andel i åldersgruppen som
antingen driver ett företag i vardande eller ett nytt företag, GEM (2020).
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kan sänka trösklarna, för såväl utrikes som inrikes födda, att försörja sig som soloföretagare, inte minst i den framväxande gigekonomin.

8.2 Vad är schablonbeskattning och dess potential?
Det finns flera skäl till en förenklad beskattning för vissa typer av entreprenörskap.
(I faktarutan 8.1 beskrivs tre typer av schablonbeskattning.) De minsta företagen
har ofta relativt sett högre administrativ börda för att leva upp till skattelagstiftningens alla regler och krav. Effekterna syns framförallt i de tidigaste skedena.67 På
EU-nivå finns indikationer på att regelbördan är ett större hinder än skattenivån.68
Därför utformas i många länder lättnadsregler, bland annat genom tröskelvärden
för omsättning och antal anställda, med syftet att förenkla skattehanteringen.69 På
EU-nivå finns undantag i det gemensamma mervärdesskattesystemet för små och
medelstora företag (som ska reformeras och utökas till 2025).70
FAKTARUTA 8.1 – TRE EXEMPEL PÅ SCHABLONBESKATTNING
OECD och Världsbanken listar tre typer av schablonbeskattning: omsättningsskatt, indikatorbaserad skatt och klumpsumma. Vid omsättningsskatt betalar företaget eller näringsidkaren en andel av
sin omsättning i skatt.
Med en indikatorbaserad skatt kalkyleras skattenivån utifrån vissa indikatorer för företagets vinst
och betalningsförmåga. Exempelvis kan mindre företag i Spanien, som restauranger, bli beskattade
utifrån ett indikatortal (”modulos”), till exempel antalet anställda eller antalet bord i restaurangen.
I ett system med klumpsummebeskattning (benämns av OECD som ”patent”) beskattas företaget
eller näringsidkaren med en klumpsumma oberoende av omsättning, nettoresultat eller betalningsförmåga. En klumpsumma är administrativt det absolut enklaste systemet, men det kan också ha
stora konsekvenser för företag med små marginaler.71

Potentialen i modellen är flera. En schablonbeskattningsmodell innebär sänkta
krav på deklaration och bokföring. Även fakturering förenklas genom schablonbeskattning. Ett exempel är att schablonbeskattade näringsidkare erbjuds en tjänst,
till exempel genom en mobilapp, där transaktioner registreras direkt, verifikat
autogenereras och preliminärskatten dras av omgående. Detta skulle innebära
mindre administrativa kostnader för soloföretagare, i synnerhet för de med en liten
omsättning. De minskade kraven och den enklare administrationen skulle innebära
lägre trösklar in i företagande. För den som sedan vill utöka sin verksamhet bör
möjligheter finnas att ombilda till andra företagsformer.

67.
68.
69.
70.
71.

Braunerhjelm och Eklund (2014).
Ravšelj m.fl. (2019).
OECD (2015), s. 90; Buske m.fl. (2018), s. xvi.
Europeiska kommissionen, 2020, VAT scheme for Small Business. https://ec.europa.eu/taxation_
customs/business/vat/action-plan-vat/ vat-scheme-for-small-businesses¬¬_en.
OECD (2009), s. 127.
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De sänkta trösklarna förenklar att gå in i soloföretagande och kan utgöra ett
alternativ till anställning som väg in på arbetsmarknaden och till självförsörjning.
Systemet underlättar även för övergång från svart till vitt arbete. För frilansare, giggare och uthyrare inom delningsekonomin skulle ett schablonbeskattningssystem
ge ökad flexibilitet, särskilt genom de lägre kraven på redovisning. Modeller för
förenklad beskattning har emellertid även vissa problem och målkonflikter.72
Schablonbeskattat soloföretagande kan vara mer sårbart än företagande i aktiebolagsform eller anställning då inkomster kan variera kraftigt över tid. Det finns
dessutom alltid en risk för anklagelser om skattefusk eller andra typer av missbruk.
Det finns också risk för gränsdragningsproblem. Det kan handla om hur olika
inkomster ska bedömas skattemässigt när det faller i gränslandet mellan olika
former av näringsverksamhet. Det kan vara ett problem vid individbeskattning när
det finns flera inkomstkällor som klassas under olika typer av näringsverksamhet.
Även risk för tröskeleffekter kan nämnas. I ett samhällsekonomiskt perspektiv är
det bra – inte bara med nya företag – utan att de även växer. Närmare 80 procent
av nya jobb i Sveriges ekonomi skapas i företag med färre än 50 anställda.73 För
den företagare som vill expandera sitt företag finns många fördelar med att välja
aktiebolagsformen – kanske främst det begränsade personliga ansvaret. Om man
tittar på internationella exempel är det svårt att anställa i en schablonbeskattad
enmansfirma, likaså är det svårt att ombilda en sådan firma till ett aktiebolag
(Krassén, 2020).

8.3 Vad bör en svensk modell för schablonbeskattning
innefatta för ökat soloföretagande?
I underlagsrapporten skissas på vissa grundprinciper som kan ingå i en
schablonbeskattningsmodell.
Momsen är en central fråga. I många system i andra länder (Faktaruta 8.2) är gränsen för det förenklade systemet kopplat till gränsen för momsskyldighet. Sverige har
lågt tak för momsskyldighet, endast 30 000 SEK. Efter Spanien och Nederländerna
har Sverige det lägsta gränsbeloppet i EU. Danmark har jämförelsevis en gräns på
50 000 DKK, Finland på 10 000 €, Tyskland på 17 500 €€, Belgien på 25 000 € och
Estland på 40 000 €. Å andra sidan har Sverige bland EU:s lägsta ”VAT gap”, det
vill säga skillnaden mellan den moms som enligt lagen borde betalas in och den

72.

73.

I Nordström Skans (2020) skrivs: ”Som grundinställning är det dock naturligt att sträva
efter maximal neutralitet mellan anställnings- och produktionsformer. Skatteinhämtning,
arbetsvillkor och andra regelverk måste i största möjliga mån omfatta alla, oberoende av de exakta
produktionsformerna. Det innebär sannolikt att man från politiskt och fackligt håll kommer att
löpande få omvärdera de regelverk som omger arbetsmarknaden” (s. 136).
Företagarna (2019).
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moms som faktiskt betalas in. Sverige ligger i den absoluta botten av EU:s länder vad
gäller ”VAT gap”, med runt två procents skillnad. Medianen för EU är tio procent
och länder som Belgien, Irland och Italien ligger en bra bit över den. Det går dock
inte att dra en slutsats att en låg omsättningsgräns för momsskyldighet innebär
stort momsbortfall. Estland ligger till exempel runt fem procent, långt under
EU-medianen.74 En slutsats är att det finns utrymme för att höja Sveriges gräns för
momsplikt, i alla fall för de minsta näringsidkarna. Maxgränsen för omsättning i
det nya EU-systemet för moms är 85 000 € per år.
De allra flesta enskilda näringsidkare i Sverige är små. En stor andel deklarerar
nollresultat och majoriteten har resultat som inte avviker positivt eller negativt från
noll med mer än cirka 50 000 SEK. För soloföretag skulle fördelar uppnås genom
en förenklad form av näringsverksamhet och utan stora skattebortfall. Viktigast
är förenklade regler om bokföring och redovisning. Reglerna innebär trösklar för
många som skulle kunna ägna sig åt soloföretagande i dag – det blir således lättare
att avstå än att behöva ansöka, registrera, betala preliminärskatt, bokföra, räkna ut
överskott, deklarera och verka under straffansvar.
En modell som diskuteras är att enbart redovisa omsättning men inga kostnadsavdrag. Det ökar flexibiliteten, men innebär samtidigt gränsdragningsproblem. En
app-baserad realtidsbeskattning av tjänster skulle göra det lättare för soloföretagare, och exempelvis innebära ökad möjlighet för giguppdragstagare att förenkla
sitt företagande.
Det kan noteras att egenavgifterna för enskilda näringsidkare i Sverige är höga och
kan utgöra ett gränsdragningsproblem för en förenklad beskattningsmodell. Även
med förenklade redovisnings- och bokföringsregler kan höga egenavgifter utgöra
en hög tröskel in i ett sådant system. Sådana trösklar måste sänkas för att ge tillräckliga incitament till övergång från svart arbete till vitt, och öka möjligheten till
självförsörjning för fler utrikes födda.
FAKTARUTA 8.2 – INTERNATIONELLA EXEMPEL PÅ SCHABLONBESKATTNING
Österrike – Sammanfattning
•
System med klumpsummereduktion på upp till 13 procent av överskottet (maximalt 3 900 €)
•
Gäller även om entreprenören har flera verksamheter
•
Ytterligare reduktioner kan göras baserat på investeringar
Frankrike – Sammanfattning
•
Förenklad form för beskattning och redovisning, micro-entrepreneur
•
Två varianter av verksamheter med olika omsättningsgränser: kommersiella (176 500 € per år)
respektive hantverksbaserade (72 500 € per år)
•
Cirka 15–25 procent skatt

74.
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Estland – Sammanfattning
•
Sedan 2019 möjligt att ha ”entreprenörskonto” – ingen bokförings-, deklarationseller momsplikt
•
20 procent skatt på inkomster upp till 25 000 €, 40 procent på inkomster mellan
25 000 och 40 000 €
•
En särskild bank administrerar kontot och betalar in källskatten
Källa: Krassén (2020).

8.4 Diskussion och förslag
Försök att begränsa nya anställningsformer som följer av digitaliseringen, framförallt i gig- och delningsekonomin, riskerar att ytterligare försvåra arbetsmarknadsinträdet för många av de nyanlända, inte minst i spåren av pandemin. Hur stor är
potentialen för ett ökat soloföretagande för utrikes födda?
Frågan kan inte besvaras med någon exakthet. Det finns goda skäl att tro att de nya
digitala teknologierna kommer att påverka hur arbetsmarknaderna struktureras
framöver och där andelen ”atypiska jobb” som exempelvis giggande soloföretagare
ökar. Man kan räkna med att plattformsföretagen blir fler och större då dessa har
en ekonomisk fördel att organisera digitala transaktioner i nätverkssamhället i
allt fler sektorer (GEM, 2020). Det medför också ökade möjligheter för att nya
anställnings- och företagarformer kommer att bli vanligare. Dock måste det ske
med förbättringar av de ekonomiska och sociala villkoren.
De internationella reformer av schablonbeskattning som satts igång visar på en tilltro att reformerade modeller av schablonbeskattningen kan vara en viktig lösning i
en plattformsdominerad ekonomi. Detta kan även göra soloföretag för utrikes födda
mer lönsamt och mindre krångligt för både uppdragsgivare och uppdragstagare.
Att skatternas nivå påverkar utbudet av entreprenörer och företag är väl belagt
(Elert och Henrekson, 2020). Beräkningar visar att en minskning av skatternas
komplexitet med tio procent ökar entreprenörskapet med tre procent (Braunerhjelm
och Eklund, 2014).
De internationella erfarenheterna pekar på vad som är rimligt att beskatta, vad som
bör deklareras och hur skatteuppbörden ska se ut. Generellt kan det vara svårt för
myndigheterna att kontrollera soloföretagarens inkomster samt i vilken utsträckning som skatt verkligen betalas. Den skattemässiga hanteringen av inkomster från
gigekonomin skiljer sig dessutom mellan länder. En del länder har infört inkomsttak
för att skilja mellan enstaka gig och att till exempel utföra transporter som ett ordinärt jobb. I andra fall utgår en platt – och lägre – skatt på individuella giginkomster
tills en viss nivå uppnåtts (Belgien och Italien).
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Återigen måste behovet av en integrationspolitisk helhetssyn betonas. Denna typ av
företagande kommer att kräva reformer på en rad områden, till exempel vad gäller
socialförsäkringssystem (portabilitet), skatter, konkurrenslagstiftning och integritetsfrågor.75 Det gamla industri- och tjänstesamhället är inte utformat för dessa nya
flexibla och gränsöverskridande typer av företagande. I den senaste GEM-rapporten
föreslås att Sverige bör genomföra något som motsvarar Taylor-rapporten som lades
fram i Storbritannien 2017. I rapporten analyseras hur en gig- eller plattformsekonomi kan kombineras med en modern arbetsmarknadslagstiftning. Bland annat
föreslås ett mellanting mellan soloföretagare och anställd (dependent contractors)
där delar av anställdas rättigheter också ska gälla giggare.
Soloföretagande analyseras ofta som effekt av en svag konjunktur eller som ett val
mellan ”nödvändighetsdrivet” eller ”möjlighetsmotiverat” företagande. Oavsett
vilket perspektiv som väljs, finns skäl att förenkla beskattningen av soloföretagare.
Inte minst då många utrikes födda redan har eller sannolikt kommer att ha sin
utkomst framöver i någon form av partnerskap med dessa företag, antingen som
anställda eller som uppdragsgivare med eget soloföretag. Minskad administrativ
börda gynnar både företagaren och staten genom lägre kostnader. Nya vägar till
självförsörjning via ett ökat soloföretagande kan därmed ge ekonomiska möjligheter
för fler, såväl inrikes som utrikes födda.

FÖRSLAG:
•

•

75.

88

Inför en soloföretagsform med schablonbeskattning och enkla regelverk
enligt internationell förebild.
Soloföretagande bör 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.

I Nordström Skans (2020) föreslås exempelvis att ersättningssystemen inom gigsektorn ges tydliga
incitament för att acceptera korta jobb, men att det fungerar bäst genom en arbetslöshetskassa som
låter giggaren behålla skillnaden mellan arbete och bidrag (s.136).
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KAPITEL 9

Idéburna lösningar på den
ekonomiska integrationen
”Filantropin handlar inte om allmosor från de förmögna utan är snarare ett
instrument som kan bidra med lösningar på komplexa samhällsproblem. Det
handlar också om delaktighet och engagemang i olika samhällsfrågor”.
		

(Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, 2020)

9.1 Inledning
Runt om i landet finns ett starkt engagemang och en mångfald av initiativ som utgör
exempel på hur den idéburna sektorn kan finna nya lösningar på samhällsproblem.
Vilken roll och potential kan den idéburna sektorn ha för ökad självförsörjning och
ekonomisk integration? Var i kedjan mot självförsörjning gör de idéburna insatserna
mest nytta? Hur kan politiken utvecklas för att den idéburna sektorn än bättre ska
kunna främja ekonomisk integration?
Vi definierar idéburna organisationer som sociala verksamheter/företagande med
motiv att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Idéburna verksamheter består av allt från
startupföretag till olika aktörer inom ideell sektor. Fokus i detta avsnitt ligger
främst på de senare.76
Det ökade intresset och förhoppningarna av att idéburna organisationer kan
bidra till att lösa olika samhällsproblem har flera orsaker. Skattehöjningar
för att komma till rätta med integrationsproblem får, som vi sett i den Sifoundersökning som genomfördes i slutet av 2019 liksom i internationella studier
(Alesina m.fl., 2019), en allt mindre acceptans hos befolkningen i stort. En
annan orsak är att offentliga miljöer sällan har visat sig vara de mest lämpade

76.

Länge var det folkrörelser och intresseorganisationer som avsågs med det idéburna begreppet. Nu
används ideell sektor, frivilligt socialt arbete, nya sociala rörelser, social ekonomi, non profitföretag, sociala företag och civilsamhället, Trägårdh (2019) i Von Essen (red.).
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för nya idéer, framförallt systemförändrande innovationer (Dodgson och Gann,
2020; Braunerhjelm och Palmberg, 2020). I våra intervjuer med företrädare för
idéburna organisationer betonas att många av de utomeuropeiskt födda, på
grund av sina erfarenheter från hemlandet, många gånger inte litar på offentliga satsningar. De söker sig gärna till den idéburna sektorn vars behovsanpassade och lokala verksamhet anses ha fördelar jämfört med offentliga program.
Det stora antalet nyanlända och heterogeniteten i bakgrund och färdigheter
har också inneburit att klyftan mellan anspråk och resultat har vidgats och
politikernas förtroende av att lösa integrationsutmaningar har ifrågasatts.
Gamla organisationsmodeller och styrningsmetoder har ofta inte fungerat på
de nyanlända utomeuropeiskt födda (Kapitel 6 och Ackum, 2020). Enhetliga
system baserade på standardlösningar har haft stora svårigheter att tillgodose
alltmer differentierade integrationsbehov. Det har lett till en styrningsutmaning där behovet av att tänka nytt är stort. Vi menar därför att det framförallt
är förmågan hos idéburna organisationer att vara innovativa och individanpassa insatser till den nya och heterogena populationen av utrikes födda som
talar till dess fördel för att lösa vissa av de ekonomiska integrationsproblemen.
Dock måste, vilket beskrivs närmare i kapitlet, ett flertal förändringar ske
hos både de idéburna organisationerna och hos privata och offentliga aktörer
för att sektorns potential kan nyttjas och bli ett attraktivt komplement till
offentliga satsningar.

9.2 Flera nya initiativ har etablerats
En grov uppskattning säger att den idéburna sektorn i Sverige idag står för
cirka tre procent av olika typer av välfärdstjänster mot närmare 30 procent
i exempelvis Nederländerna.77 I den snabba invandringens spår i Sverige har
en rad idéburna initiativ etablerats för att på olika sätt främja och stimulera
till ökad integration (Faktaruta 9.1). Sammanställningen ska enbart ses som
ett litet urval på olika initiativ, utan rangordning, och med olika syften och
verksamhetsformer.
Det idéburna företagandet (privat eller ideellt) har under de senaste decennierna
utvecklats med nya finansieringsformer (impact investing) och mer riskkapitalorienterad verksamhet (venture philantrophy). Skiljelinjen mellan filantropi och
traditionella investeringar har blivit otydligare. I tabell 9.1 beskrivs ett litet urval
av sådana olika initiativ med avseende på syfte, finansiering, verksamhetsform
och resultat.

77.
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Se Famna: https://www.famna.org/wp-content/uploads/2019/11/Tillv%C3%A4xtrapport-2019-1.
pdf. Donationernas andel av BNP uppgår till närmare 0,24 i Sverige för år 2015 (Braunerhjelm och
Palmberg, 2020).
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FAKTARUTA 9.1 – EXEMPEL PÅ INITIATIV OCH VERKSAMHETSFORMER FÖR ATT FRÄMJA INTEGRATION
Welcome App: Vill förena utmaningar med integration med de som kan tänkas vara en del av lösningen. Sedan starten 2016 har appen matchat ihop 10 000 nyanlända med privatpersoner.
Reach for Change: Sedan 2016 har de sociala satsningarna på ”Innovation for Integration” stöttat
integrationen av över 3 000 barn och ungdomar i det svenska samhället.
H&M Foundation och Röda Korset: Integration för och med ensamkommande barn och unga.
6 500 ensamkommande barn och ungdomar beräknas nås av projektet som pågår mellan 2017–2019.
H&M Foundation donerar sex miljoner SEK över tre år.
Frixos stiftelse: Har till ändamål att stödja, främja och inspirera entreprenörskap i Sverige som
syftar till att främja ett hållbart samhälle såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. Syftet är att motverka all form av utanförskap i samhället genom att främja integration och uppmuntra till mångfald
som gynnar ökad tolerans och förståelse.
Axfoundation: Sedan 2015 har mer än 50 000 personer träffats genom Öppnadörrens samarbetspartners. Enligt Öppnadörrens effektutvärdering från 2020 får hela 24 procent jobb eller praktik
efter ett möte genom Öppnadörren och partnerorganisationerna.
Ica-stiftelsen: Ica Gruppen är en av 31 arbetsgivare som deltagit i den svenska regeringens initiativ
100-klubben, vars syfte varit att skapa sysselsättning för nyanlända. Sedan initiativet lanserades
2015 har 970 nyanlända beretts sysselsättning inom Ica-butiker och Apotek Hjärtat.
Uppstart Malmö: Grundades 2011 och har genom egen verksamhet och samarbeten bidragit till att
1 000 personer fått nya jobb i Malmöregionen.
Famna: Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Uppdraget är att, tillsammans
med medlemmarna, bedriva informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och
tillväxt inom idéburen svensk välfärd.
Allmänna Arvsfonden: Har sedan 2005 delat ut 5,5 miljoner SEK till 2 100 projekt i civilsamhället.
Leksell Social Ventures: Har investerat i bland annat Just Arrived och projekt med sociala utfallskontrakt i Norrköping. 80 kommuner har etablerat ”sociala investeringsfonder”, ett tiotal förstudier
till utfallskontrakt, två skarpa utfallskontrakt och regeringen har allokerat 150 miljoner SEK till strategi för sociala investeringar.
IVA:s jobbsprång: Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända som drivs av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen
och IVA arbetar tillsammans för att kunna föra samman de arbetsgivare som erbjuder praktikplatser
genom Jobbsprånget med nyanlända arbetssökande som har relevant utbildning och bakgrund.
(100-klubben är ett initiativ av regeringen som samlar företag som är beredda att ta emot minst 100
nyanlända. Sweco, Riksbyggen, Ragn-Sells, Axfood och Hemköp m.fl. medverkar.)
Anm: Informationen är insamlad från organisationernas egna rapporter och hemsidor.

Flera av verksamheterna tillhandahåller mötesplatser, coachning och affärsrådgivning, ofta i en sammanhängande verksamhetsmodell i flera steg. Två av initiativen
har stiftelseformer (Uppdrag Malmö och Axfoundation). Leksell Social Ventures,
LSV, är ett investeringsbolag som fokuserar på direktinvesteringar i bland annat
integrationsprojekt. LSV har också experimenterat med ”social impact bonds”, så
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kallade utfallskontrakt som ska bidra till att bygga en transparent marknad för ekonomiskt utfallsbaserade sociala investeringar och där det första kontraktet slutits
med Norrköpings kommun för ökad samordning av insatser kring barn placerade
på institutioner.78 I tabellen visas även några exempel på utfall som redovisas i
underlagsmaterial på organisationernas hemsidor och i en utvärdering (sammanställning av Öppnadörren).79
Tabell 9.1 Exempel på initiativ för fler jobb och ökat företagande
Etablering
År/Syfte

Finansiering/
Samarbete

Bling

2014. Öka förutsättningar för innovation
i förorten

Tillväxtverket, Vinnova, Rotary, Akadeva,
Asymetrica, PwC,
Atrium Ljungberg

Coachat 200+, drivit 180
projekt som blivit 76 start
ups och som genererat 125
MSEK i omsättning

Boost by
FC Rosengård

2011. Att förbereda
och motivera arbetssökande så att de
framgångsrikt kan
navigera bland olika
arbets- och utbildnings-möjligheter

Malmö stad, FC
Ideell
Rosengård, Europeiska förening
socialfonden, Arbetsförmedlingen

Boost by FC Rosengård har
sedan starten 2011 bidragit
till att tusentals unga
blivit anställda eller börjat
studera efter att ha deltagit
i deras insatser

Uppstart
Malmö

2011. Fler ska få jobb

Femtontal välmeriterade investerare har
gått in med 30 MSEK
inklusive fristående
rådgivare

Stiftelse

1 000 personer har fått
jobb i regionen

Axfoundation

Etablering via jobb
Fristående
och språk. Öppnadörren. Fyra olika typer
av integrationsprojekt

Stiftelse

Sedan 2015 har mer än
50 000 personer träﬀats och
enligt en eﬀektutvärdering
(2020) får 24 procent jobb
eller praktik efter ett möte
genom Öppnadörren och
partner-organisationerna

Leksell Social
Ventures

2014. Bolaget
ﬁnansierar skalbara,
ekonomiskt hållbara
och mätbara initiativ
som löser sociala
samhällsproblem

Egen ﬁnansiering,
utfallskontrakt

Socialt
investeringsbolag

Direktinvesteringar i bl.a.
Just Arrived, personaluthyrning och rekrytering,
utfallsfallskontrakt 2016 i
Norrköping

Vinnova

Forskningsinstitut

Forskning och utveckling

Exempel

Rise Social
2018. KunskapsplattHealth & Impact form
Center (SHIC)

Verksamhetsform

Resultat

Källa: Programbeskrivningar på respektive hemsidor.

78.
79.

http://www.leksellsocialventures.com/#s=news&o=1556
http://blogg.oppnadorren.se/wp-content/uploads/2020/01/OD_EFFEKTUTVARDERING_WEB1.pdf
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Det måste betonas att exemplen utgör ett begränsat urval av olika idéburna verksamheter i Sverige. Dock kan man kan hävda att det ”bubblar” lite varstans, inte minst
av initiativ för att lära ut svenska snabbt och effektivt.80 Det finns flera nya privata
satsningar inriktade på att använda digital teknik för att förbättra integrationen
genom att underlätta matchningen mellan utrikes födda och företag. Ett sådant
är appen Welcome som ska koppla samman nyanlända med svenskar kring olika
aktiviteter. Målet har varit att skapa 100 000 möten. Utvecklingen började som ett
ideellt projekt, men har växlat upp genom att ta in privat finansiering från bland
andra Klarna-grundaren Niklas Adalberth och Avito-grundarna Jonas Nordlander
och Filip Engelbert. Även Industrifonden har bidragit med finansiering.
De olika exemplen i tabellen bygger på liknande visioner att entreprenörskap (socialt
eller privat) skapar jobb, att jobb stärker tillväxt och framtidstro, minskar segregation och utanförskap samt leder till ökad social rörlighet. De idéburna organisationerna förväntas verka som katalysatorer och generera innovativa lösningar på
existerande samhällsproblem. Trots många goda idéburna exempel är det emellertid
ett verksamhetsområde med utmaningar, ibland på samma sätt som det vinstdrivna
entreprenörskapet, dock med vissa sektorspecifika problem.

9.3 Det sociala företagandets utmaningar
Vad skiljer det sociala företagandet från vinstdrivna företag? Vilka problem är
särskilt förekommande?
Det väsentliga är att det finns ett syfte att förbättra för andra människor och att
det finansiella intresset inte behöver vara drivande utan snarare det sociala engagemanget, åtminstone inte vid etableringen av verksamheten. Med ”social” menas en
förstärkning av den sociala välfärden och sociala rörligheten genom förbättrad livskvalitet, ökad livslängd och ekonomisk integration. Samtidigt blir gränsdragningen
till privata företag allt otydligare då många ”nya sociala företag” redan från början
startas med vinstmotiv för att lösa ett samhällsproblem. Detta sker inte minst med
innovativ tillämpning av ny digital teknik som till exempel företaget Welcome app,
(se ovan).
Det sociala företagandets utmaningar liknar i mångt och mycket det vinstdrivna
men med några viktiga skillnader. En central distinktion är det marknadstest som
vinstdrivande företag möter i tidiga skeden. Det sociala företagandet behöver däremot ofta lång tid för att övertyga myndigheter och konsumenter att betala eller
nyttja andra typer av driftsformer än offentliga. Det är därför viktigt att det finns
miljöer där idéer kan testas och finansieras i tidiga faser och i form av policylabb,
testbäddar eller specifika inkubatorer för sociala innovationer. Vinnova har tagit

80.

Se exempelvis Teach for Sweden, https://www.teachforsweden.se/
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vissa steg och finansierar ett program med syftet att ”stärka den sociala ekonomins (sociala entreprenörer, sociala företag, civilsamhälle) roll och inflytande”.
Programmet täcker olika samhällsområden och har en budget om totalt 30 miljoner
SEK.81
Något som upplevs särskilt problematiskt för det sociala företagandet är uppskalning och spridning av goda idéer. I det vinstmotiverade entreprenörskapet skalas
företagen upp genom organisk tillväxt, uppköp, licensering eller franchising. Dessa
olika uppskalningsformer är inte lika vanliga i det sociala företagandet och kanske
inte heller alltid det som eftersträvas. Sociala verksamheter som bygger på digitala
verktyg är dock lättare att skala upp. Några internationella exempel på hur digital teknik används i olika idéburna organisationer för att underlätta integration
beskrivs kortfattat i Faktaruta 9.2.
FAKTARUTA 9.2 – INTERNATIONELLA EXEMPEL PÅ HUR DIGITAL TEKNIK ANVÄNDS FÖR ATT
UNDERLÄTTA INTEGRATION I OLIKA ORGANISATIONSTYPER
Konflikt, fattigdom och klimatförändringar har bidragit till att stora mängder människor behövt
fly till Europa, som följd har behovet av innovativa lösningar snabbt vuxit fram, medan det ännu
inte tagits fram adekvata politiska lösningar. Digital Social Innovation, DSI, har gett möjlighet
att hjälpa tusentals människor som behöver tillgång till grundläggande tjänster som sjukvård,
utbildning, identitetshandlingar och internet.
Forskning från betterplace lab indikerar att det åtminstone finns 130 DSI-initiativ i Europa som
hjälper migranter. Vissa hjälper flyktingar i förflyttning. Exempelvis Meshpoint som är en opensourceanordning vilket underlättar skapandet av Wifi-hotspots under svåra förhållanden och gör
det möjligt för migranter att kontakta sina familjer samt hitta viktig information. Andra DSI-initiativ
arbetar aktivt för att underlätta problem som uppstår vid skapandet av ett hem i ett nytt land.
Stödjande trådlösa gemenskapsnätverk för internetåtkomst (Freifunk); lära sig ett nytt språk
(WhatsGerman); medicinsk support (Medshr); familjeåterförening (Refunite); boende (CALM);
högre utbildning (Kiron); bygga sociala kontakter (Start With A Friend); arbetsmarknadsintegration (refugeeswork.at); kartläggning av tjänster tillgängliga för flyktingar (Clarat) samt plattformar
för att bättre samordna det civila samhället (Lale).
Vi har också sett en utveckling av DSI-gemenskaper kring denna fråga. Techfugees, ett teknologilett
svar på flyktingars behov, har snabbt vuxit till ett nätverk med mer än 15 000 medlemmar runt om
i Europa. Ett av deras projekt är BASEFUGEES, en open-sourceplattform som matchar tekniska
lösningar med icke-statliga organisationers utmaningar.
Not. Texten har översatts från engelska.
Källa: Mulgan (2019).

Det sociala företagandet utvecklas ofta i nära samverkan med offentliga aktörer i
kommuner och regioner. Tillväxtverket fick 2016 ett uppdrag att stödja så kallade
arbetsintegrerade sociala företag med syftet att stärka företagen och öka sysselsättningen. Idén var att utgöra en väg till arbete för personer med utländsk bakgrund.
Andelen förvärvsarbetande personer med utländsk bakgrund i dessa företag var 29

81.

https://www.vinnova.se/m/social-innovation/
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procent år 2017 (Tillväxtverket, 2017). Sedan 2018 finns även en svensk nationell
strategi för att främja etablering och tillväxt av sociala företag (Regeringskansliet,
2018). Man skriver: ”Sociala innovationer utvecklas inom offentlig sektor samtidigt
som den offentliga sektorn har en viktig roll som möjliggörare och främjare av social
innovation, exempelvis i rollen som mottagare, medutvecklare, upphandlare, kund
och partner för nationell skalning och spridning av sociala innovationer” (s. 6).82
Intresset för socialt entreprenörskap har således ökat och ses numera som en av flera
viktiga aktörer för samhällsutveckling. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor
som hinder, flaskhalsar och effekter av socialt företagande inom olika sektorer. Vi
diskuterar därför vilka policyinsatser som är angelägna för att öka integrationen
med hjälp av den idéburna sektorn.

9.4 Diskussion och förslag
I en enkät som skickades ut av den nationella kunskapsplattformen MSI (Mötesplats
Social Innovation) ombads personer på kommunal och regional nivå att rangordna
de fem viktigaste förbättringsområdena för att främja social innovation inom
olika samhällsområden, däribland integration. Enkätsvaren ger en bedömning
av var kunskaps- och kapacitetsutvecklingsbehoven generellt ansågs vara störst
för att stärka social innovation som samhällskraft (Figur 9.1). De sex viktigaste
är ökad tvärsektoriell samverkan, samskapande och medborgarinvolvering, social
innovation i teori och praktik, förändringsledning, finansieringslösningar för samhällsinvesteringar och innovationsfrämjande upphandlings- och samarbetsformer.
Enkätsvaren liknar intressant nog till stor del de utmaningar som redovisats ovan i
den internationella forskningslitteraturen. Vi diskuterar svaren med utgångspunkt
från vilka implikationer de dels har generellt för policyutveckling av den idéburna
sektorn, dels på integration. Vi inleder med behovet av finansieringslösningar.
Som vi sett finns flera internationella innovativa exempel på finansieringslösningar
som investeringsfonder (där privata och offentliga medel matchas), tävlingar med
kontantvinster, utfallsbaserade kontrakt (pay for success) och skatteincitament
som möjliga vägar att stimulera sociala innovationer och entreprenörer. Vissa av
dessa prövas redan i Sverige, som de ovan beskrivna utfallskontrakten, och har
potential att nyttjas i högre utsträckning även för att främja integrationsinsatser.
En viktig förutsättning för att sådana investeringar ska ske är dock att det finns
en hög mottagningskapacitet hos den offentliga aktören. Det krävs dock tydligare
regler och strukturer för att OPS-investeringar (offentlig-privat samverkan) ska
kunna ske och genomföras som diskuterades på ett webbinarium anordnat av

82.

https://www.regeringen.se/491b2f/contentassets/0f9a51b89db64c7490d310a9b05dee19/2018_
sociala-foretag.pdf
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Entreprenörskapsforum (Webbinarium, 2020).83 Vid webbinariet argumenterades
för behovet av ökad kompetens hos offentliga myndigheter att upphandla och köpa
tjänster från den idéburna sektorn.
Figur 9.1 Vilka är de viktigaste områden för kunskaps- och kapacitetsutveckling för
ökad social innovation på din arbetsplats?
Tvärsektoriell samverkan
15%

Samskapande och medborgarinvolvering
13%

Social innovation i teori och praktik
10%

Förändringsledning
9,5%

Finansieringslösningar för samhällsinvesteringar
9%

Innovationsfrämjande upphandlings- och samarbetsformer
9%

Social innovaton och Agenda 2030
7,5%

Eﬀektmätning
7%

Digital social innovation
6%

Agila arbetsmetoder
5,5%

Intraprenörskap
4,5%

Policy för social innovation
4%

Källa: MSI (2020).84

I diskussionen kring idéburna verksamheter och upphandling menar flera i sektorn
att det saknas en kultur av uppföljning och kravställande. Detta är anledningen till
att så få krav ställs på externa aktörer inom det sociala företagandet. Det finns ett
ökat behov av konkretisering av metoder.85 Staten måste tänka mer som näringslivet
och sätta fokus på resultat, krav och mål om den idéburna sektorn ska utgöra ett
komplement till offentliga initiativ (Webbinarium, 2020).86 Det måste även utvecklas belöningsmekanismer, mätbarhet och jämförelser. Offentlig finansiering anses
inte vara tillräckligt fokuserad på faktiska utfall. Därmed tillåts ineffektiva program
att fortsätta och fungerande program att ständigt söka ny finansiering från olika
offentliga aktörer. Detta skapar i sin tur problem med uppskalning och uthållig
verksamhet som kan spridas och användas av fler aktörer. I den idéburna sektorn

83.
84.
85.
86.

https://entreprenorskapsforum.se/activity/socialt-entreprenorskap-ger-det-nagon-effekt/
Enkäten sändes till 253 individer och med en svarsfrekvens på 40 procent.
Se exempelvis Swedish advisory board for impact investment. https://www.swedishnab.org/
Op.cit.
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menar många dessutom att lagen om valfrihetssystem (LOV) snarare kommit att
gynna de stora privata aktörerna än de mindre och ideella.87
Vad gäller skatter understryks i intervjuerna vikten av bättre möjligheter till skatteavdrag (se även Braunerhjelm och Palmberg, 2020). Ett förslag som förts fram är att
utöka investeringsavdraget (infördes 2013) till att även omfatta privata donationer.
Ett avdrag skulle kunna utformas som ett avdrag om 50 procent för donationer till
särskilt definierade ändamål upp till en nivå av cirka 1,3 miljoner SEK och som dras
av från inkomst av kapital. Avdraget kan därmed ses som en subvention av samhälleligt riskkapital för både integrationssatsningar liksom andra välfärdsfrågor.
Problem med uppskalning kan emellertid främjas genom att sociala företag och verksamheter kan få tillgång till liknande infrastruktur i form av policylabb, testbäddar
eller specifika inkubatorer som många teknikbaserade företag har. Detta finns bara
i begränsad omfattning idag. Offentliga insatser eller program som bidrar till att
bygga infrastruktur för exploatering av olika sociala innovationer är en väg för att
främja uppskalningsprocesser av idéburna initiativ med hög potential. Ett internationellt forskningsprojekt där 50 framgångsrika sociala innovationer studerats
menar emellertid att uppskalningsutmaningarna jämfört med privata företag inte
alltid är så annorlunda som ofta antagits. I Faktaruta 9.3 nedan rekommenderas
fyra övergripande strategier för uppskalning av sociala innovationer (som i mångt
och mycket även gäller för uppskalning av vinstmaximerande företag). Behovet av
efterfrågestimulerande insatser, som offentlig upphandling kombinerat med franchising eller licensiering av idéer samt ökat partnerskap mellan privata, ideella och
offentliga aktörer, betonas särskilt.
Enkäten visar vidare, och kanske förvånande, på ett svagt intresse bland de kommunala initiativen för digitala lösningar. Internationellt har tillämpning av ny digital
teknik använts i flera lyckade fall för lösningar med syfte att förbättra integrationen.
Detta har beskrivits i den internationella forskningslitteraturen liksom i praxis, se
faktaruta 9.2. En väg är upprättande av samhälleliga investeringsfonder för att
främja digitala lösningar, delvis med inriktning att stimulera hur digital teknik kan
användas för integrationsutmaningar.
En viktig aspekt enligt svaren i enkäten är behovet av ökad samverkan mellan olika
aktörer för att främja integration. Intervjuer med företrädare för idéburna organisationer visar att dålig samverkan ofta leder till glapp, brist på helhetslösningar samt
isolerade eller parallella insatser på det lokala planet (Braunerhjelm och Palmberg,
2020). Det saknas även en diskussion var i insatskedjorna som samarbete bäst bör
ske och av vilken aktör. Behov hävdas vidare av en neutral arena för diskussioner

87.

Se artikel I DN 2020. https://www.dn.se/debatt/nu-skriver-vi-ett-nytt-samhallskontrakt/

ENTR EPR ENÖRSK A PSFORUM

97

KAPITEL X 9 – IDÉBURNA LÖSNINGAR PÅ DEN EKONOMISKA INTEGRATIONEN

om hur samverkan bäst kan koordineras. För det mesta är det den offentliga sektorn
som sammankallar till samordningsbehov vilket höjer sannolikheten att alla deltagande känner sig tvungna att försvara sin egen verksamhet snarare än att diskutera
hur insatskedjorna för integration bäst ska organiseras och koordineras.
Det bör sägas att förtroendet och tilliten till samverkan mellan idéburna och
offentliga aktörer har ökat och finns uttalat både på nationell och regional nivå
i form av olika styrdokument. Man menar att det finns en otydlig styrning på
operativa nivåer i regionala och kommunala organ där tydliga direktiv uppifrån
på hur samarbetet ska bedrivas inväntas. Detta samtidigt som offentliga budgetar
ofta är låsta i detaljerade regleringsbrev, inte minst anses detta vara ett problem
i arbetsförmedlingens regionala verksamhet kring integration (Webbinarium,
2020).
Civilsamhället har en framträdande roll i olika europeiska länder, bland annat i
Tyskland när det gäller integration (underlagsrapport av Engström, 2020). Idéburna
organisationer svarar för en betydande del av välfärdstjänsterna i landet. Det finns
en institutionell förmåga som används även för konkreta integrationsinsatser. Ett
exempel är de rådgivningscenter på ungefär 1 300 platser runt om i landet som
drivs av ideella organisationer (som Caritas och Röda Korset) med statligt stöd.
Liknande program för ungdomar finns på 470 platser (die Jugendmigrationsdienste,
JMD). Ideella organisationer bedriver också omfattande mentorprogram för
skyddsbehövande flyktingar. Ett särskilt stöd går till idrottsföreningar för att de
ska bidra till att stärka integrationen (Integration durch Sport). Delstatsregeringen
i Nordrhein-Westfalen lyfter fram de idéburna organisationernas integrationsarbete
inom ramen för den sociala välfärden (Freie Wohlfartspflege). Det finns även stöd
för ideella insatser via migranters egna organisationer och övrigt föreningsliv,
bland annat genom programmet (Komm-An NRW). Organisationen driver 190
integrationscenter runt om i delstaten och 13 center för arbete mot diskriminering.
Delstatsregeringen lovar att skapa ännu bättre förutsättningar, särskilt inom sport
och kultur samt barn- och ungdomsverksamhet.
Det internationella exemplet borde mana till inspiration även i ett svenskt perspektiv. Måhända är den institutionella förmågan för konkreta integrationsinsatser
inte lika stor som i det tyska exemplet, men kunskap och professionaliteten hos de
svenska idéburna organisationerna har utvecklats och bör kunna användas i högre
utsträckning som ett innovativt komplement till den offentliga sektorns insatser (se
Braunerhjelm och Palmberg, 2020).88

88.

Fem paraplyorganisationer har startat ett initiativ med att utveckla civilsamhället, bland annat på
integrationsområdet, som ska presenteras 2021 (https://www.dn.se/debatt/nu-skriver-vi-ett-nyttsamhallskontrakt/).
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FAKTARUTA 9.3 – STRATEGIER FÖR UPPSKALNING I SOCIALA FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
En analys av över 50 innovationer i uppskalningsprocess över tre år och förslag på tre nyckelområden
som varje uppskalad innovation måste följa för framgång:
1. Framgångsfaktorer vid uppskalning – de som lyckades bäst satte redan från början målet att
”go big”. De utvärderade den feedback och information som deras erfarenheter gav angående
vad som bör fokuseras på i innovationen och kodifierade sedan de mest centrala delarna av
modellen. När de sedan skalade upp behöll de dessa delar intakta för att säkerställa att den
avsedda nyttan av innovationen inte uteblev.
2. Adressera behov och skapa efterfrågan – de bästa var obevekliga i deras ambitioner att
förbättra livet för mottagarna, sätta tydliga mål och skapa flera vägar för att nå nya användare.
De hade också tydliga hänvisningar från offentliga aktörer till sina tjänster, vilket skapade en
efterfrågan för deras innovation och därmed en tydligare väg till större skala och hållbarhet.
3. Effektiv skalning – de bästa analyserade noggrant vilken uppskalningsväg och metod som var
bäst för deras innovation, vilket var en kombination av:
a. Organisatorisk tillväxt som kan ske stegvis organiskt.
b. Licensiering och anslutning för att få med nya leveransvägar för en kodifierad modell.
c. Tillväxt genom partnerskap.
d. Replikering av modellen via leveransnätverk.
Not: Texten är översatt från engelska.
Källa: Mulgan (2019).

För att sammanfatta: Vi frågade inledningsvis hur och i vilken omfattning de
idéburna organisationerna kan bidra till en positiv samhällsutveckling för integration. Det finns många intressanta initiativ som etablerats de senaste åren, ibland
med utfall och resultat som imponerar givet små resurser hos initiativen. Vi menar
emellertid att den viktigaste uppgiften inte är att bli ett substitut till olika offentliga arbetsmarknads- och utbildningspolitiska insatser och program. De idéburna
lösningarna är framförallt viktiga för att våga och experimentera med nya verksamhetsformer och att vara innovatör och påtryckare, till exempel inom olika
former av sök- och matchningsinsatser. Lyckade verksamheter kan skalas upp i nära
samarbete med offentliga eller privata aktörer. Det finns dock många stuprör som
måste överbryggas. Det offentligas roll som pengapåse är många gånger avgörande
för att idéburna organisationer kan få tid att arbeta och expandera verksamheter.
Det finns ofta en ryckighet i offentlig finansiering och brist på långsiktighet som inte
främjar uppskalning. Det kan emellertid stimuleras med fler experiment med nya
finansieringsmodeller som utfallskontrakt, upphandling eller samhällsfonder för att
stödja integration och andra sociala områden.
Den statliga strategin är välkommen liksom Vinnovas satsningar på social
innovation och företagande. Men det måste, i en tid av minskade samhälleliga
resurser, kombineras med filantropiska satsningar och fler effektutvärderingar.
Entreprenörskapsforum har visat att det behövs ytterligare incitament för att stimulera idéburna verksamheter. Den skattereduktion för gåvor på 1 500 kr per givare
och år som infördes år 2012 är knappast tillräcklig. Diskussionen bör föras utifrån
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vilka spelregler som ytterligare behöver införas för att öka incitamentet för idéburen
verksamhet.

FÖRSLAG:
•

•

•

•
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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.

VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING – SLUTRAPPORT INTEGRATION SVERIGE

KAPITEL 10

Reform- och
åtgärdsförslag för
”Integration Sverige”
”I slutet av veckans fredagsintervju får läkaren Arash Sanari frågan vilket
råd han skulle ge till en nyanländ för att komma in i det svenska samhället
på samma sätt som han gjort. Svaret kommer utan tvekan: ”Om du kan hitta
en enda svensk vän så gör det en fruktansvärd skillnad. Umgås du inte med
någon svensk när du är ung då är det nästan för sent. Då får du ett förakt
mot det svenska och vill göra motsatsen. Och vill du göra motsatsen till det
land du befinner dig i, då är det kört”.
							(Huitfeldt, 2019)

Den ekonomiska integrationen av utrikes födda har till stora delar havererat. Idag
saknar, lågt räknat, 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20-64 år) självförsörjning. De samhällsekonomiska kostnaderna för invandringen är ansenliga och
prognostiseras växa under kommande årtionden, bland annat med stor inverkan på
kostnaderna för pensionssystemet. För att lyckas med den ekonomiska integrationen
är det nödvändigt med genomgripande reformer inom flera politikområden.
I rapporten har ett reformpaket formulerats med utgångspunkt i några bärande
principer: i) Att individer är sociala varelser som svarar på hur ekonomiska
incitament är utformade, ii) Att de sociala incitamenten är viktiga och bygger
på icke-kognitiva kunskaper som känslor av identitet och samhällstillhörighet,
iii) Att integrationspolitiken i högre grad måste byggas och implementeras i
samverkan mellan olika politikområden för att bli effektiv. I detta avslutande
kapitel sammanfattas ett reformpaket som utgår från dessa principer. Det bygger
på de olika problemkomplex vi identifierat och analyserat närmare i de tidigare
kapitlen och som fått oss att föreslå 27 policyrekommendationer. Det finns inget
alexanderhugg som kan lösa integrationsproblemet, utan många existerande
åtgärder behöver förbättras eller omprövas och ersättas av effektivare lösningar.

ENTR EPR ENÖRSK A PSFORUM

101

KAPITEL X 10 – REFORM- OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ”INTEGRATION SVERIGE”

10.1 Förslag till integrationspolitiskt ramverk
Inledningsvis i rapporten (Kapitel 2) identifierade vi följande fem potentiella vägar
till bättre ekonomisk integration och självförsörjning:
1.

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

2.

Utbildningsinsatser – språkkunskaper och insatser för att öka kunskaps- och
färdighetsnivåerna som krävs på den svenska arbetsmarknaden.

3.

Entreprenörskapsinsatser – nya företag och nya metoder för att få jobb samt
skapa alternativ till regelrätt anställning.

4.

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

5.

Filantropiska insatser – civilsamhällets roll i integrationsarbetet.

Det går inte längre att bara tänka i termer av stödinsatser. Bättre incitament
måste skapas för både individer och arbetsgivare så att fler blir anställningsbara,
rekryteras eller prövar sina vingar som företagare. Givet omfattningen av integrationsproblematiken och den stora gruppen icke självförsörjande är det naivt
att sätta tillit till att befintliga insatser kommer att lösa problemen. Nya vägar
till självförsörjning måste inrättas för att bryta utanförskapet, höja självförsörjningsgraden och minska den samhällsekonomiska belastningen. 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.
Problemen är inte nyfunna. De har varit kända sedan länge. Det har inte heller
saknats förslag och lösningar. Det finns många välmotiverade initiativ och policyförslag. Men integrationsproblemen beror även på mindre politiskt välgenomtänkta
beslut i det förgångna. Ideologi och fromma förhoppningar snarare än pragmatisk
analys av vad som motiverar och driver människor har styrt integrationspolitiken.
Politiken har också underskattat, som citatet ovan indikerar, värdet av att med rättigheter följer skyldigheter för att utanförskap ska brytas. Politiken tycks dessutom
vara bättre på att lösa snabbt uppkomna kriser med nya kortsiktiga aktiviteter än
att tackla problem som utvecklas långsamt, men som likväl har stora framtida samhällsekonomiska effekter. Det är dags att uppmärksamma de centrala och underliggande institutionella och strukturella problemen i den svenska integrationspolitiken.
Självförsörjning ska vara huvudprincipen. Som vägledning för en effektivare
integrationspolitik behöver Sverige införa ett självförsörjningsmål som del av den
ekonomiska politiken. De tre högst prioriterade reformerna vi ser som avgörande
för att öka självförsörjningsgraden är därför:
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•

•

•

Tydlig självförsörjningslinje: Sänkta bidragsnivåer kombinerat med tydliga
krav på aktivitet i etableringsinsatser med självförsörjning som tydlig
målsättning.
Lättare att anställa: Sänkta kostnader för att anställa individer med låga
kunskaper och färdigheter.
Lätt att göra rätt som soloföretagare: En ny soloföretagsform med schablonbeskattning och enkla regelverk enligt internationell förebild.

Utöver dessa prioriteringar förslås ett sammanhängande och ambitiöst reformprogram som inkluderar en rad insatser inom flera olika politikområden, alltifrån
utbildnings-, bostads- och näringspolitik till ideell sektor.

1) Målsättningen för integrationspolitiken bör vara självförsörjning
Den svenska sysselsättningsstatistiken är missvisande och bör kompletteras med
självförsörjningsstatistik (Kapitel 4). Det förhållande att en individ är sysselsatt i den
officiella statistiken innebär inte att vederbörande per automatik även har tillräckliga inkomster för att vara självförsörjande. Självförsörjningsnivån i den svenska
befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) ligger betydligt under sysselsättningsgraden. Om det gällde enstaka individer skulle skillnaden inte vara problematisk, men
som visats i kapitel 4 handlar det om hundratusentals personer. Det innebär att lite
drygt 600 000 utrikes födda i yrkesverksam ålder år 2016, och sannolikt än fler
idag i coronakrisens spår, saknade självförsörjning. Detta motsvarar fem till sex
medelstora svenska städer.
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.
Att Sverige inte förmått att integrera, framförallt utomeuropeiskt födda, och att
självförsörjningsgraden i dessa grupper är låg kommer fortsatt ha ansenliga negativa ekonomiska konsekvenser. Vidare kommer stora grupper utgöra en samhällsekonomisk påfrestning under lång tid. Det finns risk för att detta spiller över till
nästa generation om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att bryta utanförskapet. Ett
självförsörjningsmål får därför även konsekvenser för framtida migrationsflöden;
då ett självförsörjningskrav med stor sannolikhet är onåbart för många, på grund
av alltför låga kunskaps- och färdighetsnivåer. För en samhällsekonomiskt hållbar
invandring bör förmågan till självförsörjning därför tas med i beaktande.
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Som vägledning för en effektivare integrationspolitik behöver Sverige:
•

•

Införa ett självförsörjningsmål som del av den ekonomiska politiken.
Införa en målsättning för integrationspolitiken om självförsörjning i strikt
bemärkelse, det vill säga att utrikes födda inte ska öka försörjningsbördan.

Vi föreslår även att:
•

•

•

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.

2) Sänkta trösklar för arbete redan dag ett för att öka utbudet
av arbetskraft
Att ersättningssystemen i Sverige varit generösa har knappast varit någon hemlighet (Kapitel 5). I ESO-rapporten av Löfbom (2016) konstateras lakoniskt 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.
Kännedomen om ersättnings- och socialförsäkringssystemens utformning påverkar presumtiva migranters val av asylland. 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.
Med så dåliga incitament har lösningarna internationellt varit att reducera trösklarna för att stimulera till snabbare inträde på arbetsmarknaden. Evidens från
Danmark, där stödet till nyanlända halverades, visar på positiva effekter på sysselsättningen (mest för män) särskilt om det kompletteras med utbildning för individer

104 VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING – SLUTRAPPORT INTEGRATION SVERIGE

med låga sannolikheter att etableras. Dock menar vi, och i likhet med Calmfors
med flera (2018) att reducerade trösklar delvis kan kompletteras med en ökad
andel enkla jobb för dessa grupper. 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.
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.
Vi föreslår:
•

•

•

•

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.

3) 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 (Kapitel 6). 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 kunskaps- och
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
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arbetskraftskostnaderna genom reducerade arbetsgivaravgifter. Resultaten visar
dock att det är nödvändigt med betydande sänkningar samtidigt som det ska vara
möjligt att försörja sig.
Vi föreslår:
•

•

•

Kostnaderna för att anställa bör sänkas. Detta måste, för att få effekt, föregås
av sänkta bidragsnivåer.
Arbetsmarknadens parter bör sänka de kollektivavtalsmässiga lägstalönerna
till de nivåer (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.

4) 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.
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 (Kapitel 6). Den vetenskapliga evidensen visar att
utbildning visserligen är nödvändig men inte tillräcklig för en ökad sysselsättning
och självförsörjning. Det finns dessutom utmaningar med att korrekt bedöma de
nyanländas uppgivna kvalifikationer som visat sig vara betydligt lägre på alla tre
utbildningsnivåer jämfört med de som redan befinner sig på arbetsmarknaden.
Forskningen pekar också på brister i den utbildning som getts inom SFI och etableringsprogrammet vilket lett till långa programkarriärer snarare än arbete. 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).
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•

•

•

•

•

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 för ickesjälvförsörjande 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.

5) Ökat företagande
Utrikes föddas företagsamhet är inte negligerbar (Kapitel 7). 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. Samtidigt finns det ett stort intresse hos många
utrikes födda att driva företag med en starkare strävan efter självständighet. Detta sker
samtidigt som vi sett stora strukturella förändringar på arbetsmarknaden. 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. Det finns även goda
skäl för att de nya digitala teknologierna kommer att ytterliga påverka tillväxten för
dessa jobb. Idag jobbar över 800 000 personer som soloföretagare utan anställda,
många med begränsade inkomster som fluktuerar kraftigt över tid. En policyutmaning
är därför att att omvandla nödvändighetsdrivet företagande till möjlighetsmotiverat.
Evidensen är dock delad om vilka åtgärder som är mest effektiva.
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 en förenklad schablonbeskattning vara ett alternativ till anställ
ning. Detta genom att sänka trösklarna för näringsidkande, minska administrativa
kostnader för egenföretagande och öka flexibilitet genom enkel redovisning (Kapitel
8). Vi ser det som en viktig långsiktig investering för integration av utrikes födda som
redan idag arbetar eller kommer att arbeta som soloföretagare. Ett soloföretagande
genom förenklad schablonbeskattning kan därtill fungera som ett företagande med
högre inkomster än nödvändighetsdrivet entreprenörskap. Vi föreslår därför:

ENTR EPR ENÖRSK A PSFORUM

107

KAPITEL X 10 – REFORM- OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ”INTEGRATION SVERIGE”

•

•

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.

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. Det är
nätverkens samlade kompetens som ökar sannolikheten att gå från icke sysselsatt
till eget företagande. Sådana etniska nätverk signalerar positiva attityder till företagande i allmänhet och att det finns positiva förebilder att lära sig ifrån. 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. Både mottagandet av asylsökande och bosättning är mer styrt
av staten i Tyskland, Danmark och Norge än i Sverige och där fördelningsnyckeln
tar hänsyn till ekonomisk styrka och därmed indirekt till arbetsmarknadsläget.
Vi föreslår även:
•

•

•

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-, arbetsmarknadsoch utbildningspolitik utan även bostadspolitik och fysisk planering.
Omvandla hyresrätter till bostadsrätter i utsatta områden. Det kan vara
motiverat att i liten skala experimentera med att omvandla allmännyttan till
bostadsrätter i några utsatta områden.

6) 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. Vi har i kapitel 9 visat
på de många nya idéburna organisationer och sociala företag som vuxit fram för
att stimulera och främja integration i olika verksamhetsformer, antingen som filantropiska initiativ men också som privata företag. Det sjuder av idéburna initiativ
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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. En utmaning är uppskalning av verksamheter vilket kräver bättre samverkan
mellan region, kommun och civilsamhälle. Den offentliga sektorn har en viktig
marknadsutvecklande roll som möjliggörare och främjare av social innovation som
mottagare, metodutvecklare, kund och partner för nationell skalning av de idéburna
experimenten. Forskning visar emellertid att samarbetet mellan det kommunala och
civilsamhället kan utvecklas. Våra intervjuer visar ofta på parallella initiativ mellan
det offentliga och det idéburna istället för samverkan där hela kedjor kan utvecklas
och specialisering växa fram. Dålig samverkan leder till glapp, brist på helhetslösningar och isolerade insatser lokalt. Det finns mycket kvar att lära om samarbete
mellan kommuner och civilsamhället för att öka integration och självförsörjning.
Vi föreslår:
•

•

•

•

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.

10.2 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. Vi inledde rapporten med att redovisa resultaten från
en Sifo-undersökning som genomfördes under slutet av 2019 som visade att åtta av
tio svenskar dömer ut integrationspolitiken och man tilltror inte heller det politiska
etablissemanget om att kunna lösa problemen. Vi har i rapporten 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
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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.
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Författarna till projektets slutrapport presenterar ett integrationspolitiskt ramverk med fem vägar till bättre ekonomisk integration och självförsörjning. Det
handlar om arbetsmarknads-, utbildnings- och entreprenörskapsinsatser liksom
anställnings- och sysselsättningssubventioner och filantropiska insatser. Allt som
allt levereras 27 policyrekommendationer som kräver att många existerande
åtgärder förbättras eller omprövas för att ersättas av effektivare lösningar.

V Ä G A R T I L L S J Ä LV F Ö R S Ö R J N I N G

Håller vårt nuvarande svenska integrationspolitiska samhällskontrakt på att
lösas upp? I starten av projektet ”Integration Sverige” genomfördes en Sifoundersökning (2019) som visar att åtta av tio svenskar dömer ut integrationspolitiken och inte heller tilltros det politiska etablissemanget om att kunna
lösa problemen. Idag saknar, lågt räknat, 600 000 utrikes födda i arbetsför
ålder (20–64 år) självförsörjning. Den ekonomiska integrationen av utrikes
födda har till stor del havererat.

”Integration Sverige” är ett projekt som initierats för att dels skapa ett samlat
underlag för att bättre förstå problematiken kopplad till ekonomiskt utanförskap, dels leverera forskningsgrundade policyförslag på området. Projektets
syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre
ekonomisk integration.
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