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Migrations- och integrationsgruppen 
Aktiviteter
1) Återkommande webinarier

2) Föredrag och diskussionsseminarier med deltagare från Strömstad 
Akademi, Immigrantinstitutet och externa deltagare (ett/månad)

3) Planering av böcker/antologier 

4) Planering av utbildning

5) Planering av konferenser/symposier

6) Migrationsseminarium/workshop på Marston Hill 7-8 maj



Ett antal frågor om integration och hur de 
behandlas från olika perspektiv – Frågor
1) Hur får man t ex utbildning i svenska och svensk kultur, arbete och 
svenska vänner? (3 flaskhalsar enligt Allwood)
2) Vilka problem identifieras i böckerna och vilka lösningar föreslås? 
3) Vad kan man göra 

nationellt
i lokalsamhället
individuellt? 

4) Hur gör man i andra länder och vad är mer eller mindre 
framgångsrikt? (Diskussionsfråga)



Ett antal frågor och hur de behandlas i fem böcker 
med olika perspektiv - Böcker

Tino Sanandaji: Massutmaning. Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt 
beteende

Peo Hansen: Migrationsmyten – Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden – Ett 
nytt ekonomiskt paradigm

Mustafa Panshiri: 7 Råd till Mustafa - Så blir du lagom svensk i världens mest extrema 
land

Nadim Ghazale & Sara Nygren: Min väg från flykting till hela Sveriges polis 

Charlotta Kåks Röshammar: Ett helt nytt liv



De fem böckerna



Vilka problem identifieras i böckerna och vilka 
lösningar föreslås? 
• Segregation – ghetton – etnisk-ekonomisk underklass -> 

parallellsamhällen, kriminalitet
• Bidragsberoende, arbetslöshet, brist på utbildning
• Brist på svenska kontakter
• Språkproblem
• Brist på information om livet i Sverige
• Fördomar
• Skillnader i religion, samhällssyn, vanor
OBS – MÅNGA LYCKAS!!! Hur utnyttja det?



Statistik om några problem (Massutmaning)
• Andel förvärvsarbetande 20-64 år - minst 20% gap mellan inrikes födda och 

utrikes födda – består, sämst i EU mfl
• Kraftig stegring av utrikesföddas andel av arbetslösa – beror på ökat totalt antal 

utrikes födda
• Större andel utrikesfödda i arbetsför ålder har mindre inkomst: 50-60% av vad 

inrikes födda har.
• Antal asylsökande per 100 000 invånare, Sverige högt över övriga Europa –

dubbelt så många som närmaste
• Skattekraften har minskat mycket senaste 20 åren i invandrartäta kommuner
• Relativ fattigdom: Svensk bakgrund 8%, Utomeuropeiska invandrare 45%
• Stor andel elever utan gymnasiebehörighet i utanförskapsområden (35%, 

genomsnitt i Sverige 10%)
• Polisanmälda brott: 2,5 ggr högre (45%),  (jfr20% av befolkningen)



Vad kan man göra: nationellt, i lokalsamhället, 
individuellt? 



Nationell och lokal nivå



Massutmaning

Tes: En etnisk underklass håller på att bildas i Sverige, trots eller på 
grund av ett stort antal integrationsåtgärder, regeringspolitik och en 
befolkning som är ovanligt tolerant.

Slutar med 25 konstruktiva förslag för att vända negativa trender.
Exempel: rekrytering av fler migranter till blåljusverksamhet, 
minskad skatt för lågavlönande, 
göra uppehåll i arbetskraftsinvandring av outbildade/okvalificerade.



Migrationsmyten – Peo Hansen

• Tes: Flyktingmottagande är inte en utgift utan en tillgång, räknat 
efter en alternativ ekonomisk modell (funktionsmodell, inte 
hushållsmodell)
• Kritik av den traditionella ekonomiska modellen, (som i sin tur 

kritiserar den alternativa)



Massutmaning - förslag till åtgärder:
Ekonomisk politik mot utanförskap och 
antisocialt beteende

Stor minskning av lågutbildad arbetskraftsinvandring behövs

Tillväxt för att skapa ekonomiska resurser allmänt i Sverige – om bra 
tillväxt, större chans till arbete för de mest marginaliserade och mer 
pengar till specifika åtgärder

1) Åtgärder för svensk ekonomi allmänt gynnar även invandrare
2) Åtgärder mer direkt för integration etc av invandrare



Lösningsförslag - svensk ekonomi
- Fokus på högre tillväxttakt framför särlösningar TILLVÄXT
- Förbättrat entreprenörsklimat
- Investeringar i forskning och utbildning FORSKNING & UTBILDNING
- Skapa ett svenskt elituniversitet på världsnivå
- Avskriv CSN-lån för examina i tekniska ämnen
- Ökad studietakt och strukturerad pedagogik
- Stöd- och ordningspersonal i skolan

- Avskaffat ränteavdrag för bolån BOENDE & ARBETE
- Avbyråkratisera byggnormer och marktilldelning
- Ökade infrastruktursatsningar
- Rusta upp miljonprogrammen

- Återinförd arvs- och fastighetsskatt FINANSIERING



Lösningsförslag – Mer direkt för integration
- Sänkt skatt för låginkomsttagare ARBETE & UTBILDNING
- Fler medelenkla jobb
- Ersätt subsidierade åtgärder med jobb i välfärden
- Obligatorisk SFI och vuxenutbildning
- Pedagogiska förskolor

- Avbryt lågkvalificerad arbetskraftsinvandring ANTAL LÅGKVALIFICERADE
- Bibehållna bidrag vid repatriering för existerande invandrare
- Ökat hemresestöd vid avslag eller återtagen asylansökan
- Ökat flyktingbistånd

- Återupprätta lag och ordning SAMHÄLLE - ORDNING
- Nolltolerans mot patriarkaliska strukturer
- Rekrytera fler invandrarungdomar till blåljusyrken
- Förbjud krogdiskriminering



Migrationsmyten

Utgångspunkter:

• Besök i ”verkligheten” vid olycka – taxi, sjukvård – möter flest 
invandrare (jfr Massutmaning – larmsamtal från utsatta områden)
• Dilemma asylrätt – ekonomisk belastning kostar mer än de betalar i 

skatt
• Modern Monetary Theory – alternativt synsätt



Kritik av Doktrinen om sunda statsfinanser – som ett hushåll  

• Det spelar ingen roll om landet hade stora inrikes skulder eller sparat i 
ladorna

• Sunda statsfinanser har lett till nedrustning av samhällsfunktioner i 
Sverige, t ex sjukvårdsresurser

• Jfr Italien – samhällskonsekvenser av budgetbalans EU-krav, regel, inte 
ekonomiskt nödvändigt

• Ser inte till vad samhället faktiskt behöver för att fungera.



Flyktingmottagandet 2015-16

• OECD, EU, Sverige 2015-16. Såg inte till hur flyktingutgifterna påverkade 
inkomster, investeringar, sysselsättning och tillväxt. Pausade finanspolitiska 
ramverket.
• Enbart statliga utgifter – skulle tvinga fram lån och skattehöjningar.

• Kommunala inkomster. 2016 överskott – välfärd, investering, spara, betala 
skulder.

• Mer relevant – välfärden ligger på kommunerna. Pengarna användes –
försvann inte.

• Mottagande och inledande integration gav skjuts åt ekonomisk aktivitet 
och sysselsättning vilket gav ökade skatteintäkter för kommunen.  
Överskott – även skolor, välfärd, infrastruktur, sparande, skuldbetalningar.



Flyktingmottagandet 2015-16

• Utgifterna för flyktingarna – återupptäckt av hållbar välfärd för alla.

• Drastisk minskning från 2017. Socdem valstrategi 2018.
• Hastig försämring av kommunernas ekonomiska hälsa. Hösten 2019 

2/3 underskott. Nedskärningar pga ekonomi – behov kvarstår.



Ökat antal invandrare - Konsekvenser i Sverige

• Antal barn och personer i arbetsför ålder har ökat. Enda EU-landet 
som inte haft ökad medianålder de senaste 10 åren.
• Statsfinansiell pessimism – finansiellt betydande utmaning av 

ungdomar – tränger undan äldreomsorgen.
• Men reella resursbidraget från människor m flyktingbakgrund gör 

att äldreomsorgen fungerar alls & sjukvården mm., samhällsviktiga 
tjänster.



Individuell nivå



Sju råd till Mustafa

• Behärska det svenska språket
• Lär dig svenska koder
• Gör lumpen
• Skaffa ett extranamn
• Inse att dina kläder också är ett språk
• Lär känna en vuxen som vill ditt bästa
• Visa ett rimligt intresse för ditt nya hemland

Mustafa Panshiri: Polis, föredragshållare, från Afghanistan, också 
omdiskuterade råd



EXEMPEL: Lär dig svenska koder
Praktiska råd:
Respektera tider
Lär dig säga nja
Ställ dig i kö.  
Behärska dig
Håll avstånd
Respektera söndagsvilan
Prata med små bokstäver
Skryt inte

Råd till Svensson: Ta upp och informera om svenska koder, Tänk på att det är olika i olika 
länder



EXEMPEL: Skaffa ett extranamn

Vill du att folk ska komma ihåg dig är det en fördel om de kan uttala ditt 
namn
Diskriminering – svenskars besatthet av likhet – inte sticka ut
Lite internationellt namn, inte för svenskt, inte för konstigt



Gemensamt för individuella berättelser och 
råd

• Lär känna en vuxen som vill ditt bästa
• Visa ett rimligt intresse för ditt nya land
• Lär dig svenska
• Skaffa utbildning
• Ta chanser till jobb
• Se vad du kan göra för andra



Hur får man 1) utbildning i svenska och svensk 
kultur, 2) arbete och 3) svenska vänner? 
Dagens sfi och svensk samhällsorientering inte effektiv
Behov: svenska och arbete, krav i utbildningen, annan kulturorientering, 
interkulturell kommunikation, umgås med svenskar

Nyckelroll – svenskar eller invandrare som lyckats som stöd, vänner, 
mentorer, välvilliga och modiga chefer!!! Någon som lotsar en. Spontana 
personliga kontakter betyder mycket. 
Magiska ordet: ”Välkommen!”
Hur åstadkoms detta?

Rörelse för stödpersoner? Allmän information? Föreningar? Annat?


