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Samhällsorientering 
– för en hållbar integration

 Vill vi att nyanlända ska integreras …

 … så kan vi inte fokusera på enbart dem …

 … utan då krävs det ett bredare perspektiv …

 … som inbegriper integrationen av det samhälle som de ska integreras i …

 … vilket innebär att integration är en fråga som gäller oss alla.
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Huvudbudskap:

Varför är integrationen inte 
hållbar och hur kan den bli det?



Vad är 
integration?

 Integration är inget ensidigt … 

 … utan gäller minst två skilda enheter …

 … som förenas.

 Två dimensioner
 Systemintegration (strukturell integration) – faktisk delaktighet
 Social integration (kulturell integration) – känsla av delaktighet

integration …
process som leder till att skilda enheter 
förenas; även resultatet av en sådan process.



Här kommer de 
som ska integreras

Och detta är det som de ska integreras i:

Stora                              skillnader

Det svenska samhället

Öresundsbron



Välkomna till det Sverige 
som 

Jämlikhetskommissionen 
har beskrivit



Boken bygger på många 
statliga utredningar …

… men också på aktuell 
forskning, många böcker och 

artiklar, samt nyhetsartiklar och 
fördjupningar från olika medier



Vad är ojämlikhet?

Skillnader mellan vinnare och förlorare 
med avseende på möjligheter att utöva de 

mänskliga rättigheterna



Arbetsmarknaden
”Efter att tidigare ha varit ett av länderna med bäst skydd för tillfälligt 
anställda, som Alfonsson (2018, s. 9) skriver, ’återfinns Sverige idag i 
botten, långt under genomsnittet i OECD. Bara ett fåtal länder, däribland 
USA och Storbritannien, är sämre.’” (s 83)

Gig-ekonomin: ”Anställningstrygghet saknas därmed också för det mesta. 
Det innebär att utförarna inte får rätt till a-kassa och sjukersättning. 
Utförandet är därmed givetvis inte heller pensionsgrundande.” (s 84)

”Nästan 60 procent av alla städare är utrikes födda …” (s 79)

Regeringen: ”’Utan utlandsfödda kvinnor och män skulle äldreomsorgen få 
stora problem att klara sitt uppdrag’…” (s 79).

”Enligt Arbetsförmedlingen … behövs det ’en nettoinvandring på i 
genomsnitt drygt 60 000 personer per år …’” (s 79)



Välstånd

”I Sverige växer drygt 20 procent av alla barn 0–17 år 
upp i fattigdom och socialt utanförskap, enligt EU:s 

definitioner.” (s 39)

”Andelen barnfamiljer med låg ekonomisk standard har 
under lång tid dessutom tenderat att öka. En orsak till 

ökningen är att … den omfördelande effekten av 
samtliga socialförsäkringar till barnfamiljer mer eller 

mindre halverats.” (s 39)

”Sverige har den högsta andelen fattigpensionärer i 
Norden. 12,1 procent av de äldre hade 2018 en inkomst 

som låg 60 procent under medianinkomsten.” (s 40)

”Sverige har idag Västeuropas 
största förmögenhetskoncentration 
och 191 miljardärer enligt Veckans 
Affärers lista.” (s 39)



Bostad

”För en bostad på 80 kvadratmeter har värdet ökat med i genomsnitt 50 000 kronor i månaden 
2011–2016. Innehavarna får i praktiken betalt för att bo. För dem som bor i hyresrätt har i stället 
hyran ökat med flera tusen under samma period.” (s 67)

”Enligt Socialstyrelsen levde närmare 18 000 personer 
i hemlöshet år 2005. Det steg sedan kraftigt under 
åren därpå och omfattar nu 2021 drygt 33 000. … 

… En grupp som har drabbats särskilt av hemlösheten 
är ensamkommande flyktingbarn.” (s 48)

P4 Stockholm den 12/5-2021



En allt ohållbarare samhällsintegration



Två perspektiv på ojämlikhetens orsaker

”… invandringen inte gynnsam för Sverige 
eftersom invandrarna är för många och för 

dåligt utbildade. Deras kultur skiljer sig också 
i allmänhet alltför mycket från den svenska. 

Detta får konsekvenser för deras barn 
eftersom ”sociala problem, som utanförskap 

och kriminalitet, är särskilt vanliga bland 
andra generationens invandrare”.” (s 18)

”Problemet blir i stället hur Sverige ska 
kunna reformeras för att tillvarata deras 
potentialer. Invandringen skulle kunna 
bidra till att lösa våra strukturella, 
demografiska problem med bland annat 
ett stort arbetskraftsbehov. De stora 
reformerna omvandlas då från 
kostnader till investeringar.” (s 18)

Potentialorienterat Problemorienterat



Ojämlikhetens orsaker

 Den låga beskattningen av kapitalinkomster
 Försämringarna av socialförsäkringarna 
 Missgynnad beskattning av hyresrätten
 Avdragsbidragen; t ex jobbskatteavdrag, RUT, ränteavdrag
 Den subventionerade framväxten av privat välfärd
 Friskolesystemet
 En arbetsmarknad med svagare arbetsrätt
 Den skönmålade bilden av det svenska samhället
 Det problemorienterade perspektivet

Ett potentialorienterat perspektiv



Vad kan vi göra åt det?

 Olika mycket beroende på förutsättningar, t ex resurser, roll

 Den enskilde individen är sällan så särskilt stark

 Men kollektivt kan vi göra något genom civilsamhället

 Genom våra roller har vi ofta ett handlingsutrymme och kan 
t ex välja ett potentialorienterat perspektiv



Potentialer till en 
hållbarare integration

1. Utnyttja handlingsutrymmen utifrån ett 
potentialorienterat perspektiv och kunskaper 
om den egna rollen

2. Kollektiva engagemang för samhällsförändring

3. Synliggör och ta tillvara nyanländas potentialer



http://www.mikaelstigendal.se/
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