Li Jansson Göran Cars Alen Musaefendic Sofia Falk Jonas Berg
Henrik Schöldström Imran Ahmad Hanna Gadban Nima Sanandaji
Med förord av Anna König Jerlmyr

Hur kan Stockholm bli bäst på integration?
Li Jansson Göran Cars Alen Musaefendic Sofia Falk
Jonas Berg Henrik Schöldström Imran Ahmad
Hanna Gadban Nima Sanandaji

Hur kan Stockholm
bli bäst på integration?
© Moderaterna i Stockholms stad och författarna
Omslag: Emy Eriksson, Hellsten Kommunikation AB
Fotocollage: Depositphotos, Wikimedia/Creative Commons;
Topplanternan, 199pema, Zeke530, Janders, Holger.Ellgaard,
Anders Callertun, Bengt Oberger, Alewi, Håkan Dahlström mfl.
Inlaga: Hellsten Kommunikation AB
Tryck: Scandinavian Book, Århus, Danmark 2017
ISBN: 978-91-639-2928-1

Stockholms stad har precis som många andra städer
mött den största flykting- och migrantströmmen sedan andra
världskriget. Nu måste Sveriges huvudstad och tillväxtmotor
gå före i arbetet för att bryta utanförskapet och skapa sammanhållning. Detta ställer höga krav på en fungerande integration
för att alla ska ges möjligheten till den första bostaden och det
första jobbet. Möjligheterna är stora men vi ska inte heller
blunda för utmaningarna vi möter.
I antologin ”Hur kan Stockholm bli bäst på integration?”
har nio oberoende och fristående personer fokuserat på
Stockholms möjligheter och utmaningar gällande integration.
Alla skribenter har gedigna erfarenheter och kunskaper inom
respektive område. Moderaterna i Stockholms stad är beställaren
av antologin, men alla författare har skrivit helt självständigt.
Bakgrunden till att antologin tagits fram är kunskapen
om att städerna har potentialen att vara de som bäst integrerar
nya invånare, oavsett deras bakgrund. Men för att integrationen
ska fungera krävs det reformer.
Alltför ofta är ingången i integrationsfrågan pessimistisk
och bygger på mörka framtidsscenarier. Moderaterna i
Stockholms stad vill istället visa på alternativa vägar. Genom att
tänka nytt finns det goda möjligheter att ge alla nyanlända både
jobb, studier och förutsättningar att komma in i samhällslivet.
För att lyckas krävs det reformer på såväl kommunal som
nationell nivå, men mottagandet är kommunernas ansvar.
Här kan Stockholms stad ta täten och visa vägen.
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Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd vars mormors
mormor gick över isen från Finland för att söka sig en bättre
framtid i det nya landet Sverige. Alla har vi en historia.

FÖRORD

FÖRORD

K

öerna var långa, barn och föräldrar stod hand i
hand och väntade tålmodigt och förväntansfullt
på sin tur. Grupperna från Skandinavien, Stor
britannien och Irland hade mer och mer bytts

ut mot immigranter från Polen, Serbien och andra utom
europeiska länder som Syrien, Turkiet och Armenien.
Varje dag passerade mellan fem till tiotusen människor
genom immigrationsstationen. Var du frisk och kom från
rätt plats så var utsikterna goda. Nästan 80 procent kun
de framgångsrikt passera kontrollen på ett par timmar.
Du var välkommen in i det nya landet och det var mycket
ditt eget ansvar att forma din egen framtid. Allt detta ut
spelade sig på Ellis Island i början av förra seklet.
För något år sedan tillhörde jag en liten grupp
människor som hade köpt biljetter som tog oss till de
annars stängda delarna av Ellis Island. De väderbitna
och fallfärdiga husen, som utgjorde mentalsjukhus,
sanatorium och undersökningsrum, står kvar som
minnesmonument över de som av någon anledning var
sjuka eller kom att bli sjuka under färden till New York.
Här stannade det fåtal som behövde stanna kvar för ob
servation och karantän. De allra flesta kunde däremot
bara efter några timmar anlända till tågstationer för vi
dare färd till slutdestinationer ute i landet.
Så här såg det ut när en av de största immigrations
vågorna sköljde in över USA. Men trots det stora antalet
lyckades myndigheterna förvånansvärt bra med genom
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strömningen. Den amerikanska drömmen, att du är din
egen lyckas smed, och att framtiden är ljus bara du käm
par för det, gjorde att det viktigaste inte handlade om var
du kom ifrån, utan om vart du var på väg.
Alla lyckades såklart inte, många var de som blev
både frivilliga och ofrivilliga hemvändare. Men idag
kan nästan 40 procent av alla amerikanska medborgare
spåra minst en förfader tillbaka till Ellis Island. Landet
byggdes av nybyggare, och precis som Vilhelm Moberg
beskriver var det nya landet bosatt av de djärvaste och
klokaste människorna från den gamla världen.
*
Min farfar var en av de människor som förmedlade bud
skapet om att det är viktigt att kunna historia för att vara
rustad att möta framtiden: Att undvika att upprepa ödes
digra beslut eller att lära av diplomatiska framgångar. Jag
tänker att vi har mycket att lära av det som utspelade sig
i början av förra seklet.
I klassikern Utvandrarna mottar drängen Arvid ett
så kallat Amerikabrev som ska locka honom till det nya
landet. Brevet beskriver att det till skillnad från Sverige
inte finns någon högfärd i Amerika. Ingen blev miss
aktad eller avsnäst för att han hade en lortig och simpel
syssla. Allt arbete var lika högt värderat.
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Vi har mycket att lära av historien. Genomström
ningen från asyl till uppehållstillstånd, men också inställ
ningen att integration skapas genom arbete.
I Stockholm anländer nu tusentals nya stockholmare
med och utan asyl. En del har gedigen utbildning i rygg
säcken medan andra helt saknar utbildning. Gemensamt
är att de vill skapa sig en ny framtid. Men den omhän
dertagandepolitik som präglat integrationsprocesserna
måste förändras så att det egna ansvaret tydliggörs. Fler
måste känna att de kan bidra, redan från första dagen

i asylprocessen. Fler måste kunna välja SFI och vuxen
utbildning som är anpassad för den arbetsmarknad de
ska jobba inom. Föräldralediga mödrar måste kunna
kombinera öppen förskola med SFI för att snabbare lära
sig språket.
Stockholm och Sverige har uppenbart en del hinder
på vägen till en framgångsrik integrationsprocess. Bo
stadsförsörjningen är en ständigt aktuell fråga, de höga
trösklarna till egen försörjning en annan och alla dessa
projekt som långsiktigt inte leder fram till studier eller
jobb. Vi är också ett land präglat av tydliga värderingar:
att göra rätt för sig, att kvinnor och män är lika mycket
värda och att vi är jämlika. Allt detta måste också vara
tydligt för den som vill vara en del av Sverige.
Jag är övertygad om att Stockholm har förutsättning
arna för en lyckad integrationsprocess som förlöser po
tentialen i våra nya invånare, som tar chansen och ställer
nationella krav på reformer för ökad rörlighet på bostads
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marknaden och som gör det enklare att få jobb och stu
dier som leder till jobb. Debatten har präglats av oro och
svårigheter om mottagande, om segregerade områden
där majoriteten saknar egen försörjning och om brotts
lighet i utanförskapets spår. Jag har saknat den positiva
ansatsen. Om vi för ett tag inte diskuterar svårigheterna
utan möjligheterna, vad kan vi då göra för att bli bäst
på integration? För det är de urbana och kosmopolitiska
storstäder som har bäst förutsättningar.
Jag tror på Stockholmsregionens förutsättningar att
bli bäst i Sverige på integration. Men idag saknar Stock
holm förmåga. Jag är tacksam för de kloka inspel som
har inkommit från dem som varit med och medverkat
till antologin. Vi är många som tror att vi kan bättre än
så här, men för det krävs det mod och handling. Jag vill
bidra med båda delar.
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H

uvudstadens mångfald är ofta ganska osyn
lig i beskrivningar av Stockholmsbilden.
Samtidigt har invandringen till Stockholm
revolutionerat vår stad. Nära 29 procent av

stockholmarna i arbetsför ålder är utlandsfödda, jäm
fört med 21 procent i riket som helhet. Det placerar
Stockholm på plats 19 av kommunerna med högst andel
utlandsfödda i befolkningen. Mångfalden är därför lika
hög som i Berlin, och bara något lägre än i London.
De utlandsfödda i Stockholm är en brokig skara.

Politiska flyktingar från Syrien och Iran trängs med
polska byggarbetare och indiska ingenjörer som arbets
kraftsinvandrat. Somaliska kortutbildade kvinnor de
lar etableringsinsats med irakiska akademiker. Turkar,
kurder, irakier, afghaner och thailändare är andra stora
invandrargrupper.
Hur går då integrationen? Ja, mångfalden i mång
falden gör att det inte finns några enkla svar på frågan
hur integrationen fungerar. Faktum är att Stockholm
både lyckas och misslyckas med integration - samtidigt.
STOCKHOLM - DERAS DRÖMMARS STAD?
Under 2015 kom 160 000 asylsökande till Sverige. Av
dem var 22 000 inskrivna i Migrationsverkets system i
Stockholm. En av dem är en man i trettioårsåldern som
jag träffade på tåget. Vi var båda på väg hem, jag till
Vasastan och han till asylboendet i Farsta.
Den unge mannen var nästan färdig jurist när han
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flydde från Syrien och han undrade hur han skulle göra
för att färdigställa sin utbildning här. När jag beskrev för
honom att det kan ta ett par år innan utbildningen är
kompletterad såg han förbryllat på mig.
Han undrade då istället om det fanns någon arbets
givare som kunde dra nytta av hans erfarenheter från den
syriska armén, där han varit officerare. Men nja, för att
uttrycka saken milt - antalet CSR-aktiviteter för att in
kludera syriska före detta militärer i arbetslivet är täm
ligen begränsade. Det spelar nog heller ingen större roll
att han lämnade armén innan inbördeskriget bröt ut.
Mannen förvånade mig därefter med att förklara att
han faktiskt hade arbete. Sedan en tid tillbaka arbetade
han som frisör, ett yrke han lärde sig på gymnasiet. Men
han arbetade bara med arabiska frisörer, förklarade han
rättframt.
Orsaken? Svenska frisörer krävde nämligen att han
skulle gå igenom en två år lång utbildning för att bli
diplomerad. Men bilderna han visade på sina kunders
färdiga frisyrer tydde dock på att han var mer än färdig
utbildad och mer yrkeskunnig än att det skulle behövas
en så lång utbildning.
När han lagt ned mobilen suckade han igen. Han
berättade att han tänkte säga upp sig från sitt frisörjobb.
Ägarna var irakier och stödde islamiska grupperingar i
Syrien. ”Du vet, hälften av mina vänner är döda. På rik
tigt. Och de tycker att det är bra.”
Mötet med mannen på tåget visar integrations
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utmaningens komplexitet. Sverige är ett byråkratiskt
land, som den enskilde får kämpa för att etablera sig i.
De nyanlända är inte heller självklart så enkelt anställ
ningsbara att de lätt kan få jobb – även när de har en
efter
gymnasial utbildning. Många har också erfaren
heter, som till exempel från den syriska armén, som gör
att allmänhetens entusiasm för att engagera sig i deras
sak med viss rimlighet minskar. Dessutom följer hemlän
dernas konflikter ofta med hit.
De nyanlända fastnar i politiska insatser som inte
fungerar. Efter den idag 15 månader långa väntetiden
på asyl hamnar de i Arbetsförmedlingens etablerings
insatser. Men bara 6 procent får arbete på den ordinarie
arbetsmarknaden efter två års programtid. Stockholm
kommer därför att tvingas ta ett stort ansvar för att
integrera de nyanlända på arbetsmarknaden, när statens
insatser inte räcker till. Dessutom förfogar kommunen
över en rad olika verktyg som är avgörande för integra
tionen här och nu, genom allt från vuxenutbildning till
företagsklimat.
EN INVANDRARSTAD – I GENERATIONER
Invandringen till Stockholm är ingen ny företeelse.
Som ett nav i kunskapsekonomin och med en stark
efterfrågan på tjänster har staden exempelvis haft en
hög a rbetskraftsinvandring de senaste åren. Men även
flyktinginvandringen och anhöriginvandringen har varit
stor.
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En grupp som ofta uppmärksammas är utomeuro
peiskt födda, som ofta har haft svårigheter att etablera
sig på arbetsmarknaden. Totalt är över 170 000 stockhol
mare utomeuropeiskt födda.
För den här gruppen spelar såväl ursprungsland som
utbildningsnivå roll för hur integrationen fungerar.
Å ena sidan har antalet Asien- och Afrikafödda VD:ar
och högre chefer ökat med 250 procent i riket. Andelen
som arbetar i yrken som kräver högskoleutbildning har
också ökat kraftigt. I takt med dessa yrkesmässiga fram
gångar ökar också inflyttningen till mer välbeställda
bostadsområden.
Å andra sidan förstärks integrationsutmaningarna i
utsatta stadsdelar, där inte minst Afrikafödda drabbas av
en stark boendesegregation. En förklaring är att en hög
andel av de utomeuropeiskt födda har högst förgymnasial
utbildning, vilket påverkar deras anställningsbarhet och
därmed också disponibel inkomst och boendesituation.
ÖSTERMALM – ”LITTLE PERSIA”?
Av arbetande Asien- och Afrikafödda stockholmare
arbetar hela 87 procent i tjänstesektorn. Det innebär att
Stockholms tjänsteekonomi är perfekt för många Asienoch Afrikaföddas karriärer. Många tjänsteföretag drivs
också av utomeuropeiskt födda, särskilt Asienfödda,
personer.
En förklaring kan vara att tjänstebranscherna är
växande och därmed i behov av talangfulla människor.
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En annan förklaring kan vara att det är relativt enklare
att starta ett tjänsteföretag än en industri, vilket gör att
någon som förlorat sitt kapital på flykten ändå kan om
sätta sina talanger i företag som huvudsakligen bygger
på hjärnkraft.
Som exempel på en framgångsrik tjänsteföretagare
kan nämnas Shori Zand, som grundade och byggde
upp vårdföretaget Avesina – vars verksamhet idag är ett
centralt inslag i Stockholms vård. Ett annat exempel är
Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya som byggt upp
det framgångsrika Serendipity Innovations, vars kontor
ligger kring Stureplan. Ett tredje exempel är Azita Shari
ati, VD för Sodexo Sverige, vars företag möjliggör att allt
från hjälpmedelsservice till en rad olika facilitytjänster
fungerar för stockholmarna.
Gemensamt för alla dessa personer är inte bara s tora
yrkesmässiga framgångar, utan även att de råkar vara
iranier. När jag var på Helenelunds iranska restaurang
härom året hittade jag en intressant skrift – persiska Gula
Sidorna. Det var en fyra centimeter tjock telefonkatalog,
som enbart innehöll kontaktuppgifterna till iranska fö
retagare i Stockholmsområdet – nästan uteslutande på
persiska.
Att det finns många utomeuropeiskt födda som lyc
kas väl i företagande och arbetsliv återspeglas också i den
mycket tydliga Östermalmseffekten i boendet. Antalet
asienfödda boende på Östermalm har ökat med 126 pro
cent det senaste decenniet. I Stureplan-Lärkstaden ökade
antalet Asienfödda med 125 procent och de Afrikafödda
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har ökat med 79 procent. Då området som bekant inte
översvämmas av billiga hyresrätter rör detta sig bevis
ligen om en kapitalstark grupp utlandsfödda med goda
möjligheter att investera i bostadsrätter på dyra adresser.
Därutöver är platser som Kista kanske det starkas
teintegrationsnavet i hela Sverige. Jag brukar vara där
både i jobbet och privat. Vid ett tillfälle drack jag kaffe
i närheten av Jan Stenbecks torg. På bordet bredvid satt
en internationell arbetsgrupp från ett större it-företag,
bestående av såväl inrikes födda och expats, många från
Sydostasien och Mellanöstern. Jag råkade överhöra att
de väntade på gruppens nya chef, som precis landat på
Arlanda. Han kommer dit, och visar sig vara en indisk
man som precis börjat arbeta i Sverige. Allt detta sker
på ett café som nästan uteslutande bemannas av perso
ner med utländskt påbrå. Talande nog sker det just vid
Jan Stenbecks torg, och jag tänker att den mannen i sin
himmel tittar ned och ser att företagandet skapar inter
nationalisering och mångfald genom spetsföretagandet
och dess kringtjänster.
UTSATTA OMRÅDEN – ETT GEMENSAMT PROBLEM
Parallellt med integrationsframgångarna finns dock ock
så integrationsutmaningarna. Ibland kan utmaningarna
bli så stora att en ryggmärgsreflex är att blunda för dem.
Men bara med en fullständig förståelse för problemens
omfattning är det möjligt att skapa lösningar, och det är
i lösningarna som framtidsoptimismen bor.
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Ur ett Stockholmsperspektiv blir integrationsproble
men kanske mest konkreta i de utsatta stadsdelarna. Här
är både sysselsättningsgraden och inkomsterna lägre,
medan bidragsberoendet och otryggheten är större.
Särskilt utsatt är situationen i Rinkebyområdet. I
Rinkeby var sysselsättningen bara 49,9, procent år 2015,
efter en marginell ökning av sysselsättningen jämfört
med året innan.
Också problemen i Husby lyfts ofta fram. Jag var där
i höstas och träffade Fryshusets representanter. Bland
annat besökte jag deras nystartade skola.
Från Husby bär jag med mig flera insikter. Ett exem
pel är att jag bara behöver åka några tunnelbanestationer
bort för att brottslighet ska ske öppet på gator och torg.
Ett annat exempel är att så många unga vuxna aldrig får
chansen på arbetsmarknaden för att deras bostadsadress
associeras så starkt med områdenas otrygghet.
Anställningsbarheten hos de boende påverkas därut
över också negativt av risken för att utsättas för brott i sitt
närområde, genom högre förekomst av psykisk ohälsa.
Men trots att Husbys och de andra områdenas pro
blem är överhängande finns det samtidigt lösningar,
även om det krävs ett osannolikt hårt arbete för att få
fram dem. Ett exempel är att föräldrarna måste engageras
för att stävja ungdomarnas utåtagerande beteende, vilket
vuxit fram i kölvattnet av traumatiska familjesituationer
och omfattande utanförskap.
Vi måste också komma ihåg att otryggheten är mycket
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negativ för företagsklimatet. Alla vi som vistas i områden
med hög social utsatthet vet att här också finns en bred
företagsamhet. Det är tydligast när man ser alla butiker
och restauranger, men det lokala näringslivet är bredare
än så.
Bland anställda som bor i Rinkeby arbetar 91 pro
cent i tjänstesektorn. Att säkerställa att de inte utsätts
för brott och trauma är avgörande för att långsiktigt
klara kompetensförsörjningen. Därutöver är mindre
RUT-företag, skolor, vårdcentraler och vuxenutbildning
ofta lokaliserade i utsatta områden. För att de ska kun
na fortsätta bedriva verksamhet där krävs att trygghets
insatserna ökar. Då kan också jobbtillväxten lokalt öka,
vilket bidrar till ett minskat utanförskap.
Ur ett Stockholmsperspektiv blir bristen på lokala
kontakter också smärtsamt tydlig ibland. I tjänsten träf
far jag företag i Kista som har ett stort rekryteringsbehov
och enormt engagemang för mångfaldsfrågor. Ett sten
kast bort sitter dessa arbetslösa unga i Husby och Rinke
by, och de har inte kontakt med företagen jag möter. Här
behövs uppenbarligen mer handfast relationsbyggande.
Därutöver präglas integrationsutmaningen av att
hälften av dagens nyanlända har högst förgymnasial
utbildning. I Sverige som helhet finns 300 000 kortutbil
dade utlandsfödda som inte arbetar.
Hela 50 000 stockholmare, eller 9,5 procent av
befolkningen i åldern 25 till 64 år, är kortutbildade. I
Rin
keby-Kista är andelen kortutbildade högst – 23,5
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procent av de vuxna har högst förgymnasial utbildning.
Detta följt av Spånga-Tensta, Skärholmen, Hässelby-
Vällingby och Farsta. Att de kortutbildade hamnat i dessa
områden hänger i grunden samman med att utbildnings
nivån leder till lägre sysselsättning, vilket i sin tur befäs
ter ett ekonomiskt och socialt utanförskap.
REFORMER SOM FUNGERAR, VARKEN MER
ELLER MINDRE
För att lyckas med integrationen i Stockholm finns det
två utgångspunkter som kommunen måste förhålla sig.
För det första: kommunen har flera strategiska verk
tyg i sin hand, som inte ens nationell politik rår på. Rätt
utformade kan dessa kommunala verktyg både bidra till
ett högre jobbskapande och stärka den enskildes anställ
ningsbarhet. Rätt utformade kan de dessutom leda till att
kommunens utgifter för försörjningsstöd sjunker, vilket
givetvis stärker både enskildas egenmakt och stadens för
måga att stärka annan välfärdsverksamhet.
För det andra: sluta att slösa skattemedel på åtgärder
som inte fungerar. Låt mig upprepa: sluta slösa skatte
medel på åtgärder som inte fungerar.
Det är anmärkningsvärt att politikens utgångspunkt
är att fortsätta att spendera skattemedel på insatser med
tveksam historik, utan att fråga sig hur avkastningen på
den offentliga investeringen kan öka. Att fortsätta slösa
pengar på ineffektiva insatser är också synnerligen okäns
ligt gentemot de som förväntas delta i programmen,
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eftersom man då slussas runt i en rundgång av inakti
vitet.
Som exempel på slöseriet finns en berättelse direkt
från Stockholm. En person som arbetar på Jobbtorget
berättade för mig att den arbetssökande sjönk ihop av
uppgivenhet när han fick reda på att han hade beviljats
en ny utbildning. Jobbcoachen blev något förvånad och
tog då upp den arbetssökandes profil. Det visade sig då
att den arbetssökande skickats runt mellan olika utbild
ningar och stöttande insatser de senaste två åren, till en
sammanlagd kostnad om 2 miljoner för Stockholms stad.
Allt utan att personen fått jobb. Och nu hade han fått
nog.
Personen på Jobbtorget reflekterade över hur det
kunde komma sig att staden misslyckades så gravt och
gav mig ett exempel. Vid en tidpunkt hade staden upp
handlat truck-kort, med mycket lyckat utfall – nästan alla
fick jobb efteråt. Med åren fortsatte staden att upphandla
samma utbildning, men med sämre och sämre resultat.
Orsaken var att truckkortsbehoven minskade på arbets
marknaden, men stadens upphandlingar lyckades inte
fånga upp det.
På samma sätt som en utbildning eller insats kan vara
effektiv är det med dessa exempel också uppenbart att
politiken kan slå fel. Därför är det angeläget att utveckla
en evidensbaserad reformagenda för Stockholm, som
stärker både egenmakt och arbete.

25

INVANDRARSTADEN STOCKHOLM

ETT MILJONPROGRAM FÖR KUNSKAP
Med en hög invandring av utlandsfödda i vuxen ålder
innebär det att behovet av vuxenutbildning aldrig varit
större. Utbildningsbehoven i Stockholm skiljer sig också
åt mellan grupper och stadsdelar.
Samtidigt finns bara 5 800 platser på Grundläggande
vuxenutbildning i Stockholm. Vi vet från nationell nivå att
bara 17 procent av Grundvux-eleverna studerar v idare,
trots att grundskolenivå knappast är tillräckligt för att
klara sig på arbetsmarknaden. Här skulle Stockholm
kunna vara innovativt, och införa de specialutbildningar
som Australien infört i läs- och skrivförståelse samt ma
tematik, i kombination med praktik. Dessa ska då också
vara pedagogiskt anpassade till den aktuella målgruppen.
Även Komvux på gymnasial nivå har en stor integra
tionspotential. För att få bättre utdelning på investerade
skattemedel är det angeläget att Komvux-systemet ut
vecklas. Ett steg framåt vore att införa Nacka-modellen,
där utbildningsanordnare granskas inför etableringen
och därefter följs upp efter resultat. Nacka-modellen har
även fri tillgång till Komvux, för alla som vill läsa.
Många utbildningsföretag jag möter upplever där
utöver att kommuner skulle kunna resultatstyra utbild
ningsanordnare ännu högre och koppla ersättning till ut
fall efter utbildningen. Det skulle dels kunna kopplas till
andelen som går vidare till arbete eller studier eller att ha
en så låg grad inaktiva som möjligt.
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EN SPRÅKUTBILDNING I VÄRLDSKLASS
Att upphandlingarna påverkar resultat och verksamhet
på SFI-området har uppmärksammats i en rad olika
artiklar.
För att höja kvaliteten och tillgängligheten i språk
utbildningen finns en rad olika reformer.
För det första är det angeläget att fortsätta upphandla
verksamheten. Exempelvis tog företaget Hermods över
SFI i en grannkommun till Stockholm. Effekten var att
andelen som slutförde SFI ökade från 61 till 81 procent.
Antalet elever ökade från 500 till 800. Antalet studie
former ökade från en till tre.
Samtidigt sjönk kostnaderna från 11 till fem miljoner
kronor, vilket frigjorde sex miljoner kronor för kommu
nen att investera i annan välfärd. Eftersom all personal
behölls vid övergången beror skillnaderna snarare på att
Hermods hade en annan pedagogisk modell samt mer
effektiv organisation.
När SFI nu ingår i Komvux är det angeläget att ha
en bra modell för all vuxenutbildning, exempelvis i linje
med Nacka-modellen.
Därutöver kan man dra lärdom av Avesta, som slagit
ihop SFI med matematik för att stärka utbildningsinsatserna för kortutbildade.
KONKURRENSUTSÄTT JOBBTORGEN
Utvecklingen av Jobbtorgen under Ulf Kristerssons tid
som borgarråd har bidragit till en ökad aktivering av
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arbetssökande. En god arbetsmarknad har också bidragit
till att socialbidragsutgifterna sjunker. Trots det finns det
skäl att utveckla Jobbtorgen ytterligare.
En orsak är att socialbidragsmottagarna ändrat ka
rak
tär. Sedan 2007 är mottagarna främst personer i
åldrarna 50 till 59 år. Dessutom är 53 procent av mot
tagarna utlandsfödda. Detta kan innebära behov av
andra insatser än idag.
Dessutom behöver kopplingen mellan Jobbtorg,
socialbidrag och utbildning stärkas. Av samtliga avslut
från socialbidraget 2014 gick 28 procent av de ca 5 200
personerna vidare till arbete. Enbart ca 360 personer –
6,9 procent – gick vidare till studier, vilket dessutom var
200 färre än året innan.1
Ett ytterligare reformområde är att öka resultat
styrningen av Jobbtorgen. 56,4 procent av Jobbtorgens
deltagare gick vidare till arbete eller studier år 2012.
Samtidigt behöver man inte gå över ån för vatten, utan
det räcker med att åka till Nacka för att finna högre
resultat. Här går hela 67 procent vidare till arbete efter
genomförd arbetsmarknadsinsats.
Vid sidan av ett välfungerande Komvux-system har
Nacka även en modell med jobbpeng, där arbetssökande
själva får välja utförare av jobbcoaching. Dessa aktörer
resultatstyrs sedan, och om någon missköter sitt uppdrag
är det lätt att plocka bort den aktören från verksamheten.
Att genomföra samma resultatstyrning i Jobbtorgen är
betydligt svårare, eftersom allt utförs i egenregi.
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STÄRK FÖRETAGSKLIMATET
Att ha ett fungerande företagsklimat är avgörande för
jobbskapandet. Väldigt många politiska beslut som rör
företagandet är också kommunala – allt från bygglovs
hantering och konkurrensutsättning på en rad olika
marknader.
Totalt sett kan ett bättre företagsklimat skapa upp
till 275 000 arbetstillfällen, om alla kommuner var på
samma nivå som de bästa. Av dessa jobb skulle 50 000
dessutom gå till utomeuropeiskt födda, vilka tenderar att
gynnas mest av ett strukturell ökat jobbskapande.2
Då är det särskilt oroande att Stockholms företag
sklimat brister. Staden har tappat 26 placeringar på
Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet och
återfinns nu på plats 48. Det är helt orimligt att Sveriges
huvudstadsregion inte presterar bättre än så.
Stockholmsföretagarna anger särskilt att det finns
behov av snabbare handläggning och av att öka förståel
sen för företagande hos tjänstemän och politiker. Här är
behoven i Stockholm betydligt större än rikssnittet.
En annan oroande utveckling är att Stockholm an
vänder sociala krav i upphandling, och ställer krav på
att företag som deltar i offentlig upphandling exempel
vis ska ta emot praktikanter. Även om detta är ett initi
ativ som gjorts med gott hjärta har det tyvärr negativa
konsekvenser, genom ett försämrat företagsklimat. Sys
temet förstärker snarare en rundgång i arbetsmarknads
åtgärder och arbetslöshet istället för att skapa varaktig
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etablering på arbetsmarknaden. Antalet jobb som skapas
är också mycket litet.
Tvärtom borde konkurrensutsättningens förtjänster
lyftas fram starkare också vad gäller vård och omsorg.
Ett exempel är när Praktikertjänst tog över psykiatrin
på Järvafältet. Antalet patientbesök ska då ha mer än
fördubblats, vilket stärker insatserna där behoven är som
störst.
Det innebär också att den pågående återkommuna
liseringsvågen i Stockholm är starkt oroande, särskilt
vad avser stadens förmåga att tillhandahålla en effektiv
välfärd. Bara efter ett år vid makten hade Stockholms
stad återtagit 26 välfärdsverksamheter i egen drift, utan
att det framkommit invändningar mot kvalitet eller
avvikelser från driftsavtal.
INFÖR TRYGGHETSVÄKTARE
För att stärka tryggheten i de utsatta områdena för så
väl boenden som företagare är det angeläget att refor
mera trygghetsinsatserna. Det räcker inte med vare sig
volontärorganisationer eller begränsade väktarinsatser.
Som Botkyrka kommuns upphandling av Trygghetsväk
tare visar är det istället angeläget att ge säkerhetsföre
tag helhetsansvar för trygghetsinsatserna i kommunen.
I Botkyrka har det inneburit att företaget Cubsec kan
arbeta förebyggande och bygga relationer till skola, rädd
ningstjänst och polis. Trygghetsarbetet kan då utföras
även dagtid samt lokaliseras till platser med stora behov.
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PÅ SPANINGEN EFTER DEN GEMENSAMMA
VÄRDEGRUNDEN
I kölvattnet av integrationsutmaningar kommer också
konflikter. I det lilla kan det handla om enklare kultur
krockar kring skämt, traditioner och annat. Större ut
maningar blir det när konflikter som uppstår på grund
av hemlandets konflikter följer med hit. Dessutom finns
religiöst betingade motsättningar när vissa gruppers
starka islamistiska uppfattningar ställs mot såväl sekula
risering som kristendom.
Detta synliggörs exempelvis i rapporter från asyl
boenden om att kristna nyanlända förföljs. Att vi även
behöver särskilda hbtq-boenden är därtill sannolikt
kopplat till att attityden till olika sexuella läggningar är
betydligt sämre i många utvandringsländer än här. Också
kvinnors rättigheter och friheter är kraftigt kringskuren
i vissa miljöer. Husbybon Zeliha Dagli skrev exempelvis
uppmärksammat om hur hemlandets religiösa förtyck
upprepade sig i Stockholm.3
På Eriksdalsbadet infördes tidigare könsuppdelade
bubbelpooler. Bakgrunden var omfattande övergrepp
och att unga kvinnor upplevde otrygghet. I Borlänge
har liknande problem noterats, men det hanterades mer
handgripligen. Skärpta regler, information till Migra
tionsverket och boenden har kombinerats med handfas
ta relationsbyggare genom särskilt anställd personal som
själva har invandrat.4 Även om det innebär ett utpekande
av en viss målgrupp har tydligheten samtidigt bidragit
till konstruktiva lösningar på problemen.
31

INVANDRARSTADEN STOCKHOLM

Stockholm präglas också av de nedtystade övergrep
pen i Kungsträdgården. Tillsammans med omfattande
överfall vid nyår i fjol i Köln, vilka huvudsakligen orsa
kades av män från Marocko och Algeriet, finns stark gro
grund för växande oro i allmänheten.5
Att ett gäng fotbollshuliganer samlades i en mobb
för att ”markera” mot upplevt våldsamma flyktingar
vid Centralstationen visar att uppflammande rasistiska
våldshandlingar är en realitet.
Men även om läsningen så här långt kring denna pro
blematik är oroande så är dessa utmaningar ändå i någon
mån hanterbara. Det går att lokalisera polisresurser till
de här problemen och kommunen har en stark roll i att
designa de upphandlade trygghetstjänsterna på bästa sätt.
Men det räcker inte. Jag menar att vi också måste
skapa en gemensam identitet, som alla sekulära, kristna,
shiitiska, sunnitiska eller andra stockholmare kan dela i
den gemensamma strävan efter en öppen och gemensam
stad. I avsaknad av en sådan gemensam identitet blir det
svårt att sätta gränser.
Och vi behöver en gemensam identitet för att stå ena
de gentemot de allra mest allvarliga utmaningarna, som
att unga reser till IS i Syrien och Irak. För även denna
ohyggliga verklighet har ju också blivit en kommunal
fråga. Delvis i de förebyggande insatserna, men även i
hanteringen av de människor som återvänder därifrån.
I samhällets iver att snabbt åtgärda utmaningarna
begär många reflexmässigt arbetsmarknadsåtgärder och
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kommunala bostäder för de återvändande jihadisterna.
Det kan ju närmast jämföras med att kommunerna skulle
ha behandlat flyende nazister med en truckutbildning på
Jobbtorgen. Jag tror nog att dessa återvändandes över
levande offer hade ställt sig tveksamma till detta och
menar också att kraven på rättsskipning rimligen föregår
alla återetableringsinsatser i samhället.
Ser man till rapporterade fall av IS-resenärer visar det
sig dessutom att många personer varit fritidsledare, haft
arbete eller varit de som andra landsmän upplevt som
de mest välintegrerade. Det visar kanske att det också
finns en mekanism i radikaliseringen som snarare liknar
den hos 70-talets kommunistiska terrorister, där upp
fattningen om andras utanförskap och klasstillhörighet
bidrar till den egna radikaliseringen.6
Att tillskriva utanförskapet särskilda egenskaper som
i sig leder till radikalisering innebär också att man säger
att mindre bemedlade är mer sannolika att göra extre
ma, våldsamma handlingar. Det riskerar exempelvis att
stärka den statistiska diskrimineringen av boende i vis
sa områden, som redan idag drabbas av att omvärlden
tillskriver dem egenskaper baserat på de få procent som
beter sig illa.
Och även om utanförskapet ÄR en del av förklaringen
till radikalisering och framväxt av våldsam islamism så
är pysselsättningar ändå inte svaret på frågan, eftersom
vi av allt att döma har en mycket låg effektivitet i dessa
insatser.
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Därutöver finns också dimensionen om hur vi skapar
social mobilitet för alla. Som en ung, inrikes född kvin
na med tidigare missbruk uttryckte det: ”Jag vill flytta,
barnen leker IS på min gård. Men det är förmodligen
enklare att resa till Syrien och ansluta sig till IS för att
få hjälp med jobb och bostad, än att jag fortsätter hålla
mig drogfri.”
Det är även för lantisar som undertecknad ett stort
projekt att ta sig in i miljöer där människor varit stock
holmare i generationer och helst umgås med de sina. Man
kan också fråga sig hur öppna kretsarna kring Nytorget
är för att umgås med nyanlända söderbor som helt sak
nar intresse för genusanalys och surdegar.
Här kommer jag osökt att tänka på det persiska ut
trycket ”jag vill äta din lever”, som fritt översatt betyder
att någon upplever mottagaren av berömmet som söt. På
det temat borde kanske den klassiska sången ”Stockholm
i mitt hjärta” utökas med en vers om att vi vill äta sta
dens lever, för att bygga den nya identiteten.
För gemenskapen och reformerna går ju trots allt
hand i hand. Och oavsett hur omöjlig en integrations
utmaning kan te sig är det ändå så att potentialen är så
mycket större. Vi har redan kommit en bra bit på väg gäl
lande Stockholmsintegrationen. Med rätt omtag i vuxen
utbildningen och företagsklimatet kan vi bli ännu bättre.
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Göran Cars är professor i samhällsplanering och miljö
vid KTH i Stockholm. Hans professionella intresse är riktat
mot bostadsfrågor och stadsutveckling. Sedan januari 2013
är han verksam i Kiruna kommun med uppgift att ta fram en
utvecklingsplan för den nya stad som ska byggas, när den
existerande måste avvecklas på grund av expansionen
av Kiruna stadsgruva.
Med stöd i den allmänt omhuldade välfärdspolitik som
etablerades efter andra världskriget har vi Sverige slagit oss
för bröstet. Sverige var landet med bra skolundervisning,
bostäder för alla, utvecklade trygghetssystem och låg
arbetslöshet. Men bilden av Sverige som har krackelerat. I
välfärdsmätning efter välfärdsmätning står det klart att Sverige
inte längre kan stoltsera med att vara förebilden, vare sig det
gäller skolresultat, arbetslöshet, segregation eller utanförskap.
Det är alltid svårt att acceptera att en färdväg man trott på inte
fungerar, men min övertygelse är att den nuvarande politiken
kommit till vägs ände. Det handlar inte längre om små steg och
justeringar av regelverk. Vi står inför en situation där vi måste
göra helt nya vägval, forma en ny politik och nya strategier,
om vi har ambitionen att bygga ett Sverige utan
social exkludering och utanförskap.
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1.

SITUATIONENS ALLVAR

Sverige har en lång och stolt tradition av
framsynt bostadspolitik. Men idag har vi hamnat
på efterkälken. Bristen på bostäder utgör ett

allt mer påträngande problem. Boverket bedömer att vi
kommer att behöva bygga 700 000 nya bostäder fram till
2025. Även om seriositeten i Boverkets bedömning kan
ifrågasättas finns inget som tyder på annat än att behovet
av nya bostäder är stort.
Bostadsbristen får negativa konsekvenser ur olika
aspekter. Den mest påtagliga är de sociala konsekven
serna, men också vår samhällsekonomi hotas. För svensk
ekonomi blir effekterna påtagliga. Företag på tillväxan
de orter får det allt svårare att hitta den arbetskraft de
behöver. Konsekvensen blir att de tvingas avstå från att
expandera sin verksamhet, eller att flytta den. Ett aktu
ellt exempel är Spotify som överväger att flytta utom
lands. Ägarna konstaterar ”att ställa krav på att unga
människor som kommer till ett nytt land direkt ska köpa
dyra bostadsrätter minskar attraktionskraften och är inte
långsiktigt hållbart”. På motsvarande sätt drabbas den
offentliga sektorn. I de tillväxande regionerna blir det
allt svårare att rekrytera personal till för samhället vitala
funktioner (sjuksköterskor, poliser, lärare etc.) eftersom
dessa yrkesgrupper ofta inte har en ekonomi som möjlig
gör inträde på bostadsmarknaden.
Men bostadsbristen har också en social dimension.
Utanförskapet! Det är uppenbart att de sociala klyftorna
38

GÖRAN CARS

och spänningarna tilltagit i Sverige under de senaste
decennierna. Denna utveckling är oroväckande av två
skäl. Dels för de individer som känner sig ’fångade’ i en
verklighet där de inte ser möjligheter till utveckling och
förverkligande av livsdrömmar. Dels därför att den hotar
den sociala sammanhållning som är en grundpelare i ett
demokratiskt samhälle.
Att växa upp i ett socialt utsatt miljonprograms
område innebär statistiskt sett:
•

Att man har sämre skolresultat

•

Att risken för att bli arbetslös är högre

•

Att möjligheterna att integreras kulturellt och
socialt i det omgivande samhället är sämre

Det utanförskap som växt fram i våra socialt utsatta –
ofta storskaliga och ensidiga - bostadsområden är ingen
nyhet. Vi har sett utvecklingen under lång tid. Men idag
har situationen fått en ny och än allvarligare innebörd.
Klyftorna mellan olika delar av våra städer växer snabbt.
Om vi inte kan hantera denna utmaning väntar social
en katastrof. En verklighet där unga personer inte ser en
framtid vare sig i skolan, på arbetsmarknaden eller i det
svenska samhället är en säker resa mot ett Sverige med
ett flertal Molenbeeks.
2. VAD HAR VI GJORT?
Länge var Sverige en internationell förebild vad gäller
byggande av goda bostäder och livsmiljöer också för
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hushåll med måttliga eller små inkomster. Under
efterkrigstiden blev allmännyttan ett stabilt och effektivt
instrument för att kunna erbjuda hela befolkningen
bostäder av hög standard och samtidigt kunde erbjudas
samhällsservice god kvalitet i form av skolor, förskolor,
kultur och omsorg.
Ekonomiska och demografiska förändringar innebär
dock att efterkrigstidens framgångsrecept inte längre
fungerar. De allmännyttiga bostadsföretagens förut
sättningar har förändrats och de måste nu drivas enligt
affärsmässiga principer, vilket förhindrar socialt inrik
tade insatser som inte ’kan räknas hem’. Samtidigt har
den ekonomiska utvecklingen inneburit att många hus
håll fått ökade löner och stigande välfärd och de har av
olika skäl valt andra upplåtelse- och boendeformer än
allmännyttan och hyresrätten. Parallellt har antalet hus
håll med små inkomster ökat, inte minst då bland hushåll
med relativt nyanlända invandrare. Dessa två processer
får sammantaget en sprängverkan i de delar av bostads
beståndet som uppfattas som det med lägst attraktivitet.
Ut flyttar relativt sett socialt och ekonomiskt starka hus
håll, in flyttar hushåll med sämre eller inga valmöjlighe
ter. En socialt nedåtgående process startar, och den har
en tendens att förstärkas över tid. Där står vi idag! Vi ser
problemet men har hittills varit oförmögna att hantera
på ett effektivt sätt. Säg det miljonprogramsområde som
inte varit utsatt för ett otal ’förnyelseprojekt’ som trots
fagra ord och fromma ambitioner är lika segregerat och
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stigmatiserat som för 10, 20 eller 30 år sedan. Det finns
skäl att förstå att vi måste tänka nytt om vi menar allvar
med ambitionen att skapa social sammanhållning och
integration.
3. DE BOSTADSSOCIALA UTMANINGARNA
Den utveckling som beskrivits ovan pekar mot flera
utmaningar. Den första är att identifiera vilka åtgärder
som är de mest effektiva för att bryta utanförskap. Mot
bakgrund av det mycket begränsade resultatet av de
kostsamma förnyelse- och integrationssatsningar som
sjösatts under de senaste decennierna finns anledning till
nya vägval. En bostad med toppstandard, en upprustad
gårdsmiljö och arkitektoniska ingrepp för att bryta
bebyggelsens monotona framtoning leder inte i sig
själv vare sig till att områdes sociala status höjs eller att
individer lyckas bryta sitt utanförskap. De resurser som
satsats på att förnya bostäder och utemiljöer i våra socialt
utsatta bostadsområden har varit ineffektivt använda.
Insatserna har också haft en dålig korrepsondens med
vad de boende sett som mest angeläget för att förbättra
sin livsmiljö. Lite förenklat kan man säga att samhällets
förnyelseåtgärder varit fysiska samtidigt som invånarnas
varit ’mjuka’. För invånare är frågan om delaktighet och
integration i ’det svenska’ en prioriet och insikten är stor
om att en sådan integration med det omgivande samhället
förutsätter tillgång till arbetsmarknaden. Att som vuxen
och arbetsför stå utanför arbetsmarkanden är för de allra
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flesta synonymt med att också stå utanför det svenska
samhället. Samtidigt finns en vetskap om att vägen in
på arbetsmarknaden för många inte är okomplicerad.
Bristande svenskkunskaper, bristfällig utbildning eller
avsaknad av kunskap om svensk kultur och svenska
sedvänjor är barriärer. Ur denna insikt formas invånares
prioriteter vad gäller önskemål om åtgärder för att bryta
utanförskap. Det handlar om åtgärder för att stärka den
egna kompetensen och konkurrenskraften, men också
åtgärder för att sänka de ’trösklar’ som finns för att
komma in på arbetsmarknaden.
Ytterligare en tydlig signal från boende i socialt ut
satta områden är betydelsen av bra skolor. Insikten finns
att många skolor i dessa områden är underpresterande.
Att höja kvaliteten på skolorna är för många en av de all
ra viktigaste åtgärdena för att höja välfärden i området.
Vetskapen om korrelationen mellan en bra utbildning
och möjligheterna till arbete och utveckling är glasklar.
En slutsats av ovanstående är således att effektiveten i
samhälleliga insatser för att bryta utanförskap och främja
integration måste ifrågasättas. Åtgärder för att vägar in
till arbetsmarknaden måste prioriteras. Därmed inte sagt
att åtgärder riktade mot bostadsmarken är verknings
lösa. Det finns starka skäl för att inkludera åtgärder
riktade mot bostadssektorn i integrationsstrategi. Men
dessa måste formuleras och inriktas på ett annat sätt än
idag för att bidra till att bryta utanförskap och bidra till
social integration.
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4. ETT BOSTADSBYGGANDE MED SOCIALA
FÖRTECKEN
Att vi står inför ett stort behov av nyproduktion av bo
städer är uppenbart. Även om delar av bostadsefterfrågan
mest effektivt skulle kunna tillgodoses genom en ökad
rörlighet inom det redan befintliga beståndet. Att ta
exempelvis ta bort reavinstskatten skulle skapa en
rörlighet som ledde till en bättre matchning mellan
bostadsbestånd och bostadsefterfrågan. På motsvarande
sätt skulle rörligheten öka, och behovet av nyproduktion
minska, om regelverken för andrahandsuthyrning,
hyressättning eller fastighetsskatt förändrades. Men,
även om alla de regelverk som idag hämmar rörligheten
ändrades för att möjliggöra en bättre matchning på
bostadsmarken är detta inte nog för att tillgodose det
behov av bostäder som föreligger. Många nya bostäder
måste produceras. Och denna produktion måste ske med
insikt om att flertalet av de som idag efterfrågar bostäder
har betydligt sämre ekonomiska förutsättningar jämfört
med de hushållsgrupper vi huvudsakligen byggt för
under de senaste årtiondena. Det är inte längre i första
hand bostadsrätter i vattennära lägen som efterfrågas.
4.1 Regelkrångel
Att det svenska regelverket för byggande är krångligt
och hämmar bostadsbyggandet är ett understatement.
Planeringsprocessen tar tid och öppnar upp för många
möjligheter till obstruktioner och kostsamma omtag för
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att komma igång med ett byggande. Alliansregeringen
tog tag i frågan och flera viktiga förändringar och förenk
lingar gjordes. Intressant är det idag tycks råda en politisk
samstämmighet kring dessa förenklingar. Inga ’återstäl
lare’ har aviserats av den nya regeringen. Tvärtom verkar
finnas politisk konsensus om en fortsatt reformering av
regelverket. Och det behövs! Det finns mycket att göra.
Regelverket för riksintressen är ett utmärkt 
exempel.
Olika myndigheterna har ansvar för att utse riksintressen
inom sina respektive sakområden, exempelvis a nsvarar
Naturvårdsverket för riksintressen för naturvård och fri
luftsliv, Riksantikvarieämbetetet för kulturmiljövården
och Trafikverket för stråk för kommande infrastruktur
investeringar. Om alla riksintressen adderas och täcker
en betydande dela av Sveriges yta. Även om vi blir mer
restriktiva än idag så är det ohållbart att bara addera nya
områden av riksintressen, om vi vill undvika att vi en
dag i framtiden står inför en situation där hela landet
förvandlats till ett enda stort riksintresse. Riksintressen
måste kunna omprövas.
4.2 Statliga ambitioner och regler
Vid sidan av riksintressen finns en mängd andra statliga
mål och regelverk som påverkar bostadsbyggandets för
utsättningar. Dessa har tillkommit med de bästa inten
tioner, men de får i praktiken också negativa bieffekter.
”Vägen till helvetet är kantad med de bästa intentioner”
är en passande illustration av dessa ambitioner att skapa
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det goda. Denna problematik kan illustreras med exem
plet buller, men resonemanget har tillämplighet också
inom andra områden.
Buller är ett problem som påverkar vår hälsa. Så långt
är vi alla överens, och denna samsyn har föranlett ett an
tal regelverk om bullernivåer. Naturvårdverket, Arbets
miljöverket, Boverket och Socialstyrelsen behandlar alla
buller i sina respektive författningssamlingar. Dessutom
har många kommuner egna bullerregler. Denna rika flo
ra av olika bullernormer är ett problem i sig, men när
regelverken dessutom skiljer sig åt och kolliderar i mötet
verkligheten blir situationen än mer bisarr.
När det välmenande regelverket omsätts i verklig
heten uppstår således problem och målkonflikter.
Acceptabla bullernivåer är inte alltid lätta att åstadkom
ma i tätbebyggda miljöer. Samtidigt finns idag en myck
et stark preferens för att bo i stadsmiljöer, trots att det
bullrar. En fråga som det är rimligt att ställa är om det
är samhället eller individen som ska göra bedömningen
av var man får bo. Ett fall från Stockholm kan här få
tjäna som illustration. I Kvarteret Plankan, ett miljon
programsområde på västra Södermalm, har staden tagit
fram en plan för att bygga ett bostadshus på en stora
parklik gården i kvarteret. Den av kommunfullmäktige
antagna planen stoppades av Mark- och miljödomstolen.
Domstolen konstaterade ”att det finns invändningar mot
detaljplaneförslaget såvitt avser dålig luftkvalitet, alltför
höga bullernivåer, försämrade ljus- och siktförhållanden,
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brist på alternativa rekreationsytor, försämring av bar
nens miljö och förvanskning av kvarterets kulturvärde”
och slutklämmen: ”Ett genomförande av detaljplaneför
slaget skulle medföra en irreparabel skada på den kultur
historiska miljö som kvarteret utgör”. ”Detaljplanen ska
därför upphävas”.
Med anledning av Mark- och miljödomstolens beslut
finns anledning att ställa sig frågan om de människor som
redan bor i området - och som betalt miljontals kronor
för att köpa en lägenhet - inte förstått vad de utsätter sig
för i form av buller, luftkvalitet och brist på rekreations
ytor. Eller kan det möjligen vara så att de sett dessa bris
ter men gjort en bedömning att stadsdelens kvaliteter är
så stora att de uppväger dessa nackdelar?
Man kan naturligtvis också – åtminonte av rent aka
demiskt intresse – undra över på vilka grunder domstolen
slagit fast att kompletteringsbebyggelse i detta miljon
programsområde skulle utgöra ”irreparabel skada” på
det kulturhistoriska arvet.
En annan konflikt som bullerproblematiken aktu
aliserar rör begreppet hållbarhet. En av de stora miljö
bovarna är biltrafiken. Genom att förtäta och bygga i
redan etablerade tätorter och städer skapas goda förut
sättningar att minska bilanvändandet. Tillgängligheten
är bättre och möjligheterna att gå, cykla och att utveckla
kollektivtrafiklösningar är goda. Alternativet att istället
bygga utanför tätbebyggda områden innebär det omvän
da – resandet och bilberoendet ökar, vilket bidrar till en
icke hållbara lösningar ur miljösynpunkt.
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4.3 Samverkan och effektivare planprocesser
Ofta kännetecknas de kommunala planeringsprocesser
na av att de tar lång tid. Att 8 – 10 år förflyter mellan
idéstadiet och färdig byggnad är tyvärr långt ifrån ovan
ligt. Inte sällan skylls de långa ledtiderna på det ’besvär
liga’ regelverket. Att regelverket är en bov i dramat är
uppenbart. Men lika uppenbart är att det ofta är en ur
säkt för att kommunens hantering av planeringsproces
sen inte är effektiv. Utmaningen är här att kommunen
såväl politiskt som förvaltningsmässigt måste agera sam
stämt. Inte sällan möter den som vill bygga ett otydligt
politiskt ledarskap. Och, få är de byggherrar sin törs satsa
resurser på ett projekt som efter nästa val kan komma
att förkastas eller omformuleras. Lika förödande för in
vesteringsviljan är när byggherren möter en kommunal
förvaltning med olika budskap; en miljöförvaltning som
betonar höga miljöambitioner, ett stadsbyggnadskontor
som har starka idéer om arkitektoniska lösningar, ett
exploateringskontor som vill sälja marken dyrt och en
socialförvaltning som betonar betydelsen av låga hyres
nivåer. Risken att den hugade byggaren hoppar av eller
att det blir en långdragen process är uppenbar.
Likaså finns en förklaring till tidsmässigt långa pro
cesser i det faktum att kommunen inte etablerar de
samarbetsformer som är en förutsättning för tidsmäs
sig effektivitet. Inte sällan har kommunen en ambition
att i alldeles för hög grad detaljstyra processen och det
som ska byggas. Detta leder till ineffektivitet. Ibland
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framhåller kommuner att de har ”massor av byggklar
mark – det är bara att sätta spaden i backen”. Men vad
hjälper det om byggarna inte uppfattar de föreslagna
projekten som intressanta eller ekonomiskt möjliga att
genomföra. I korthet, kommunens sätt att organisera och
driva planprocessen innebär att processen går i stå eller
drar ut på tiden. En mycket påtaglig kommunal utma
ning är att utveckla formerna för samverkan med andra
nyckelaktörer. Jag återkommer till detta resonemang i
det avslutande stycket i denna artikel.
4.4 Hur kan vi utveckla bostadsområden låga
inkomster och hög arbetslöshet
Som redan påpekats finns starka skäl att kritiskt
ifrågasätta och ompröva de kostsamma förnyelse- och
integrationsprojekt

som

genomförts

i

framförallt

miljonprogramsområden. Ett intressant tankeexperiment
är att fundera över effekterna om samhället istället avsatt
en del av de resurser som använts för fysiska åtgärder
på att förbättra skolresultaten i dessa områden. Min
gissning är att en sådan omprioritering skulle inneburit
en betydligt bättre måluppfyllelse. Samtidigt går det inte
att bortse från att många av dessa områden är i behov av
strukturella och fysiska insatser för att integreras med den
omgivande staden. Det mönster vi kan idag kan se är att
många av dessa bostadsområden fungerar som isolerade
öar utan funktionella, sociala och kulturella relationer
till sina omgivningar. Inte sällan är dessa områden också
avgränsade av trafikleder som utgör barriärer.
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Ett exempel på nytänkande kan hittas i stadsdelen
Rosengård i Malmö. Stadsdelen ligger bara en dryg kilo
meter från innerstadens södra del. Det senaste decenniet
har en påtaglig utveckling skett. För några år sedan om
vandlades ett långsträckt kontorshus till studentbostäder
och därmed kompletterades också bostadsformerna i
området, som domineras av trerumslägenheter. Rosen
gårdsstråket, ett bebyggelse- och rörelsestråk som förbin
der Rosengård med innerstaden och andra attraktioner
i omgivningen har utvecklats. Ambitionen är att skapa
rörlighet mellan de olika delarna av staden. I Rosen
gård pågår ett arbete att utveckla befintliga målpunkter,
samt att skapa nya. Konkreta planer handlar till exem
pel om att förstärka områdets centrala delar med privat
och o
 ffentlig service, nya bostäder samt nya offentliga
rum, bland annat i anslutning till den nya tågstation
som planeras. En viktig uppgift för Malmö blir också att
omvandla den långa Amiralsgatan som, trots att den be
ter sig som stadsgata i centrala Malmö, har tillåtits breda
ut sig till en oformlig barriär som skär av Rosengård på
mitten. Denna trafikled kan utvecklas till en stadsgata
kantad med kommersiella och kulturella målpunkter.
Vid sidan av att koppla Rosengård till det omgivande
Malmö handlar det också om att ta tillvara stadsdelens
potential genom att bygga nytt. Rosengård har, även om
man exkluderar alla grönytor som ligger mellan de o
 lika
bostadsenklaverna, ett lågt exploateringstal, mindre än
hälften av det i stadskärnan. I en region som Malmö,
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med stark tillväxt, ligger en potential i att bygga bostä
der samt lokaler för service och verksamheter i centrala
lägen. Ny bebyggelse innebär att stadsdelen får en ökad
variation och mångfald. Det blir dels viktiga tillskott i
form av verksamheter och arbetsplatser, dels ett annat
visuellt intryck. I södra Rosengård planeras en förtätning
som blir de första bostadsnybyggena sedan miljonpro
grammets dagar. Ytterligare en komponent av nytänkan
de i Rosengård är insikten och ambitionen att skapa för
utsättningar för näringslivet att engagera och etablera sig
i stadsdelen. Sammanfattningsvis handlar det för Rosen
gårds del om en rad möjligheter som öppnas i och med
områdets successiva utveckling till en integrerad stadsdel
i mellersta Malmö. Det gäller allt från bostadstillskott till
etablering av service och verksamheter samt utveckling
en av noder och mötesplatser.
4.5 Segregation i liten skala
Segregationen har vi alltså alltid haft. Men storskaligheten
är en ny företeelse. I den gamla stenstaden fanns också
skarpa segregationslinjer. Att bo i gathuset var ofta
förunnat de med lite bättre resurser, medan de med
sämre var hänvisade till gårdshuset. I denna småskaliga
segregation

möttes

man

trots

socioekonomiska

skillnader på många sätt, på gården, gatan eller i skolan. I
den storskaliga segregation vi ser idag uteblir i hög grad
dessa möten mellan människor.
Utmaningen idag är att skapa förutsättningar för
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nyproduktion som möjliggör att människor med olika
bakgrunder att mötas i vardagen. Kommunerna sitter på
en av nycklarna till mer integrerat boende, men det för
utsätter ett nytänk. Idag fattar många kommuner beslut
om markanvisning baserat på markpris. Den som bjuder
högst får bygga. Att efter en sådan auktionsprincip ha
förväntningen att den som bygger ska ta sociala hänsyn
med låga hyresnivåer faller på sin egen orimlighet. Bygg
herren måste för att undvika röda siffror ta igen kostna
den för markpriset med högre hyror. Kommunerna har
mycket att vinna på att istället för att blint titta på mark
priset fokusera på kvalitet och boendekostnad. En sådan
kommunal perspektivförskjutning skulle ge utmärkta
möjligheter att utmana byggherrarna, att utveckla lös
ningar som bidrar till social blandning.
4.6 Nya former för finansiering och byggande
av billiga bostäder
Bostadsbyggandet i Sverige har ökat under de senaste
åren. Det är bra, men inte tillräckligt. Det grundläggande
problemet är att det vi byggt är för dyrt för dem som
är i allra störst behov av bostad. Det krävs åtgärder som
tar sin utgångspunkt i det faktum att många idag inte
har den betalningsförmåga som är en förutsättning för
ett affärsmässigt byggande. Denna ekvation går inte att
lösa med mindre än att staten skjuter till ekonomiska
resurser. Så långt är många överens, men på frågan om
hur dessa resurser ska användas går meningarna isär. Jag
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tycker att två vägval känns mycket problematiska. Vissa
förordar en social housing modell med byggande av nya
bostadsområden för resurssvaga. En sådan modell skulle
bidra till ökad stigmatisering, skärpa segregationen och
därmed ytterligare hota den sociala sammanhållningen.
Också förordandet av generella produktionssubventioner
finns det skäl att ställa sig tveksam till. Historien
ma

nar till eftertanke. Det är lätt att vinsterna från
produktionsstöd går rakt ner i byggarens fickor.
En framkomlig väg ligger istället i att öka de ekono
miskt svaga hushållens möjligheter till efterfrågan. Ett
intressant alternativ ligger i att, med internationell före
bild (affordable housing), skapa ett system som innebär
att också hushåll med svagare ekonomi kan efterfråga
nybyggda bostäder. En svensk variant av detta är den s.k.
Göteborgsmodellen där Älvstranden Utveckling AB an
gett som förutsättning för exploatering i Frihamnen, att
en viss andel av lägenheterna ska ha en låg hyra. Initiati
vet är intressant, även om det finns tekniska invändningar
som måste hanteras. Ett annat sätt att uppnå samma ef
fekt är att utveckla ett system som innebär att en viss
andel av lägenheterna i ett nybyggt projekt förmedlas
till boende med lägre inkomster, och att sedan staten
går in och subventionerar fastighetsägaren för differen
sen i förhållande till om lägenheten skulle hyressatts på
vanligt sätt. Ett sådant system för att möjliggöra ett ökat
bostadsbyggande vore effektivare än det sätt på vilket vi
idag direkt eller indirekt subventionerar bostadssektorn.
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5. HUR FORMA NY POLITIK OCH NYA STRATEGIER
FÖR ETT SOCIALT BOENDE?
Ovan har jag diskuterat ett antal vägar för att utveckla
en bostadspolitik som dels innebär att byggandet ökar
för att möta den efterfrågan som finns, dels möjligheter
att kunna erbjuda bostäder till en kostnad som gör dem
överkomliga för hushåll med små inkomster,
Min bedömning är att de vägval som diskuterats
är realistiska och effektiva. Men ett genomförande för
utsätter ett nytänk. De små stegen och punktreforner
kommer inte att kunna lösa de utmaningar vi står inför.
Nuvarande politik och strategier för ett socialt boende
har k
 ommit till vägs ände. Vi måste göra ett nytt vägval
och ett sådant är alltid förenat med motstånd och smär
ta. Men inte nog med det – när vi väl bestämt oss för ett
nytt vägval måste vi också förstå att arbetet inom politik,
förvaltning och företag inte kan rulla på enligt principen
’business as usual’. Ska ett nytt vägval bli framgångsrikt
måste såväl politik som förvaltning och marknad vara
beredda att axla nya roller, och nya sätt att arbeta och
samarbeta.
5.1 Staten
Jag menar att staten inte hanterar dagens bostads
utmaningar väl. Regeringen pekar på att man brutit
en trend och tillskapat resurser för byggande av små
miljövänliga bostäder. Det är utmärkt, men otillräckligt.
Regeringens satsning skulle generöst räknat kunna bidra
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med 15 000 nya bostäder per år. Otillräckligheten blir
slående när denna volym när den ställs mot Boverkets
bedömning om 700 000 nya bostäder. Vad som behövs
är något helt annat.
Det jag efterlyser kan bäst förstås i ett historiskt
perspektiv. I den akuta bostadsbrist som uppstod i bör
jan av 1960-talet blev det uppenbart att små justeringar
av regelverken och punktinsatser inte var lösningen på
problemet. En ny samlad bodstadspolitik som gav nya
villkor för bostadsbyggande lades fast. Vi ska förstås inte
kopiera lösningarna från 1960-talet, men väl lära av dem.
Det som krävs är en samlad nationell strategi. Vad
är då problemet? Det handlar om att ta ett helhetsgrepp
och att förstå att ett flertal olika regelverk och heliga kor
måste ifrågasättas. Varje regelverk har sina försvarsadvo
kater. Det duger inte!
Nu är det skarpt läge! Vi står inför stora utmaningar.
Lösningen ligger i politiskt mod att våga lämna gamla
positioner. Jag vill se en nationell samling där vi med
insikt om stundens allvar är beredda att diskutera mark
nadshyror, fasighetskatt, reavinstbeskattning, ränte
avdrag, byggmoms och hushållssubventioner. Då – men
först då – tror jag vi kan få en bostadspolitik som kan
skapa de incitament som är nödvändiga för möta de
utmaningar bostadsmarkanden står inför.
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5.2 Kommunerna och marknaden
En förändring av den nationella politiken kommer
inte med automatik att leda till önskvärd utveckling
i praktiskt verklighet. Avgörande viktigt är att också
den lokala politiken och marknaden får signaler och
incitament att utveckla såväl praxis som arbetssätt.
VEM SKA BESTÄMMA BOSTADSBYGGANDET?
Det finns anledning att skapa ett regelverk och incitament
som innebär att kommunerna gemensamt tar ansvar för
den samhälleliga utmaning som bostadsbyggandet utgör.
Detta ansvar fungerar illa idag. Trots att det i tillväxande
regioner är uppenbart att ett ökat bostadsbyggande
är nödvändigt för fortsatt tillväxt, så finns det ofta
kommuner vars bostadsbyggande inte är större än
marginellt. Den outtalade förhoppningen är att andra
kommuner i regionen ska ta ansvar för byggandet.
Roll- och ansvarsfördelningen i den lokala plane
ringsprocessen är inte tidsenlig. Vad vi behöver för att
effektivt kunna åstadkomma en önskvärd utveckling
är nya beslutsfora som är anpassade till de samhällsför
ändringar som skett. En starkt önskvärd förändring är
att frågor rörande infrastrukturplanering och bostads
byggande i tillväxtregioner flyttas från den kommunala
beslutsagendan till ett regionalt beslutsforum. När det
gäller bostadsbyggandet borde det självklart ske i sam
ordnat med infrastrukturplaneringen och innebära att
infrastrukturinvesteringar villkoras bostadsbyggande.
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SAMSPELET MELLAN KOMMUN OCH MARKNAD
Min övertygelse, efter att ha jobbat med stadsutveck
lingsprojekt i ett stort antal kommuner under de senaste
åren, är att ett nytänkande av formerna för planering
måste ske. Det traditionella arbetssättet, att kommu
nen tar fram en detaljerad plan och sedan överlämnar
till byggherrar att förverkliga denna, är en kvarleva från
den tid då det fanns ett ymnighetshorn med statliga
stöd och kommunala resurser att förverkliga kommuna
la planambitioner. Idag är verkligheten en annan – en
stor del av de resurser som krävs för samhällsbyggandet
finns hos bygg- och fastighetsföretag samt investerare.
Allt för ofta möter jag tyvärr en verklighet där dessa
förändringarinte förståtts, och där kommunens planer
av tekniska eller ekonomiska skäl bedöms som omöjliga
att realisera av dem som ska finansiera och bedriva den
tänkta verksamheten.
Frågan idag är, hur kan vi utveckla en planerings
process som har förmågan att bättre möta efterfrågan på
fler och billiga bostäder? Jag ser kommunernas uppgift
att utmana marknaden att tänka nytt – att bygga billiga
re.När en kommun, istället för att detaljrita lösningar
fokuserar ett mål, fler och billiga bostäder förändras
relationerna mellan kommun och marknad radikalt. Då
öppnas möjligheter till värdeskapande och ’vinna-vinna’
lösningar. Nycken till ett ömsesidigt värdeskapande lig
ger i det faktum att kommunernas mål i form av kvali
teter och funktioner kan tillgodoses på många olika sätt.
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Det innebär att den omhuldade klyschan ’kreativitet’ får
en högst påtaglig innebörd för byggherren. Utmaningen
ligger i att, utan att ge avkall på kvalitetsmål i form av fler
och billiga bostäder, leverera en produkt som är tids- och
kostnadseffektiv.
Hos en byggherre med överlevnadsinstinkt triggar
detta en mängd överväganden; hur kan vi effektivisera
våra processer, hur kan vi utveckla material och bygg
teknik, och inte minst hur kan vi skapa kvaliteter genom
samverkan med andra intressenter som är verksamma i
det aktuella byggområdet?
Det krävs alltså ett nytänkande inom byggbranschen,
men avgörande viktigt är också ett utvecklat samspel
med kommunerna; markpris, plankostnader och plane
ringsprocessens organisation.
Vad vi måste får till stånd är kommuner som har
ambitionen att politiskt leda utvecklingen – men som
förstår att detaljreglering inte är vägen för att få till stånd
ett ökat bostadsbyggande. Parallellt med denna nya roll
för kommunen måste byggherrar förstå att den tid då
man skulle bygga det som kommunen detaljritat är förbi.
Framtidens byggherre måste axla rollen av kreativ tek
nik- och konceptutvecklare som med ledning av gemen
samt framtagna målbilder tillsammans med kommunen
och tar en aktiv roll och ett ansvar för genomförandet.
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F

yra av fem jobb i Sverige skapas i företag med
färre än 50 anställda1. Företagen och företagarna

spelar stor roll också för integrationen av nyan
lända. Så hur kan förutsättningarna för nya och

växande företag stärkas? Det är en fråga som regeringen
och kommunledningarna i Sverige ständigt brottas med.
Från höger till vänster i svensk politik finns i dag en vilja
att stärka företagandets villkor. Därför riktas fokus mot
skattereformer, regelförbättringar och olika slags offent
ligt stöd till näringslivet. Även närliggande frågor, som
hur näringslivet får sin kompetensförsörjning, nämns i
ökande utsträckning. Allt detta är visserligen bra, men
samtidigt riskerar man att missa en fråga med helt
grundläggande betydelse för företagandet, nämligen kri
minaliteten. Kriminalitet och företagsklimat behandlas
ofta som två separata frågor. Men vetenskapliga studier
har pekat på att kriminalitet är en av de faktorer som
tydligt påverkar företagandets förutsättningar.2 Brotts
lighet är en del av företagens vardag. Det handlar om
hot, våld och rån. Tryggheten har en direkt inverkan på
företagens ekonomi, service och utbud. Framförallt är
det i utanförskapsområden som problemen med brott är
så stora att många företag överväger att flytta eller lägga
ner sin verksamhet.
Kriminaliteten drabbar i första hand de lokala före
tagen, vilket begränsar deras förmåga att expandera och
erbjuda nya arbetstillfällen. Brottslighet är därmed inte
bara ett resultat av, utan också en förklaring till, högre
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lokal arbetslöshet. Genom att förebygga och motverka
kriminalitet kan företagandet lyftas och nya jobb skapas
i områden som behöver det allra mest.
Stockholms Handelskammare har låtit undersök
ningsföretaget Demoskop intervjua företag i Stockholms
län. Resultaten visar att förutsättningarna för företagan
deskiljer sig åt beroende på var i länet verksamheten
finns. Var fjärde företagare i utanförskapsområden har
fått en försämrad ekonomi på grund av brottslighet och
var tionde överväger att lägga ner eller flytta verksam
heten till följd av brottslighet.
Som denna text lyfter fram är kriminalitet mot före
tag inte ett marginalfenomen, utan något som drabbar
en bred grupp företagares vardag. Stockholmsregionen
kommer att ligga i fokus, men jag inleder med en kort
presentation av situationen på riksplanet.
MYTEN OM DET TRYGGA SVERIGE
Under 2015 genomförde Världsbanken en djupgående
analys över företagandets förutsättningar i Sverige. En
utgångspunkt var att fråga företagsledningarna själva
vilka hinder som de upplevde var de största för deras
verksamhet.3 Som visas i Figur 1 hamnade brottslighet
på femte plats i undersökningen, vilket innebär att det
identifierades som ett av de största hindren i vägen för
företagande i Sverige.
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Figur 1. De största upplevda hindren i vägen
för svenska företagare
1.

Svårigheter att finna personal med rätt kompetenser

2.

Arbetsmarknadslagstiftning

3.

Tillgång till mark

4.

Politisk instabilitet

5.

Kriminalitet

6.

Konkurrens från informella verksamheter

7.

Tillgång till finansiering

8.

Skattenivåer

9.

Transportkommunikation

10. Tillståndsprövning
Källa: Enterprise Surveys (2015).

Trots att Sverige på många sätt är ett av världens tryg
gaste länder är dock kriminalitet ett högst aktuellt pro
blem för landets företagare. Internationella jämförelser
visar rentav att en ovanligt stor andel av de svenska
företagarna drabbas av kriminalitet i relation till andra
jämförbara ekonomier. Världsbanken Enterprise Surveys
finner att 40 procent av företagen i Sverige är drabbade
av kriminalitet.4
En annan global undersökning, som genomförts av
företaget PwC, undersöker hur vanligt förekommande
det är att ekonomiska oegentligheter drabbar företag.
Skillnaden mot Världsbankens analys är att denna kart
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läggning har ett snävare fokus på ekonomisk brottslig
het, i form av till exempel förskingring och penningtvätt.
Där framkommer att 30 procent av de svenska företagen
under det senaste året utsatts för ekonomiska oegentlig
heter, vilket är högre än snittet för de nordiska länderna
på 23 procent.5
VILKA FÖRETAG DRABBAS OCH HUR?
Vissa företag är särskilt utsatta för kriminalitet. Till
exempel är det vanligt att företag inom hotell, handel och
restaurang drabbas av brott. Även formen av brott skiljer
sig åt. De företag som säljer fysiska varor i butiker löper
större risk för snatteri. Inbrott förekommer ofta i butiker
liksom i lagerlokaler. Verksamheter vars lokaler ligger på
torg och längst gator, och är tillgängliga för allmänheten,
löper större risk för att bli utsatta för utpressning.
Som jämförelse kan nämnas konsultverksamheter
som drivs från hemmakontor. Dessa företag löper som
regel relativt låg risk för såväl stöld som utpressning.
Däremot utsätts de, liksom andra företag, för falska
fakturor. 16 procent av de svenska företagen inom till
verkning har under de senaste tre åren fått ekonomiska
förluster på grund av kriminalitet. Det kan jämföras med
69 procent av företagen inom handeln. Branschskillna
derna kan förklara varför företag som drivs av kvinnor
i större utsträckning rapporterar förluster till följd av
brottslighet.6
Även företagsstorlek kan spela in. Som visas i
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Tabell 1 betalar den stora majoriteten av företag i Sveri
ge för säkerhetslösningar för att motverka brott. Bland
företag i samtliga storlekskategorier är det fler i Sverige
som betalar för säkerhetslösningar jämfört med snittet
för OECD-länder. Nästan alla stora och medelstora
företag, liksom tre fjärdedelar av de mindre företagen,
betalar för säkerhetslösningar. En anledning kan vara att
vissa mindre företag inte riskerar brottslighet, medan alla
större aktörer har så pass stora verksamheter att de inte
kan undvika risk för brottslighet. En annan är att många
mindre företag inte har möjlighet att betala för säkerhet.
Tabell 1. Andel företag som betalar för
säkerhetslösningar (procent)
Sverige

Snittet för rika
OECD-länder

Små (5-19 anställda)

76

56

Medelstora
(20-99 anställda)

94

75

Stora (100+ anställda)

99

86

Källa: Världsbanken Enterprise Surveys databas. Avundat till hela
procenttal.

Vid sidan av bransch är den viktigaste faktorn var företa
gen är lokaliserade. Risken för kriminalitet är som högst
för företag som verkar i socioekonomiskt utsatta områ
64

ALEN MUSAEFENDIC

den med hög förekomst av kriminalitet och vandalism.
Polisen noterar som exempel i en rapport från 2015: ”I
vissa utsatta geografiska områden har det förekommit
upplopp med bland annat skadegörelse och bilbränder,
så kallad social oro. Vid dessa tillfällen angrips polis och
andra samhällsaktörer. Ofta drabbas näringslivet hårt av
skadegörelsen och i några fall har situationen lett till att
företag avvecklat sin verksamhet i vissa områden.”7
Det är viktigt att komma ihåg att kriminalitet och
social utsatthet samverkar med varandra i form av en
negativ spiral. Under ekonomiska nedgångar, och
framför allt i områden med utsatt socioekonomisk mil
jö, tenderar kriminalitet att öka i takt med att möjlig
heten att försörja sig via arbete minskar. Eftersom den
ökade brottsligheten drabbar företagen leder det till att
möjligheten och viljan att växa och nyanställa minskar.
Dessutom kan företag som drabbas hårt av kriminalitet
komma att läggas ned, inte minst om deras lönsamhet
redan påverkas av den ekonomiska krisen.
SÅ GJORDES UNDERSÖKNINGEN
Stockholms Handelskammare har låtit undersöknings
företaget Demoskop göra 186 intervjuer bland företag i
Stockholms län. Företag i hela länet har undersökts, med
visst fokus på de så kallade utanförskapsområdena. Inter
vjuerna genomfördes 15–22 januari 2016. Alla frågor som
ställdes är kopplade till företagens trygghet i vardagen,
och undersöker bland annat i vilken utsträckning som
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företag är utsatta för kriminalitet och olika typer av

brott. De intervjuade är antingen ägare eller huvud
ansvariga för näringsverksamheter på specifika platser i
Stockholms län. Platserna valdes med hjälp av ett index,
det vill säga en sammanvägning av följande tre faktorer:
andel förvärvsarbetande i åldern 20–65, befolkningens
medianinkomst samt andelen med utländsk bakgrund.
Utanförskapsområden har ett lågt index, vilket betyder
att området präglas av låg sysselsättningsgrad, låg in
komst och en hög andel med utländsk bakgrund. Det
finns ett starkt statistiskt samband mellan utanförskaps
områden och trygghetsproblem. I områden med lågt
index uppfattas förutsättningarna för företagande som
klart sämre än i områden med högt index. Sambandet
mellan trygghet och förutsättningar att bedriva verksam
het är således statistiskt mycket stark.8
SKILLNADERNA ÄR GEOGRAFISKA
Frågan som ställdes till företagarna lyder: ”Hur tycker
du förutsättningarna är att bedriva din typ av verksam
het på den här platsen?” Den skillnad som framträder
allra tydligast är geografiskt betingad. I områden där
andelen utlandsfödda är hög och förvärvsandelen samt
medianinkomsten är låg bedöms förutsättningarna att
driva företag vara sämre än i andra områden. Vi ser ett
liknande mönster i andra länder. I utanförskapsområden
är köpkraften låg till följd av låg utbildning, arbetslöshet
och låga inkomster. Handelskammarens undersökning
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visar att kommunerna som har bäst förutsättningar i
Stockholms län är Lidingö, Nynäshamn och Dande
ryd, medan de med sämst förutsättningar är Södertälje,
Botkyrka och Huddinge. Bland de specifika platser som
undersökts bedöms förutsättningarna för företagen vara
särskilt goda i Farsta, Alvik, Lidingö centrum, Fruängen
samt Nynäshamn. Södertälje, Flemingsberg, Hallunda,
Norsborg och Skarpnäck är de platser där förutsätt
ningarna bedöms som mindre goda. Ser vi till både
kommuner och specifika platser kan vi identifiera en viss
norr–söder dimension; norra Stockholm tycks ha något
bättre förutsättningar för företagande jämfört med de
södra delarna. De högsta värdena återfinns i Stockholms
ytterkanter.
BROTTSLIGHET OCH BRISTANDE KUNDUNDERLAG
På den öppna frågan om vad som är det största proble
met med att bedriva verksamheten på den aktuella plat
sen handlar de flesta svaren om brottslighet och bristan
de kundunderlag. Det förstnämnda är ett större problem
i utanförskapsområden, det senare ett vanligare svar i
andra delar av länet.
STÖRRE UTSATTHET FÖR BROTT I UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN
Intervjupersonerna har tillfrågats i vilken utsträckning de
blivit utsatta för följande brott de senaste två åren: stöld,
vandalisering, hot, våld mot personal eller kunder och
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”annan brottslighet”. I svaren kan vi se att både platsen
och typen av verksamhet spelar roll. Vad gäller det först
nämnda är utanförskapsområden återigen mer utsatta än
andra platser i länet, och då främst för stölder, vandali
sering och våld. Ombedda att ge exempel på brottslighet
de personligen varit utsatta för beskriver företagarna i
utanförskapsområden, oftare än andra, tillfällen då de
utsatts för vandalisering, hot, stök och inbrott, medan
näringsidkare i mer välbärgade områden oftare utsätts
för stöld och annan brottslighet. Undersökningen visar
att andelen som varit utsatta för brottslighet är störst i
Södertälje, Jakobsberg, Flemingsberg och Hallunda, och
lägst i Mörby centrum, Bergshamra och Alvik. Hälften
av alla tillfrågade företagare känner till andra företagare
i området som drabbats av hot, våld eller annan brotts
lighet. Bland kommunerna i länet sticker Botkyrka ut i
negativ och Sundbyberg i positiv riktning.
VILKEN TYP AV FÖRETAG DRABBAS?
I Handelskammarens undersökning ser vi att butiker är
den mest drabbade typen av verksamhet. Inbrott före
kommer ofta i butiker liksom i lagerlokaler. Verksam
heter vars lokaler ligger på torg och längst gator, och som
är tillgängliga för allmänheten, löper större risk för att
bli utsatta för utpressning. Det näst vanligaste brottet de
varit utsatta för är vandalisering, följt av hot, våld mot
personal eller kunder och annan brottslighet. Butiker är
överlag mer utsatta än restauranger och verksamheter
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som bedriver servicetjänster. Tre av tio av de tillfrågade
har i mycket eller ganska stor utsträckning varit utsatta
för stölder de senaste två åren.
Figur 2. Affärer mest utsatta
I vilken utsträckning har verksamheten varit utsatt för följande
under de senaste två åren?
50
Samtliga
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40

Restaurang
Servicetjänster/Annat
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0
Stölder

Vandalisering

Hot

Bas: Samtliga, 211 intervjuer
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Demoskop

BROTTSLIGHETEN PÅVERKAR FRÄMST EKONOMIN
En viktig fråga som ställdes till företagarna i Stockholms
län undersöker i vilken utsträckning hot, våld eller
annan brottslighet i området påverkat verksamheten
negativt när det gäller framtidsplaner, utbudet av servi
ce och butiker i området samt verksamhetens ekonomi.
Var sjätte företagare som intervjuats i Stockholms län
uppger att hot, våld och brottslighet i området har på
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verkat verksamheten negativt när det gäller ekonomin.
Bland näringsidkare i utanförskapsområden svarar en av
fyra att ekonomin påverkats negativt. De redan utsatta
områdena är alltså mer ekonomiskt drabbade av brotts
lighet i jämförelse med resten av länet. Allra störst på
verkan på ekonomin syns i Norsborg, Saltsjöbaden och
Jakobsberg. I andra änden av skalan finns Nynäshamn,
Lidingö, Farsta, Alvik och Mörby centrum, där verksam
heten inte har påverkats alls vare sig det gäller ekonomi,
service eller framtidsplaner. Tunnelbanestråket söderut
utmärker sig återigen i negativ mening, så även blå linjen
och länets utkanter. Drygt var tionde företagare uppger
att hot, våld och brottslighet har påverkat utbudet av
service och affärer i området negativt. I utanförskaps
områden är företagarna i en sådan situation nästan dub
belt så många, då 17 procent av företagarna uppger att
servicen i området har drabbats. I Norsborg, Hallunda
och Skarpnäck uppger minst hälften av de tillfrågade fö
retagarna att u
 tbudet påverkats negativt. Detta innebär
att kundrelationerna och servicekvaliteten inte kan hålla
den nivå som kunderna i resten av länet är vana vid. Kri
minaliteten leder således till fler missnöjda kunder och
så småningom till en försämrad ekonomi för företaget.
Brottsligheten i området har påverkat framtids
planerna för en av tio företagare, och för ännu fler i Nors
borg och Flemingsberg. Bland företagare i utanförskaps
områden överväger en av tio att lägga ner eller flytta
verksamheten. Fem procent låter bli att utöka verksam
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heten till följd av brottsligheten i området. Det är all
varliga siffror för områden där behovet av ett dynamiskt
företagsklimat är som allra störst. Att planera långsiktigt
på platser där kundunderlaget är lågt och köpkraften
svag är en stor utmaning i sig. Utsikten att bli offer för
brottslighet kan mycket väl bli utslagsgivande.
UTBREDD OTRYGGHET
Vi har även undersökt hur trygga företagarna känner
sig samt hur tryggheten utvecklats de senaste fem åren.
Drygt en av tio av de tillfrågade näringsidkarna i Stock
holms län känner sig mycket eller ganska otrygga i verk
samhetens lokaler. Fler, 16 procent, känner sig otrygga i
näromgivningarna. I utanförskapsområden känner före
tagarna sig i större utsträckning otrygga i såväl lokalerna
som näromgivningen. Störst är otryggheten i Norsborg,
Rinkeby, Hagsätra och Skärholmen, medan ingen av de
tillfrågade i Vårby gård, Nynäshamn, Mörby centrum,
Skarpnäck, Huvudsta, Bergshamra, Alvik eller Lidingö
centrum känner sig otrygga i vare sig lokalerna eller
omgivningarna.
Något fler anser att tryggheten i deras område för
sämrats snarare än förbättrats under de senaste fem åren.
Störst försämring syns i utanförskapsområden. I Nors
borg har utvecklingen varit tydligast; här anser åtta av
tio företagare att otryggheten har ökat. I Hallunda anser
sju av tio företagare att det blivit otryggare och i Jakobs
berg en av tre. Även i Södertälje uppger relativt många
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att otryggheten ökat. På kommunal nivå ser vi en negativ
utveckling i Järfälla, Södertälje och Botkyrka. I Botkyrka
upplever tre av fyra företagare att deras område blivit
otryggare de senaste fem åren.
Figur 3. Tre av fyra i Botkyrka upplever att deras
område blivit otryggare de senaste fem åren
Hur upplever du att tryggheten i området utvecklats de senaste
fem åren?
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Bas: Samtliga Stockholm, 186 intervjuer

72

ALEN MUSAEFENDIC

SLUTSATSER
1.

Kriminalitet tenderar att i första hand prägla före
tagandet i socialt utsatta områden, det vill säga sam
ma stadsdelar där behovet av nya och växande före
tag är som störst. Risken är påtaglig att kriminalitet
mot företag därmed blir del av en självförstärkande
spiral, där social utsatthet i ett område ökar risken
för brottslighet, vilket minskar antal arbetstillfällen
hos lokala företag, vilket ytterligare stärker den
sociala utsattheten.

2.

Företagare och deras anställda är människor av kött
och blod. Utsatthet för kriminalitet översätts inte
bara till ekonomiska förluster, utan också till en
omfattande risk för individen.

3.

Vid sidan av de rena kostnaderna som kriminalitet
medför påverkas företagare och deras anställda ock
så av den upplevda risken för framtida brott. I likhet
med höga skatter och rigida regelverk kan krimina
litet därmed minska lönsamheten hos existerande
verksamheter och också minska viljan till att starta
nytt och expandera.

4.

Mindre företag, som ofta inte har tillgång till avan
cerade säkerhetslösningar, kan i synnerhet påverkas
av kriminalitet. Av samma skäl kan kriminalitet ha
en stark inverkan på nyföretagandet.
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FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR
Hur kan vi öka tryggheten för företagare i hela huvud
stadsregionen? Det måste ske i form av såväl förebyggande
åtgärder som brottsbekämpning.
•

I varje utsatt område måste det finnas lokalt när
varande och förankrad polis. Polisiär närvaro finns
redan i många utanförskapsområden, men den mås
te ytterligare prioriteras.

•

Polisen måste arbeta mer aktivt mot stölder och
snatteri. Dessa småbrott prioriteras ned i dagsläget,
vilket gör brotten lönsamma.

•

Människors ekonomiska situation, tillgång till arbe
te och utbildningsnivå är avgörande för deras känsla
av trygghet. Här behövs ett ökat fokus på utbild
ningsinsatser.

•

Stadsmiljö och stadsplanering spelar en viktig roll
för tryggheten. I vetenskaplig forskning är det väl
belagt att områden som är ekonomiskt dynamiska
och blandade även är trygga. I framtidens stadspla
nering måste vi därför undvika att bygga områden
med enbart bostäder. Områden ska i stället innehålla
både arbetsplatser, skolor, restauranger och bostä
der. Kvarteren ska helst vara korta, gatorna många
och helst inte för långa. Detta främjar c irkulation av
människor och gör att vissa gator kan nås på flera
sätt. Gammal bebyggelse ska helst blandas med ny.
Detta skapar en miljö där olika typer av människor
och företag möts. Rinkebystråket är ett initiativ
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där fastighetsförvaltare och de boende, privat och
offentlig sektor på ett ganska radikalt sätt ändrat
gatumiljön till det bättre. Här finns nu butiker,

restauranger och vardagsservice.
Att förhindra och stoppa kriminalitet är en av den offent
liga sektorns kärnuppgifter. Kriminalitet förstör många
människors liv, ofta inklusive den som begår den kri
minella handlingen. Förebyggande arbete som minskar
risken för att människor senare hamnar i en kriminell
bana i livet, liksom direkt ingripande mot brott, är där
med viktigt av sociala skäl. Att kriminalitet starkt inver
kar på företagandet adderar bara ett ytterligare skäl till
ökade insatser från samhällets sida. Genom att bekämpa
kriminalitet som påverkar företag, vilket ofta kan vara
den huvudsakliga inkomstkällan för kriminella nätverk,
kan otrygghet minskas i samhället i stort.
I Stockholm och andra städer kan åtgärder mot
minskad brottslighet skapa ett lyft för företagande, jobb
och social trygghet. I synnerhet gynnas marginaliserade
stadsdelar där kriminalitet i särskilt stor utsträckning
hämmar framväxten av nya företag och nya arbetstillfäl
len. Allmänhetens och företagarnas rättighet att känna
sig trygga i sin vardag behöver därför hamna i större
fokus för det politiska arbetet.
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F

ör några år sedan började det sprida sig ett rykte
om att det rika festfolket från Stockholm uppfun
nit ett nytt sätt att sätta sprätt på pengarna sedan
myndigheterna i Båstad och på Gotland förbjudit

champagnesprut. Ryktet påstod att folk “vaskade” cham
pagne. Det innebar alltså att beställa in champagne och
be personalen hälla ut det i vasken, bara för att visa att
man hade råd. Absurt? Absolut. Och även om många har
hört talas om vaskning är det desto färre som sett det i
verkligheten. Var det bara en myt, eller förekom det på
riktigt?
Det som händer just nu bland Stockholms, Sveriges

och Norra Europas näringsliv är ingen myt och ter sig
ännu mer absurd; kompetensvaskningen. Krig och
oroligheter runt om i världen har gjort att fler människor
än på länge söker sig hit till oss. Bara under 2015 handlar
det om fler än 6 000 personer som beviljats uppehållstill
stånd i Stockholms län – varav drygt 2 000 i Stockholms
stad, enligt siffror från Migrationsverket. Dessa nystock
holmare behövs. De behövs i en lång rad olika branscher.
För vi blir allt äldre, vi som redan bor här. Och vi har
brist på viktiga yrkesgrupper. Dessutom är vår marknad
mer global än lokal. Höjer vi blicken och ser några år
framåt i tiden så klarar vi oss faktiskt inte på egen hand.
De som kommit hit är värdefull potentiell arbetskraft,
men märkligt nog bjuds de inte ens in till festen – och
de få som ändå gör det får aldrig dansa eller vara med i de
riktigt viktiga och roliga samtalen, vilket gör att de sticker
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någon annanstans innan festen är slut. Stockholm vaskar
kompetens och arbetskraft utan att ha råd att hälla ut ens
en enda droppe.
Jag som är tävlingsmänniska har svårt att förstå
affärslogiken i att vinstmaximerande organisationer kan
kompetensvaska på detta sätt. Men efter att ha arbetat i
snart tio år med att hjälpa Sveriges största bolag världen
över att öka mångfalden på operativa och beslutsfattande
positioner, så har jag fått insikt i varför de tycker det är så
svårt. Och varför det går så långsamt. Det handlar fram
för allt om tre saker.
1. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD FASTNAR
PÅ PAPPRET
Företag och organisationer idag är generellt ganska bra
på att få med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
– på pappret. Men ofta stannar det där, med fina ord och
politiskt korrekta målsättningar, med nätverksträffar och
speciella ledarskapsprogram för ”underrepresenterade”
grupper. Att försöka ”fixa till” och ”rusta” de individer
som inte i tillräckligt stor utsträckning återfinns på
operativa och beslutsfattande positioner är feltänkt. Det
är att börja i fel ände. Manpower Group ger ut den årliga
rapporten ”Talent Shortage Survey” där de frågar över
40 000 rekryterande chefer, från alla typer av branscher
i 42 länder om de har svårt att hitta kompetens och fyl
la vakanta jobbpositioner. Resultatet för 2015 visar att
bolag uppger att de lider av den största talangbristen
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på närmare tio år. Trots det så letar de flesta bolag
efter talang på samma ställen som de alltid har gjort. De
människor som utpekas som talanger är alltså i princip
samma personer som tidigare, trots att världen – och
därmed även de talanger och den kompetens som behövs
i världen – förändras.
Här finns också en seglivad missuppfattning. Många
arbetsgivare har nämligen inte förstått kraften i mång
fald också som rekryteringsargument. Mångfald ligger i
topp-tre hos 80-talisterna och 90-talisterna när de söker
jobb, så företag som inte värnar mångfald i sin verksam
het riskerar att bli bortvalda av de nya generationernas
talanger. Det är nämligen, som med så mycket annat,
vad man gör och inte vad man säger som räknas. En
organisation kan inte längre förlita sig enbart på en kom
munikationsavdelning som bygger och kommunicerar
ut arbetsgivarens varumärke. I dagens sociala-mediersamhälle har en organisation lika många kommu
nikatörer som de har medarbetare. Därför är det nödvän
digt att man omfamna den mångkultur som efterfrågas av
dagens och morgondagens talanger. Annars får man
svårt att locka till sig de bästa medarbetarna. Jämställd
het och mångfald måste med andra ord lämna pappret
och ta sig in i verksamheten, på alla plan.
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2. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD FRIKOPPLAS
FRÅN AFFÄREN
Fortfarande 2016 är det många bolag som inte ser kopp
lingen mellan jämställdhet och mångfald och företagets
affär. De driver det inte som affärskritiska frågor och
lämpar över den typen av ärenden till en bortglömd vrå
på personalavdelningen. Men att använda argument som
”det är en HR-fråga som inte hänger ihop med affären”
är helt ologiskt – människor är ju de viktigaste resurser
som företagen har! Dessutom är människor inte en fast
tillgång som minskar i värde och kan skrivas av. De är
tvärtom en dynamisk tillgång som kan öka i värde över
tid. Det finns det dessutom bevis för. Låt mig nämna
några av dem.
•

2015 visade konsultbolaget McKinsey i sin rapport
Diversity Matters att bolag med en mångfald av l edare
och medarbetare på beslutsfattande och operativa
positioner överträffar de finansiella resultaten (mätt
som omsättning och vinst) från bolag med en ho
mogen uppsättning med 15 procent om de är jäm
ställda och med 35 procent om de har en stor etniskt
mångfald.

•

Center for talent innovation från 2013 visar att de
bolag som har en mångfald i chefsleden har 70 pro
cent högre sannolikhet än bolag med en homogen
chefskader att nå nya kundsegment och marknads
andelar.

•

År 2013 visade Deloitte Australia att heterogena
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team är 80 procent mer högpresterande och 22 pro
cent mer produktiva än homogena team eftersom de
har en mer effektiv kommunikation, förbereder sig
smartare inför möten och har en bättre gemensam
förmåga att undvika så kallat ”groupthink”.
•

Fler studier från Deloitte och Ernst & Young
bekräftar den här bilden. De konstaterar att dessa
grupper dessutom uppvisar 1,57 gånger bättre sam
arbetsförmåga, de har 2,3 gånger högre lönsamhet
per medarbetare och deras organisationer är 1,8
gånger mer redo för förändring än sina mer homo
gent sammansatta motsvarigheter. Dessutom är
ledare i den här typen av organisationer 3,8 gånger
bättre att coacha medarbetare att nå sin fulla
potential.

•

Och inte nog med det. Här finns dessutom mer än
dubbelt så hög sannolikhet att uppfylla säkerhet
slagar och regleringar samt att förebygga olyckor.
Att komma till rätta med ”machokulturen” kan
minska arbetsplatsolyckor med upp till 84 procent
enligt en långtidsstudie från Stanford och Harvard.

De här studierna talar sitt tydliga språk. Det finns tusen
tals studier som bevisar samma sak, och som har bevis
at samma sak under en väldigt lång tid. Jämställdhet och
mångfald är lönsamt – och en mer heterogen organisa
tion påverkar affären positivt. Men trots detta faktum så
prioriterar inte företagens ledningar annorlunda.
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3. MÅNGFALD REDUCERAS TILL
REPRESENTATIONSSPEL
När vi tänker jämställdhet tänker vi kvinnor. När vi
tänker mångfald tänker vi etnicitet och nationalitet. Det
felet gör även de flesta företag idag, och missar då sam
tidigt att mångfald är så mycket mer. Det handlar om
livserfarenhet, arbetslivserfarenhet, förmåga, attityd,
trosuppfattning, fritidsintressen, socioekonomisk bakgr
und, personlighet, värderingar, och så vidare. Och givet
vis förstärks detta av hur vi ser ut eftersom det avgör vil
ka sociala normer vi har upplevt eller behövt anpassa oss
efter genom livet. Kan man då lösa detta genom att helt
enkelt ta in en representant för varje mångfaldsaspekt
i verksamheten? Nej, så enkelt är det inte. Representa
tionsspelet slår fel. Det är en kosmetisk åtgärd som inte
kommer att ge några resultat. Jag ska förklara varför.
I mitten av 1900-talet utförde psykologen Solomon
Asch ett så kallat konformitetsexperiment. Han ville se
om man kunde få vanliga människor att hävda något de
själva inte tror är sant endast som en följd av det sociala
tryck som en grupp utövar. I experimentet lät han samla
sju till nio personer i ett rum. Han visade dem ett kort
med tre olika långa streck på samt ett kort med bara
ett streck på. Sedan bad han personerna att en efter en
berätta vilket av strecken på det första kortet som var lika
långt som strecket på det andra kortet. Uppgiften var så
pass enkel att utföra att i princip ingen av försöksper
sonerna kunde svara fel. Alla utom en av deltagarna hade
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däremot blivit instruerade av Asch i förväg om hur de
skulle svara. Experimentet gick ut på att se hur den
ovetande deltagaren skulle svara om alla andra i rum
met gav ett felaktigt svar. Asch fick följande resultat:
en fjärdedel av försökspersonerna visade sig vara helt
självständiga och föll inte för trycket, en fjärdedel av
försökspersonerna var osjälvständiga och gav helt efter
för det sociala trycket, övriga gav samma felaktiga svar
som gruppen vid ett eller ett antal tillfällen.
Vid en variation av Aschs experiment visade det sig
att många fler blev självständiga i sina bedömningar om
de inte behövde stå ensamma mot gruppen. När man gav
försökspersonen en kumpan som också gav ett korrekt
svar så sjönk konformiteten avsevärt.
Vad säger det här experimentet? Jo att om vi har ett
homogent team så hjälps varken individen eller gruppen
av att vi tar in en ”kvinna”, en ”ung”, en ”utlandsfödd”
eller ”en som har en annan utbildning”. Den personen
kommer med största sannolikhet inte kunna agera som
sig själv fullt ut ändå, utan kommer att försöka anpassa
sig efter gruppen. Vi behöver alltså ha en kritisk massa av
avvikande ”representanter” i en grupp för att kunna dra
nytta av den mångfald som tillförts. Det har visat sig att
denna kritiska massa ligger någonstans kring 30 procent.
De här tre förklaringarna till varför näringslivet tyc
ker att det är så svårt med mångfald är talande – och
problematiska. I Stockholm och Sverige finns det ett
överskott på företag som anställer liknande människor,
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med liknande utbildning, som jobbar med liknande
saker, kommer på liknande idéer, producerar liknande
produkter och tjänster till liknande priser och kvalitet.
Och detta samtidigt som världen vi lever i blir alltmer
global och diversifierad. Bara för att ditt företag finns i
Stockholm så innebär det inte att kunderna eller kun
dernas kunder finns här. Och även om dina kunder finns
i Stockholm så ökar mångfalden bland kunderna här
också. Att hälften är kvinnor är inget nytt, men snart är
dessutom en femtedel av våra medborgare födda utanför
Norden.
Rationellt och affärsmässigt är det inte så svårt att
förstå att företagen behöver mångfald och inkludering –
även om insikten om att de människor som nu kommit
och kommer till Stockholm faktiskt är en outnyttjad och
extremt värdefull resurs för företagen inte riktigt verkar
ha sjunkit in än. Så varför går förändringen så långsamt?
Svaret är lika enkelt som det är svårt att göra något åt:
för att vi är mänskliga.
Att generalisera, se mönster och göra abstraktioner
är avgörande för att vi människor ska kunna hantera till
varon och lösa problem. Vi tolkar verkligheten utifrån
vad vi tycker är normalt, vilket i sin tur beror på vilka
vi är, hurdan vår uppväxt var, vilka erfarenheter vi har,
och så vidare. Var och en av oss har helt enkelt en subjek
tiv uppfattning av vad som är normalt och inte och det
färgar hur vi fattar beslut kring människor, deras kom
petens och potential. På engelska kallar vi det unconcious
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bias, vilket kan översättas till att vi alla har omedvetna
fördomar och stereotypa antaganden. Frågan är inte
om vi har dessa fördomar, utan snarare hur de egna
fördomarna ser ut – och hur vi hanterar dem. Det är
uppenbart att vi idag medvetet och omedvetet saboterar
våra möjligheter att välja in kompetens som inte ser ut
som vi är vana vid eller låta samma kompetens bidra till
vår affär.
För vad händer när vi möter människor som vi har
svårt att relatera till? Som vi inte vet något om, som inte
talar ett språk vi känner igen, inte har samma referens
ramar som vi? När vi, var och en, övervinner våra omed
vetna fördomar får vi ett mer dynamiskt och välmående
samhälle. När Stockholms företag och företagare över
vinner sina omedvetna fördomar gör de bättre affärer,
vilket i förlängningen gör att de betalar mer skatt och är
med och bidrar mer till samhället – och det är i sin tur
positivt för hela staden och alla människor som bor här.
DAGS ATT VÄLJA VÄG
Nu står Stockholm inför ett vägval. Vi har tagit emot
många människor, och av allt att döma kommer fler
människor att fortsätta söka sig hit från andra delar av
världen. Om vi har tur. För lyckas inte företagen visa att
de vill ha denna kompetens och erbjuder förutsättningar
för densamma att bidra snabbt, ja, då kanske de till och
med väljer bort Sverige och Stockholm som slutdestina
tion.
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Hur hanterar vi den här förändringen? Ska företa
gen vaska kompetensen, säga att det är för jobbigt, för
ointressant eller för svårt att inkludera dessa människor
i sina verksamheter, eller ska de anstränga sig för att
hitta lösningar på de utmaningar de står inför? För mig
finns det bara en väg att välja. Med den sistnämnda in
ställningen i huvudet har jag sedan 2008 förändrat över
50 globala företag inom tung industri, banksektorn,
tech-världen och retail. Jag har gett dem verktygen för att
diversifiera sin kultur, sina processer och rutiner för att
öka mångfalden och låta medarbetarnas idéer, erfaren
heter och perspektiv påverka affären.
Mitt engagemang för att förändra näringslivet börja
de med att jag ville få ökad jämställdhet mellan kvinnor
och män. Det går tillbaka till när jag som 20-åring var en
av få kvinnor som började på Tolk- och Underrättelse
assistentskolan, med start på jägarplutonen i Karlsborg
och gröntjänst. Första månaden sprang jag ett halvmara
ton med 15 kilo på ryggen och ett vapen i händerna och
kom in som topp 10 av 60. Mina manliga lumparkom
pisar förklarade det med att jag hade tur. Inte bara då
förresten, utan även när jag prickade alla rätt på skjut
banan eller när jag överträffade dem på de akademis
ka proven. Vid 22 års ålder, som underrättelseofficer i
Kosovo, fick jag äntligen höra att min kompetens och
min prestation påverkade vårt operativa arbete positivt.
De svenska männen kunde inte få några underrättelser
från de muslimska kvinnorna i området, men det kunde
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jag. Försvarsmakten började prata om att kvinnor be
hövdes i såväl beslutsfattande som agendasättande roller
för att nå ökad operativ effekt. Men när jag kom hem
och påbörjade min professionella karriär i det privata
näringslivet upptäckte jag en helt annan inställning till
kompetens och jämställdhet. Här handlade det inte alls
om att sätta ihop heterogena arbetsgrupper och team för
att maximera effekten och resultatet av arbetet. Istället
möttes jag av kommentarer som ”vi kan inte hitta några
kompetenta kvinnor”, ”vi rekryterar enbart på kompe
tens”, ”kvinnor prioriterar annorlunda”, och så vidare.
Jag insåg att jag befann mig i en värld som byggts upp av
män, för män och med ett manligt perspektiv på hur man
utvärderar kompetens, gör karriär eller något till synes så
enkelt som att bli lyssnad på under möten och får gehör
för sina idéer. Jag var ingen man så jag räknades inte in.
Logiskt.
Det var då jag bestämde mig för att förändra det lo
giska. Förändra systemen – inte kvinnorna. Det var något
nytt. De traditionella bolagen och männen som jobbade
där ansåg snarare att det var kvinnorna som behövde
”fixas”, våga ta för sig, våga tacka ja till utmaningar,
inte överarbeta saker. Jag ville att företagen skulle lyfta
blicken, tillåta sig att se och bli påverkade av fler pers
pektiv, våga ta in olika typer av kompetenser och per
sonlighetstyper, och inse att jämställdhet faktiskt är vik
tigt ur ett affärsmässigt perspektiv. Jag startade mitt eget
företag och fem år senare stod jag med VD:arna för tio
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av Sveriges största börsbolag och skulle precis inleda ett
förändringsarbete i stor skala, kallat Battle of the numbers.
Ericsson, H&M, Ikea, Saab, Sandvik, Scania, SEB, SPP,
SSAB och Volvo. Alla ville bli bättre på att få fler kvinnor
på operativa chefspositioner, och jag och min utarbetade
metod var den som skulle hjälpa dem.
Företagen jobbade stenhårt. De vågade släppa de där
vackert formulerade jämställdhetsplanerna och arbeta
för riktig förändring. Och de hade modiga VD:ar som
tydligt tog ställning för att det här var en viktig fråga
värd att ta på allvar och värd att lägga ner tid och resurser
på. Arbetet gav också resultat. Bolagen gick från att sätta
politiskt korrekta mål om att ha exempelvis 30- eller 40
procent kvinnliga chefer (vilket ditintills inte hade upp
nåtts på långa vägar) till att skapa processer och rutiner
som gav som resultat att den totala andelen kvinnor i
bolaget också återspeglades på alla hierarkiska nivåer.
Ett år efter att projektet var avslutat uppgav 90 procent
av de deltagande kvinnorna i projektet att de nått sitt
nästa karriärsteg. Vi lyckades också skifta debatten från
kvotering till styrelser till att istället handla om hur man
får fler kvinnor till operativa chefspositioner. Innan pro
jektet hade bara ett av bolagen skrivit om jämställdhets
arbete i sin årsredovisning och därmed uttryckt att det
var viktigt för deras affär, men när projektet var avslutat
hade siffran stigit till sex av tio. Genom att ta ställning
och fokusera på lösningar lyckades de tio bolagen och
projektet fullständigt äga jämställdhetsdiskursen i svensk
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media under det år projektet genomfördes. Politiker blev
nyfikna av vad bolagen kunde åstadkomma på egen hand
och refererade ofta till projektet. Resonemanget blev
– om bolagen själva kan åstadkomma så mycket – hur
borde politiken utformas?
Nyckeln till framgången är först och främst att bola
gens VD:ar tog frågan på allvar och själva tog ansvar och
var med i förändringsarbetet.
Vi anordnade workshops. Lät medarbetarna rannsa
ka sig själva och sina företag och hur de medvetet eller
omedvetet saboterade för sig själva genom att missa möj
ligheten att attrahera, utveckla, behålla och optimera den
mångfald av kompetens de behövde för att fortsätta vara
konkurrenskraftiga. De fick identifiera unconcious bias
som de sett eller själva utövat, som hade blivit institutio
naliserat i kritiska processer och rutiner och komma med
förslag på hur man kunde hantera och minimera den.
Dessutom fick de räkna på vad åtgärderna skulle kosta
och vad de skulle kunna ge för kvalitativa och kvanti
tativa vinster och därefter presentera sina förslag för
företagets ledning. Tillvägagångssättet handlade också
om det självklara i att inget bolag har exakt samma lös
ningar för att öka jämställdhet och mångfald, så att låta
bolagens egna medarbetare bidra med egna erfarenheter
och perspektiv ger resultat som inga allmänt svepande
jämställdhets- eller mångfaldskonsulter kan uppnå.
Samma metod som jag använde i Battle of the numbers
har jag senare applicerat på fler branscher och geografiska
områden – även där med stor framgång.
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Det finns en enorm kraft i att göra istället för att
prata. Vi vill göra som andra gör. Och då måste företagen
visa vad som är normalt och vad som är möjligt. Då kom
mer vi att se verklig skillnad.
Tillbaka till Stockholmsföretagens vägval. Det är dags
för företagen att ta sig själva i örat, idka självrannsakan,
identifiera medvetna och omedvetna fördomar och han
tera dem. Det kommer innebära att uppgradera rådande
rutiner och processer men också att utveckla det indi
viduella ledarskapet. Så att de inte vaskar kompetensen
hos alla de människor som redan har kommit till Stock
holm och Sverige – och som förhoppningsvis fortsätter
att söka sig till oss. Vi behöver dem som kommer hit, och
även om företagen kanske inte fullt ut har förstått det
ännu så har de inte råd att stänga dem ute.
Med min bakgrund som Förändrings- och People
Operations-konsult ser jag dessutom ytterligare en dimen
sion i den situation som Stockholm nu står inför. Många
av de nyanlända som har kommit hit är kvinnor, som just
för att de är kvinnor löper risk att hamna utanför även
av den anledningen. Att vara både nyanländ och kvinna
kan alltså vara dubbelt utmanande. Här gäller det verkli
gen att företagen och andra arbetsgivare vågar se bortom
barriärer som språk och kultur och istället inse att just
sådana faktorer kan vara en konkurrensfördel, och att
det är affärsmässigt smart att attrahera och anställa den
typen av talanger.
För att Stockholms näringsliv ska kunna dra fördel a v
all kompetens som har kommit hit, och för att integra
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tionen av dessa nyanlända ska fungera på bästa sätt, så
tror jag att man måste vidta en del åtgärder.
Här är mina tips till Stockholms företag och arbets
givare:
1. Få ledningen att förstå vad homogenitet kostar
företaget
Om mångfald och inkludering inte görs till en affärsstra
tegisk fråga, som följs upp av VD och ledning och kopplas
till affärsplanen, kommer ni att få det svårt att få chefer
att prioritera frågan i den dagliga verksamheten. Börja
med att beskriva mångfald och inkludering på rätt sätt så
att cheferna kan förstå varför det är viktigt och hur det
kopplar till affären. För att göra det behöver ni göra ett
tankeexperiment och se hur er nuvarande arbetsstyrka
kan möta behoven som kommer att finnas hos er fram
tida verksamhet. Återfinns en mångfald av perspektiv,
erfarenheter och preferenser bland medarbetarna på ett
sätt som gör att ni speglar befintliga kunder, har förmåga
att nå nya kunder samt optimera er kollektiva förmåga?
2. Ta hjälp av medarbetarna för att ta fram strategin
Det är medarbetarna på företaget som känner sin dagliga
verksamhet bäst. Därför är det de som är bäst lämpade
att identifiera vad som krävs för att öka mångfalden och
vad som praktiskt genomförbart. Titta därför på er verk
samhet med nya ögon och perspektiv. Ta hjälp av med
arbetarna för att genomlysa hur ni arbetar idag när det
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handlar om att värdera, välja och dra nytta av en mång
fald av kompetenser, erfarenheter och perspektiv. Ställ er
frågan om ert sätt att arbeta låter unconcious bias påverka
beslutsfattandet och om svaret är ja – hitta sätt att tvinga
era hjärnor att våga och kunna agera på ett sätt som mi
nimerar den effekten.
Genom att alla tillåts dela med sig av sina egna
erfarenheter, utmaningar och lösningar, kommer de till
sammans se var bolaget redan är bra och var de behöver
bli bättre för att låta mångfald och inkludering bidra till
ökad kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och lönsamhet.
Utifrån vad medarbetarna kommer fram till kan före
taget sedan ta fram centrala lösningar, stöd och processer
som leder till att företaget, medarbetare och chefer gör
rätt saker för att öka mångfalden och skapa ett inklude
rande arbetsklimat som gör skillnad på sista raden.
3. Synliggör era ”must-win-battles” och dela med er
av hur det går med att uppnå dem
Tyvärr ses förändringsarbeten alltför ofta som projekt
med en start- och en slutpunkt. Glöm det. Den här typen
av förändringsarbete kommer att pågå under oöverskåd
lig tid.
Resultatet av workshops med era medarbetare ska
kommuniceras så att alla ser. Internt och externt. Visa
hur långt ni har kommit, var ärlig kring era brister och
visa upp hur handlingsplanen för att börja göra annor
lunda ser ut. Intervjua medarbetare om hur de upplever
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förändringarna, lyft chefens goda exempel, låt arbets
gruppen berätta om de affärsmässiga resultaten av arbe
tet. Kommunicera, kommunicera och kommunicera. För
kom ihåg, vi gör som andra gör. Goda exempel ska aldrig
underskattas.
4. Hjälp era hjärnor att programmera om sig för att
tänka mångfald och inkludering
Vi kan vara helt säkra på att vi fattar suboptimala beslut
när det handlar om människor. Det leder också till att
vi exkluderar värdefulla perspektiv och preferenser som
har betydelse för vår affär. Frågan är i vilka delar av vårt
beteende som en förändring ger störst resultat. Det är
nämligen där, just i de besluten, som vi måste börja göra
på nya sätt. Eftersom förändring är något av det svåraste vi
människor vet, så gäller det att hitta de enkla lösningarna
som ändå ger störst resultat.
5. Få med konkurrenterna på mångfaldståget
Att öka mångfalden i Stockholms näringsliv berör fler
företag än ditt, fler arbetsgivare än din – i slutändan
påverkas tillväxten i hela landet av hur denna vikti

ga uppgift tas omhand. Våga gå ihop med andra. Våga
hacka systemen, blotta er okunskap och sno av varandra
så mycket ni bara kan där ni ser att det finns en lösning
som fungerar.
Jag tror att det nya svarta är att gå samman med
konkurrenter, systerföretag och kanske till och med
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branschorganisationer och fackförbund för att hit
ta lösningar på en av vår tids största utmaningar:
kompetensvaskningen. Genomlys era processer för att
attrahera, utveckla och optimera kompetens. Fråga er
hur ni idag hjälper eller hindrar nyanländ kompetens att
komma in. Behövs verkligen flytande svenska och 3-årig
svensk gymnasiekompetens? Behövs verkligen en vali
dering av ett cv när det skulle räcka med arbetsprover?
Men viktigast av allt – fråga de nyanlända själva vad de
behöver för att få upp ögonen för er som arbetsgivare.
Ett möte är oftast mycket mer värdefullt än all statistik
och teori i världen.
Tänk. Om ni gjorde det skulle Stockholm kunna gå
före och visa vad som är det nya normala. Vad som är vår
tids kompetens och vad som är möjligt att åstadkomma
med den i bolaget. För jämställdhet, mångfald och in
kludering är inte bara något för regeringar och ideella
organisationer. Företag kan och bör bidra. Inte så mycket
för att det är en ”schysst varumärkesstärkande grej” utan
för att det är affärsstrategiskt klokt. Annars är företagen
inte ett dugg bättre än champagnevaskarna.

95

Jonas Berg är Ica-handlare i Södertälje och har tagit in
hundratals utlandsfödda som fått möjlighet att arbeta i hans
butik. Han menar att den enda vägen till ett bättre, snällare
och effektivare samhälle är att inkludera fler och att ge alla
människor ett sammanhang. Jonas är övertygad om att det är
först när man får vara med som man vill anstränga sig att hålla
sig kvar och utvecklas. Detta gäller alla människor och fram
förallt de som har hamnat i någon form av utanförskap.

ALLA BEHÖVS FÖR ATT
SKAPA BÄTTRE INTEGRATION

ALLA BEHÖVS FÖR ATT SKAPA BÄTTRE INTEGRATION

J

ag har drivit butiker i Stockholms södra förorter
i 25 år och jag tycker att utvecklingen här går åt
fel håll. Utanförskapet växer, segregationen ökar,
och jag skäms över att vi inte gör mer för att hin

dra och vända detta. Så jag försöker göra vad jag kan.
De senaste drygt tio åren har jag tagit emot nästan 500
nya svenskar som praktikanter, prao, pryo eller anställda
i min butik Ica Maxi i Södertälje. Nästan 30 procent av
mina anställda idag har en gång varit praktikant. Jag och
mina medarbetare erbjuder människor som kommit hit
från andra länder en väg in i det svenska samhället, med
ett sammanhang och en tillhörighet. Så varför gör jag det
här? Jo, för att jag är trött på nånannanismen. Vi kan inte
luta oss tillbaka och tro att det är någon annans uppgift
att vända utvecklingen och få fart på integrationen. Vi
måste alla ställa oss frågan ”vad kan jag göra för att få
dessa människor att ingå i ett sammanhang?” Och tro
mig, det finns massor vi kan göra. Nu ska jag berätta hur
jag ser på saken.
Jag börjar från början. När jag var liten var min pappa
rektor på Drevvikens ungdomshem i Tyresö. Det var där
jag fick mitt första jobb – först som 12-13-åring när jag
hjälpte till i köket, och så småningom som vikarieran
de behandlingsassistent – och det var också där som jag
först kom i kontakt med ungdomar som hade hamnat
lite snett i livet och som behövde hjälp att hitta tillbaka
till rätt spår. Jag insåg att det egentligen inte alls krävs
särskilt mycket för att hjälpa ungdomar. Det som behövs
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är någon som är beredd att ge dem en chans och som
vågar ställa krav. Egentligen bottnar allt i att människor
behöver känna tillhörighet, bli sedda och känna oss
behövda. Det är inte rymdforskning direkt.
Efter en hel del olika påhugg – jag räknade till att jag
haft 25 olika jobb i livet – började jag driva eget. Först
var det bensinmackar i Rågsved och Vårberg. När jag
var 26 gick jag till ICA:s huvudkontor och sade att jag
vill bli livsmedelshandlare. Då fick jag ansvar för butiker
som inte ansågs så attraktiva, i Fisksätra och H
 allunda
– invandrartäta förorter där folk i allmänhet har min
dre köpkraft än i andra delar av stan. En dag blev jag
uppringd av en studievägledare på en skola i trakten,
som förklarade att ingen av eleverna på skolan hade en
relation till någon som har jobb, och undrade därför om
jag kunde ta in praktikanter. Då förstod jag att jag måste
göra något för att hjälpa till och dra mitt strå till stack
en. Insikten som jag fick på pappas ungdomshem, om att
man måste ge alla människor en chans, blommade upp
igen. Fast den här gången handlade det inte bara om
ungdomar som hamnat snett, utan också om människor
med utländsk bakgrund, som halkat ut i utanförskap och
hade svårt att ta sig in. Och jag insåg att jag, som hand
lare i området, hade ett ansvar också för samhället och
människorna som bor här.
Nu har jag drivit Ica Maxi i Södertälje i drygt tio år,
och det var nog först när jag tog över den här butiken
som jag började fundera över hur jag kunde bidra mer.
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Södertälje brottades med utanförskap och arbetslöshet
och jag kände ett samhällsansvar. Jag var övertygad om
att det var enkelt att erbjuda folk jobb i handeln. Det krävs
ingen högskoleutbildning för att jobba i livsmedelsbutik
och med rätt inställning kan alla lyckas. 2005 tog vi emot
de första lärlingarna butiken. Sedan dess har det rul
lat på. Ungefär 30 procent av våra anställda började en
gång som praktikanter, och även för dem som inte fått
en anställning hos oss efter sin praktik så vet jag att vi
har gjort något bra. De har fått göra en massa praktisk
nytta och inte minst fått en rejäl dos självkänsla, vilket är
något som människor som lever i utanförskap vanligtvis
inte direkt har i överflöd. Det kan handla om att lära sig
sociala koder, att gå upp i tid på morgonen, att öva
på språket och så förstås hur man driver och jobbar i
butik. Det är klart att det inte alltid är enkelt att ta in
människor från andra kulturer och med annat moders
mål, men det är så otroligt givande. Ingenting har gett
mig så mycket tillfredsställelse som att se dessa ibland
stukade människor stå där på morgonen, i våra arbets
kläder, stolta och med en enorm vilja att göra rätt för
sig – kanske efter många år med en vardag utan hopp om
en bättre framtid.
Det här är integration på riktigt. Det gör skillnad för
människor. Och det handlar om något så enkelt som att
de får komma in på en arbetsplats. Fyra dagar i veckan
praktiserar upp emot tio lärlingar här i butiken och den
femte dagen utbildar de sig i hur branschen fungerar.
100

JONAS BERG

Praktiken pågår i minst tre månader och vi har som krav
att de praktikanter vi tar in ska ha genomfört en SFI-
utbildning och att de talar svenska på jobbet. Samtidigt
tror jag att det är viktigt att ha en pragmatisk inställning
till språkkunskaper. Hos oss börjar vi med det praktiska.
Man lär sig jobbet, sen bygger vi på med språket och med
kulturella koder. Och det är okej att säga fel – det viktiga
är att man anstränger sig. Vi ger människor kunskaper
som de inte kan lära sig på SFI och i gengäld ansvarar
praktikanterna själva för att lära sig tillräckligt bra svens
ka, men många gånger kommer det naturligt med tiden,
när de talar med varandra och med kunderna.
Jag tar mitt ansvar för att öka integrationen och hjäl
pa människor att komma in i det svenska samhället, men
jag gör det inte bara för att det är rätt och riktigt eller för
att jag tycker att det är utvecklande för mig som person.
Jag gör det också för att det är lönsamt. Min affär ligger i
Södertälje, i ett område där det bor många människor
med utländsk bakgrund, så då vore det ju företags
ekonomiskt osmart av mig att inte ge dem praktik eller
anställa dem. Dessutom har det hänt mycket positivt
sedan vi började med lärlingsanställningarna. Medarbe
tarnas blandade åldrar och deras olika bakgrunder och
kulturer har gjort att toleransen, lojaliteten och viljan att
utvecklas har ökat. De är ännu mer dedikerade än tidi
gare och när våra kunder märker att vi trivs på jobbet
tycker de att det är roligare att handla hos oss. Så då ökar
intäkterna.
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Dessutom finns det siffror som visar att det är sam
hällsekonomiskt lönsamt att ta in praktikanter och
anställda med utländsk bakgrund. Det finns ingen mot
sättning mellan att som företagare ta ett samhällsansvar
och att tjäna pengar. Tvärtom. 2014 gjorde beteende
vetaren Eva Nilsson Lundmark och nationalekonomen
Ingvar Nilsson en socioekonomisk analys av vår satsning
på lärlingsplatser för långtidsarbetslösa i butiken, och
visade svart på vitt hur lönsamt det är att anställa bort
utanförskap.
Nilsson Lundmark och Nilsson fokuserade på en
grupp långtidsarbetslösa, nio kvinnor och en man, med
rötter i Irak. Alla hade försörjningsstöd och stod utanför
arbetsmarknaden och var i utkanten av samhället – eller,
som författarna beskriver det i sin rapport, ”man skulle
rentav kunna prata om risken för ett kroniskt utanför
skap”. Nilsson Lundmark och Nilsson har gjort den här
typen av socioekonomiska undersökningar i 30 års tid
och slår fast att människor som befunnit sig tillräckligt
länge i utanförskap får sin självkänsla urgröpt – de tappar
hoppet och framtidstron.
Författarna konstaterar att det finns många projekt
som arbetar med att återföra människor in i arbetslivet,
men att man oftast nästan enbart fokuserar på att göra
människor anställningsbara och därmed missar att få
med sig de aktörer som ska anställa dem. Vår satsning i
butiken har en annan inriktning, och det har också gett
resultat.
102

JONAS BERG

I det här fallet genomförde vi ett arbetsmarknads
projekt inom ramen för den så kallade K2-modellen,
finansierad av Europeiska socialfonden ESF. K2-
modellen handlar om att stötta människor under en läng
re tid, och är uppbyggd kring fyra faser: planeringsfasen,
rekryteringsfasen, utbildningsfasen och etableringsfasen.
K2 stod för utbildningsinsatsen och hela lönekostnaden
under sex månader för de tio långtidsarbetslösa som var
med i den här satsningen.
Så vad blev resultatet? Efter att ha gjort intervjuer
med deltagarna i projektet konstaterar Nilsson Lund
mark och Nilsson att ”för flertalet av dem som medver
kat i denna process har den lett till en avgörande positiv
förändring i deras liv”. Gemenskapen på arbetsplatsen
lyfts fram som positiv, likaså att lärlingarna fått lära sig
svenska på jobbet, att de har chefer som tror på dem och
stöttar dem. En kvinna som deltog i den här satsningen,
och som nu har fast tjänst hos oss i butiken, konstaterade
helt enkelt att hon vill göra rätt för sig, och att hennes
son inte behöver skämmas för henne nu när hon också
fått ett jobb. Innan hon var med i K2-satsningen hos oss
hade hon bott i Sverige i ungefär tio år, men utan att
ha haft någon tidigare egentlig kontakt med den svenska
arbetsmarknaden. Hon hade istället haft sin försörjning
från olika samhällsinstanser och varit föremål för arbets
marknadspolitiska åtgärder som inte lett någonvart. Att
komma in på en arbetsplats, få ansvar och känna att man
har chefer som stöttar och ställer krav, det har förändrat
hennes liv.
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Ekonomiskt då? Lönar det sig verkligen att ta in nya
svenskar som fastnat i utanförskap? Rapportförfattarna
slår fast att redan efter ett år har man fått tillbaka mer än
de investerade pengarna, och tittar man på ännu längre
sikt är resultaten ännu bättre. I ett 20-årigt perspektiv
ger investeringen i att få in människor i arbetslivet en
samhällelig vinst på 11 gånger pengarna. Och sett ur ett
strikt kommunalt perspektiv handlar det om så mycket
som 18 gånger pengarna. Det säger en hel del om hur
mycket man får tillbaka när man ger människor en chans!
Jag är stolt över vad vi har gjort i min butik, och jag
är stolt över att jobba för en matvarukedja som tar sitt
ansvar för att bryta utanförskapet och bidra till bättre in
tegration. Inom Ica har vi satt som mål att ta emot 5 000
lärlingar och praktikanter till år 2025. Skulle andra före
tag och arbetsplatser sätta upp motsvarande mål skulle vi
gemensamt kunna anställa bort utanförskapet.
Det är uppenbart att vi behöver bli fler företag som
tar ett samhällsansvar. Om inte fler ungdomar och in
vandrare får fotfäste på arbetsmarknaden kommer det
att kosta mycket pengar, inte bara för oss företagare,
utan även för samhället i stort. Inte nog med att det är
samhällsekonomiskt korkat att inte ta vara på all den
arbetskraft som kommit till Stockholm och Sverige – vi
behöver den dessutom med tanke på att vi blir allt äldre
och snart kommer att se arbetskraftsbrist på stora delar
av arbetsmarknaden. Det är dessutom en farlig utveck
ling. Det låter kanske lite läskigt, men om utanförskapet
växer och segregationen ökar så är jag rädd för vart det
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kommer att föra oss. Vad händer med samhället då, vad
händer med människor, när vi delas upp i olika gruppe
ringar som aldrig möts? När några står vid sidan av och
aldrig får uppleva känslan av att bidra och känna sig sedda
och behövda?
Näringslivet har en enormt viktig roll här, men fler
företagare måste komma med på tåget. Det lönar sig ju
dessutom, vilket jag har visat med erfarenheterna från
min butik. Till er företagare där ute säger jag det ändå
så tydligt jag kan: det finns ingen motsättning mellan
att ta ett samhällsansvar och att tjäna pengar. Våga ta in
praktikanter, våga införa lärlingstjänster och våga rekry
tera utanför invanda mönster så att människor som lever
i utanförskap får en väg in på arbetsmarknaden. Du får
igen det många gånger om.
Dessutom vill jag krossa bilden av att integration ska
vara så jädra svårt. Det behöver inte vara mer än ett jobb
och en tro på människors förmåga. Ge människor jobb
och ansvar så löser sig resten.
Det är positivt att regeringen nu arbetar med att
sätta ökad press på att företag ska rapportera om hur
de arbetar med hållbarhetsfrågor. Med stöd i ett EU-
direktiv har regeringen lagt förslag om att stora företag,
med fler än 250 anställda och med en omsättning på över
350 miljoner kronor, ska redovisa hur de agerar för att
bedriva ett hållbart företagande. I det ingår bland annat
att främja jämställdhet och mångfald. Jag hoppas att det
här kan bidra till att det föds ett ökat engagemang för
mångfaldsfrågor i näringslivet och att fler vill vara med
105

ALLA BEHÖVS FÖR ATT SKAPA BÄTTRE INTEGRATION

och göra skillnad. Jag hoppas att stora svenska arbets
givare sätter upp tydliga, mätbara och redovisningsbara
mål, likt dem som vi har satt upp inom Ica. Jag tror att det
kan göra stor skillnad för såväl att öka mångfalden som
för att överbrygga klyftor mellan grupper och människor
i det svenska samhället.
Men är det då bara företagen som är ansvariga för
att lösa integrationsutmaningarna? Nej, så är det förstås
inte. Vi behöver hjälpas åt allihop. Det är dags att spotta
i nävarna och inse att vi alla har ett ansvar för att få inte
grationen att fungera. Här är mina tips till alla stockhol
mare och svenskar som vill hjälpa till och vara med och
skapa ett bättre samhälle:
•

Hjälp invandrare att lära sig svenska.

•

Dela inte hel- och halvrasistiska åsikter på sociala
medier. Det hjälper inget och ingen, utan försämrar
bara situationen – för alla. Fråga dig istället vad du
kan göra för skillnad för att hjälpa de nya stockhol
marna och nya svenskarna som kommit hit, och gör
sedan vad du kan för att bidra.

•

Påverka din arbetsgivare så att hen vågar ta in en lär
ling eller praktikant – med lite övning kan personen
säkert bli mer anställningsbar.

•

Ha ett positivt förhållningssätt. Leta efter möjlig
heter istället för att döma människor. Hjälp dem
som kommit hit att lyckas istället för att sitta passiv
och vänta på att de ska misslyckas.
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•

Kontakta beslutsfattare och kom med idéer om hur
integrationen kan skyndas på.

•

Och till er som är politiker vill jag säga: fastna inte
i partipolitiska skyttegravar och i diskussioner om
mer eller mindre migration eller gränser. Nu har vi
en situation med många människor som kommit
och kommer hit från andra länder, och då är det bara
att kavla upp ärmarna och se till att ta ansvar för att
göra det bästa av det. Det kräver politiskt mod, men
jag tror att vi behöver breda uppgörelser över parti
gränserna för att nå fram till de bästa lösningarna.
Ett första steg vore att nå en överenskommelse om
att slopa lagen om eget boende. Som politiker mås
te ni ta ansvar för att de nya stockholmare och nya
svenskar som kommer hit får rätt förutsättningar för
att skapa sig ett bra liv. Då måste de också bosätta sig
på rätt ställen. Och det är ni som måste våga säga det
till dem, att de är varmt välkomna till platsen x, där
det finns både boende och en rimlig chans till arbete
och en bra framtid.

Som jag ser det är målet att vi ska få skattebetalare istället
för bidragstagare. Då får vi ett samhälle med människor
som drar åt samma håll och som vill hjälpas åt att göra
Sverige till ett ännu bättre land att leva i. Och allt börjar
med en tro på människors förmåga. Att ge människor en
chans och att se möjligheter istället för hinder.
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T

anken att tillsammans göra något man tror på
för något man vill åstadkomma har en enorm
kraft. Det märktes tydligt under slutet på 2015,
det år då Sverige tog emot drygt 160 000 asyl

sökande. Det ideella engagemanget var stort i alla delar
av det svenska samhället. Människor mötte flyktingar på
tågcentraler, samlade ihop kläder, ställde upp som tolkar
och skapade idrottsaktiviteter.
”När man engagerar sig ideellt får man möjlighet att
göra sådant som man tycker är roligt.”
Citatet är hämtat från Volontärbyråns undersökning
”Volontärbarometern - en undersökning om volontärer
och deras ideella engagemang under 2015.”
Idrottsrörelsen i Sverige bygger nästan uteslutande
på just ideellt engagemang. I Stockholmsdistriktet finns
150 000 idrottsledare i 3 400 föreningar som har cirka
11 000 000 deltagartillfällen om året.
Kraften i det ideella engagemanget, kraften i att utan
ersättning göra något man älskar, något man tror på,
något man vill, betyder massor för Stockholm. I slutet
av 2015 skapade föreningar i Stockholm, stora och små,
ganska omgående möjligheter för nyanlända att spela till
exempel fotboll, basket och cricket. Människor jobbade

tillsammans för att lösa problem, de agerade för att
gemensamt åstadkomma något.
Nyanlända fick möta nya människor i en lekfull situa
tion, introduceras till svenskt föreningsliv och i bästa fall
förstå att i Sverige finns möjligheten att engagera sig, att
idrotta, att lära sig och utvecklas.
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För många i idrottsrörelsen fick situationen med
många nyanlända flyktingar engagemanget att öka.
Det blev plötsligt ganska lätt att se att kärnverksam
heten idrott handlar om att skapa verksamhet som får
människor att känna sig delaktiga. Många kände en
enorm stolthet över sin idrottsförening som engagerade
människor, människor som gav av sig själva.
IDROTTENS BETYDELSE FÖR INTEGRATION
Det finns en komplexitet när man talar om idrott som
arena för inkludering. På barn- och ungdomsnivå är det
en lek, men ändå med tydliga inslag av tävling och ut
veckling. Ägnar man sig åt en lagidrott är det accepterat
att man blir ”vi” med sitt lag och ”de” med sina mot
ståndare.
Det saknas heller inte exempel på situationer där
idrotten utnyttjats som ett propagandaverktyg.
Men, idrottens språk är internationellt. En boll är
en boll, ett mål är ett mål oberoende av språk. Att slå
en passning är samarbete oberoende av vad den som tar
emot passningen har för kultur eller bakgrund.
Den brittiske idrottsforskaren Andrew Adams menar
att barriärer mellan människor kan överbryggas om man
lyckas hitta andra vägar för social gemenskap som inte
är påverkade av exempelvis etnicitet, religion och kultur.
Här, menar han, blir idrotten följaktligen betydelsefull
eftersom den bygger på en sorts villkorslös neutralitet.
Hanna Svensson beskriver i uppsatsen ”Idrott och
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integration – En studie om flickors integration genom
basketen” en socialisationsprocess. Den utgår från att
idrotten är en del av samhället. I idrotten liksom i sam
hället finns regler som behöver följas. Genom att vara en
del av en förening, en del av ett lag som inom vissa ramar
samarbetar för att utvecklas kan man både utveckla sin
identitet och skapa förståelse för att andra utvecklar sin.
Svensk idrott är mycket tydlig i alla idédokument och
policys att den är öppen för alla. Idrotten är en mötes
plats. Idrotten tillhandahåller en arena där människor
oberoende av bakgrund, kultur, religion, sexualitet och
bostadsort kan samlas runt ett gemensamt intresse.
När det som kallades flyktingströmmen eskalerade
i slutet av 2015 hade regeringen redan beslutat om en
ökning av stödet till idrotten i Sverige i budgeten för
2015. Under resten av mandatperioden får Riksidrotts
förbundet 64 miljoner kronor om året (32 miljoner för
år 2015) för att idrotten ska kunna bidra ännu mer till
nyanländas och asylsökandes etablering i samhället.
De pengarna kom väl till pass då de bidrog till att
göra det lite enklare för föreningar och organisationer
att hitta tider och platser för nyanlända att spela fotboll
eller basket.
Hanna Henriksen anställdes i november 2015 som
integrationssamordnare på Stockholmsidrotten, Riks
idrottsförbundets distriktsorganisation i Stockholm.
Hanna möter föreningar och människor som vill inklu
dera människor i sin verksamhet.
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– När många bara snackade agerade idrottsrörelsen.
Människor i föreningar skapade verksamhet och aktivi
teter för nyanlända och man gjorde det på kort tid. Idrot
ten har förutom lek och tävlingsmomenten länge haft
fokus på folkhälsan. Men jag har känt att nu är engage
manget tillbaka för att skapa ny verksamhet. Människor
blir en del av något, att bli medlem i en idrottsförening
är ett steg in i ett vanligt liv. Men nu är det dags för steg
2, säger Hanna.
Steg 2 i det här fallet handlar om att bidra till inklu
dering, inte ”bara” aktivitet.
Idrottsrörelsen är öppen för alla – oberoende av kön,
sexuell läggning, bakgrund eller funktionsvariation. Men
i ärlighetens namn är rätten att vara med inte detsamma
som att känna sig hemma i en verksamhet, att känna
sig trygg och initiativrik eller säker på vilka regler som
gäller.
Steg 2 handlar om att få in grupper som idag är
underrepresenterade i idrotten och se till så att fler blir
ledare, kommer in i styrelserummen och få ännu fler
aktiva i idrottsrörelsen.
Idrottsrörelsen är inne i ett förändringsarbete sedan
Riksidrottsmötet 2015. Då fattade 71 specialidrotts
förbund beslut om en ny strategisk inriktning med sikte
på 2025.
Det strategiska arbetet mot 2025 vilar på fyra pelare:
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• Livslångt idrottande – Svensk Idrott ska vidare
utveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna
och äldre väljer att idrotta i förening under hela
livet. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga fram
gångar internationellt.
• Idrottens värdegrund är vår styrka – alla lever
och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
• Idrott i förening – Svensk idrott ska vidare
utvecklas, samverka med andra aktörer och ge
goda möjligheter att idrotta i förening.
• Idrotten gör Sverige starkare – idrottsrörelsen
är en ännu starkare samhällsaktör.
STRATEGISKT ARBETE FÖR ÖKAD INKLUDERING
I Stockholm har föreningar och även vissa specialidrotts
förbund nått målgruppen nyanlända på olika sätt. Vis
sa föreningar har helt enkelt sökt upp asylboenden och
tillsammans med personalen skapat kontakt som lett till
möjlighet för de boende att spela fotboll eller basket.
Andra föreningar har samarbetat med Stockholms
idrotten som har hjälpt till att med de olika förvaltning
arna i till exempel Stockholms stad skapa förutsättningar
för idrottsliga aktiviteter.
Alvik Basket i Bromma är en del av Svenska Basket
bollförbundets projekt ”Välkommen hit”. Alvik har
kontakt direkt med boenden och har kombinerat

basketträningar med att också erbjuda läxhjälp.
– Det viktigaste är att man hittar en idrott man tyck
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er om och vill hålla på med. Om man börjar i en före
ning och sedan blir guidad till en annan spelar det ingen
roll. Det fina är att föreningslivet kommit samman och
börjat prata med varandra över gränserna, säger Hanna
Henriksen på Stockholmsidrotten.
Stockholmsidrotten ser arbetet med inkludering som
en naturlig del av det strategiska arbetet. Arbetet med att
öppna verksamheten och få igång en bredare inkludering
kommer att kräva åtgärder på flera plan.
Förutom arbetet med att få nya grupper i styrelse
rummen så är spontanidrott, andra tävlingsformer, en
uppdatering av vad ett medlemskap i en förening egent
ligen innebär och rent allmänt skära i kostnaderna för att
vara medlem i en förening viktiga punkter.
En förening med lång tradition av att jobba inklude
rande är JKS Basket i Bredäng. Föreningen bildades 1945
av lettiska immigranter som flytt sitt land under andra
världskriget. Föreningen ägnade sig framför allt åt basket
och bildades tre år innan Svenska Basketbollförbundet
skapade en sektion inom Svenska Handbollsförbundet.
JKS Poria Goniband (numera i Kungsholmen Basket)
säger att oorganiserade sporttillfällen, där barn och ung
domar får prova på olika sporter och ”leka fritt”, är det
bästa sättet att locka in nya grupper till idrottsgemen
skapen.
– För just de nyanlända så har vi olika sporter som
vi introducerar. Man vet ju aldrig vad folk gillar. Sen får
de själva bestämma vad de känner är roligast. Har de kul
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och de själva får styra innehållet så blir det roligare för
dem till att börja med. Efter ett tag så styr vi in dem på
den sporten som de gillar och då kan de börja idrotta mer
organiserat.
En annan förening som tror mycket på spontanidrott
är Botkyrka Konyaspor KIF. Med hjälp från Idrotts
lyftets anläggningsstöd kunde Botkyrka kommun och
Konyaspor skapa Alby Folkhälsopark, där det finns ytor
för fotboll, tennis, basket, skate, BMX, parkour, skrid
skoåkning, löpning, dans, filmvisning och en scen för
uppträdanden.
Konyaspor har också fotboll på programmet och har
relativt nyligen startat föreningens första lag för tjejer.
19-åriga Sara Nadif, som tillsammans med en kompis
tränade ett pojklag i föreningen, startade flicklaget. Ett
av målen för Konyaspor är att alla som vill vara med
och spela fotboll ska kunna vara det – även de barn som
kommer från familjer som har det tufft ekonomiskt.
– Vissa familjer kanske inte har råd med medlems
avgiften. Vi har anpassat priserna för exempelvis ensam
stående föräldrar och arbetslösa. De vill ju också se sitt
barn ha kul och idrotta. För ensamstående föräldrar kan
vi exempelvis ta halva priset, säger Sara.
Att se barnen ha roligt är det som ger Sara Nadif den
största kicken.
– De brinner för matcherna. De är nybörjare och vi
har bara vunnit en match, men alla är med och slutar
aldrig kämpa. De vill alltid lära sig nya saker och kämpar
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vidare fast de inte kan allt. Hela laget är kvar efter första
säsongen, jag är helt mållös, säger Sara Nadif.
STOR BRIST PÅ IDROTTSANLÄGGNINGAR
Idrotten har högt förtroende hos allmänheten. Stock
holmsidrotten uppdrog åt kunskapsföretaget Volante att
ta fram en rapport om idrottens värden.
I undersökningen konstateras att 87 procent av de
tillfrågade anser att det är ”helt centralt” eller ”mycket
viktigt” för barns och ungas hälsa och utveckling att det
finns idrottsanläggningar i närområdet.
Att 96 procent av de tillfrågade som är medlemmar i
en idrottsförening tycker att det är helt centralt, mycket
viktigt eller ganska viktigt att det finns en idrottsanlägg
ning i närområdet är inte överraskande. Men skillnaden
mot icke-medlemmar är inte särskilt stor. 82 procent
av de tillfrågade icke-medlemmarna i undersökningen
anser att det är helt centralt, mycket viktigt eller ganska
viktigt att det finns en idrottsanläggning i närområdet.
Här kommer problemet ur Stockholms perspek
tiv: Anläggningsbristen i Stockholm är mycket stor.
Stockholm ligger långt efter till exempel Göteborg och
Malmö, de enda något sånär jämförbara städerna. Ska
nya grupper in på anläggningarna och in i idrotten så blir
konkurrensen om anläggningarna stenhård.
Inför valet 2014 tog Stockholmsidrotten i samarbete
med bland andra distriktsförbunden för basket, fotboll,
handboll, innebandy, ishockey, och simidrott fram doku
mentet ”Bygg ikapp, bygg i takt”.
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Då hade Stockholm knappt hälften av Göteborgs
kapacitet per capita gällande fotbollsplaner och cirka 60
procent av Malmös kapacitet. Förhållandet såg ungefär
likadant ut även vad gäller inomhushallar, ishallar och
simhallar. Sedan dess har Stockholm knappt mäktat med
att bygga i takt med befolkningsökningen och absolut
inte påbörjat att bygga ikapp.
Det finns ett intresse från samhället om att idrotten
ska bidra med både folkhälsa och inkludering. Utan en
radikalt förändrad syn på anläggningsproblematiken i
styrande och beslutande församlingar kommer idrotts
rörelsen få svårt att bidra med det man önskar.
Stockholm har i dag en stark dragningskraft på
invånarna i stora delar av Sverige, inte minst tack vare att
den största arbetsmarknaden finns här. Men samhället
har också ett intresse av att medborgarna mår bra.
Det visade sig dock inte i den så kallade Rufs 2010.
Rufs 2010 står för Regional utvecklingsplan för Stock
holmsregionen till 2010. Tillväxt- och regionplane
förvaltningen inom Stockholms läns landsting har till
uppgift att ta fram utvecklingsplanerna. Landstinget,
som blir sittande med den Svarte Petter som en even
tuellt bristande folkhälsa är, nämnde dock inte idrotten
som ett av sakområdena i Rufs 2010.
Landstinget har nog menat att idrotten är kommu
nernas ansvar. Men det är landstinget som har ansvar för
att planera så gott det går för regionens tillväxt. Därför
finner vi det mycket glädjande att man i RUFS 2050
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skriver: ”I storstadsområden som Stockholmsregionen,
är det en särskild utmaning att skapa ytor för barn och
ungdomars behov, såsom idrottsplatser, lekplatser och
skolgårdar när staden förtätas och markpriserna ökar.”
Det tyder på en ökad medvetenhet kring vad idrotten
kan bidra med.
Det rimliga i en region där kommunerna geografiskt
i praktiken vuxit samman är givetvis att man samverkar
regionalt i en så viktig fråga som idrotten. Totalt finns
cirka 3 400 idrottsföreningar i Stockholmsdistriktet, bara i
S:t Erikscupen i fotboll spelas nästan 40 000 matcher per
år. Idrotten är Stockholms och Sveriges största folkrörelse.
Det absolut bästa sättet för Stockholmsregionen att
gå före i arbetet med inkludering är att få till en sam
verkan mellan landstinget, kommunerna och de olika
utbildningsförvaltningarna. När nya bostadsområden
planeras, planera då också för idrott, organiserad och
spontan. Gör det så att man lätt kan ta sig till anlägg
ningarna. Lägg dem i anslutning till skolan så man kan
utnyttja lokalerna effektivt.
I och med Malmö Högskolas forskningsprojekt
Bunkeflomodellen vet vi att daglig fysisk aktivitet på
verkar inlärningsförmågan och skolbetygen positivt.
Forskningsprojektet följde totalt 220 barn i två skolor
i Malmö, från första till nionde klass. Hälften av grup
pen hade schemalagd idrottsundervisning fem dagar i
veckan, den andra halvan vanlig idrottsundervisning
med två lektioner i veckan.
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Gruppen med utökad idrottsundervisning utveckla
des bättre motoriskt, och fick även bättre betyg. De två
grupperna går i samma skolor och har föräldrar med jäm
förbar utbildning, inkomst och intresse för fysisk aktivitet.
Störst var skillnaden för pojkar, där 96 procent i
idrottsgruppen blev behöriga till gymnasieskolan, jäm
fört med 83 procent i den vanliga gruppen. Totalt blev
resultatet 96 respektive 89 procent.
Bunkeflomodellen bevisar att idrottsrörelsen har
massor att bidra med i ett väl fungerande samhälle.
För att det ska ske i Stockholmsregionen; bygg ikapp,
bygg i takt och bygg inte bort idrottsytor.
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Imran Ahmad driver bolaget Fastia AB och har ett stort
engagemang för att genom sin verksamhet bygga bryggor för
människor som befinner sig i utanförskap och länka dem till
arbetsmarknaden. Han kommer från Pakistan men är uppvuxen
i Fittja, har jobbat med Fryshuset och Lugna Gatan i många
år och brinner för att öka representationen av människor med
olika bakgrund i samhällsdebatten. Imran är ledamot i styrelsen
för Stockholms Handelskammare och är även ordförande i ett
pakistanskt-svenskt affärsråd som arbetar för att stötta företagande och affärsrelationer mellan de två länderna.
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J

ag brukar träna crossfit. När jag går runt i Stock
holm med min träningsväska får jag konstiga
blickar. Jag känner hur människor följer mig
med blicken, tittar på väskan och undrar vad som

egentligen finns i den. Är det verkligen träningskläder
och duschtvål? Att bli uttittad – misstänkliggjord – är en
erfarenhet som jag tyvärr inte är ensam om i vårt land.
Mitt utseende är ” osvenskt”, och precis som många an
dra drabbas jag hela tiden av det här: blickarna. De som
förstärker någon slags vi-och-dom-tänkande. Som får
mig att känna mig ifrågasatt. Får mig att förstå att jag ses
som ett potentiellt hot utifrån. Men jag är svensk. Jag har
bott i Stockholm i 30 år, nästan hela mitt liv. Har tagit
till mig svenska normer, har fru, tre barn och företag och
är en del av det svenska samhället. Om det är så här för
mig, trots allt detta, hur är det då inte för alla de nyanlän
da som kommer hit? Vad gör det med tilliten mellan oss
människor när vi misstänkliggör vissa grupper?
Det här är förstås ingenting nytt. Misstron mot in
vandrare, mot den som avviker, har funnits länge. I
Stockholm har utvecklingen gått åt fel håll i mer än tio
år, och som muslim är man på många sätt en måltavla.
Det är heller inget unikt för just Stockholm – vi ser sam
ma mönster i stora delar av västvärlden. Men mot den
bakgrunden kan man välja två synsätt. Antingen kan
man nöja sig med att konstatera att det inte är så kon
stigt att misstron mot muslimer finns i Stockholm, när vi
ser samma mönster i princip i alla andra delar av E
 uropa.
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Eller så kan man se det som att det vore fantastiskt om
Stockholm kunde gå före och vända den här trenden.
Om Stockholm kunde säga ifrån. Nu har väldigt många
människor kommit hit på kort tid. Människor som står
och väger mellan att komma in eller hamna utanför. Hur
släpper vi in dem? Jag tror att svaret ligger i att vi måste
bli bättre på att mötas. Inte en gång, utan hela tiden. Det
är bara när vi möts som vi kan slå hål på myter, fördomar
och konstiga föreställningar om hur vi tror att människor
är. Vi behöver bli mycket bättre på att se integrationen
som en ständigt närvarande uppgift och utmaning, för
alla människor som bor i den här staden.
FRÅN FAISALABAD TILL FITTJA
Jag kommer från textilstaden Faisalabad i norra Pakis
tan. När jag var tio år lämnade jag Faisalabad tillsam
mans med min mamma och mina tre syskon. Vi flyttade
till Stockholmsförorten Fittja, där min pappa redan hade
bosatt sig efter att ha flyttat runt i Europa i några år.
Min största oro med att komma till ett nytt land var om
jag skulle få stryk i skolan för att jag var vänsterhänt. På
den tiden slog nämligen lärarna barnen i Pakistan om de
skrev med vänster hand eftersom vänster hand ses som
oren, och den där orenheten hade på något konstigt sätt
översatts till att man inte heller fick använda handen till
att skriva med. Jag kunde inte göra något åt min vänster
hänthet, så jag var van vid att få mycket stryk. Det var
den första frågan jag ställde till min pappa när vi hade
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kommit hit, och jag minns att han svarade att ”här kan
du skriva med foten om du vill!”
Jag började i fjärde klass i Fittja, och lärde mig språket
snabbt. Den svenska okryddade maten tog det längre tid
att vänja sig vid, men det gick efter några månader. När
jag tog studenten 1994 ville jag studera vidare. Jag hade
kommit in på ett universitet i London för att läsa ekono
mi, men min pappa ville inte det. Han ville att jag skulle
hjälpa till att dra in pengar till familjen istället för att resa
iväg och plugga. Så jag stannade i Fittja och började söka
jobb. Det var svårare än jag hade trott. Flera arbetsgivare
var positiva när jag sökte jobb via telefon, men när jag
dök upp så sade de att de skulle höra av sig, vilket de
aldrig gjorde. Under ett års tid sökte jag över 250 jobb,
men fick ingen respons alls. Det var en väldigt jobbig
period i mitt liv. Jag gick till socialen i två månader och
mådde jättedåligt. De sänkte mitt självförtroende och jag
bestämde mig för att aldrig gå dit mer, oavsett vad som
skulle hända. Men så kom jag i kontakt med Anders Carl
berg, som jobbade med Fryshuset och Lugna Gatan. Jag
önskar att fler människor kunde vara som han. Anders
trodde på varje människas kraft. Han gav mig inspira
tion och hopp – och en provanställning, som ledde till att
jag jobbade hos honom i tio år. Under tiden startade jag
också eget företag. Åren med Lugna Gatan och Fryshuset
innebar att jag jobbade mycket med ungdomar, med
frågor om etik och moral. Jag lärde mig väldigt mycket.
Jag fick en inblick i andra människors vardag, jag fick se
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att det finns många olika sätt att leva, jag festade en del,
även om jag aldrig provade vare sig alkohol, tobak eller
droger. Jag har alltid varit en renlevnadsmänniska, jag
har bett till gud sedan jag var liten, men under den här
tiden fick jag en ännu starkare gudstro. Jag tror det har
att göra med att jag gjorde saker som betydde mycket för
andra människor. Jag hittade min väg, min tro, och har
varit praktiserade muslim sedan dess.
Idag har jag ett företag med ungefär 15 anställda.
En av anledningarna till att jag startade det var för att
jag ville skapa bättre förutsättningar för människor som
befinner sig i utkanten av samhället, som har svårt att
komma in på arbetsmarknaden. Jag ville hjälpa andra så
att de skulle få en bättre bild av arbetsmarknaden än vad
jag fick som nybliven student. I mitt tidigare bolag, som
hade samma inriktning, hjälpte jag under sexton års tid
ungefär 770 personer att få jobb. I det bolaget anordnade
jag också gratis frukostar på kontoret till alla behövande
varje vardag. Där droppade det in personer med olika
behov, främst de som inte hade arbete. Jag hjälpte dem
att skriva cv, vägledde dem i rätt riktning gällande ut
bildning och hjälpte dem att förstå hur det fungerar på
en arbetsplats. Jag förberedde dem helt enkelt för alla
koder som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Den
verksamheten kommer jag att fortsätta med.
Vid sidan av att driva företag och hålla på med
ideella projekt för att stötta människor i utanförskap så
är jag sedan 2013 också ledamot i Stockholms handels
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kammares styrelse. Jag gör mitt bästa för att vara med
och bidra till samhället, och jag är lyckligt lottad som har
fått möjlighet att bygga upp ett liv som jag trivs med,
och där jag har möjlighet att påverka. Men alla har det
inte lika lätt. Till stor del tror jag att det beror på att vi
muslimer fortfarande ses som udda – i bästa fall konstiga,
i sämsta fall skrämmande.
INTEGRATION KRÄVER MOD OCH HANDLING
Här tror jag att kärnan i integrationsutmaningen finns.
I vår rädsla för det som är annorlunda. Människor hål
ler sig instinktivt till det som är tryggt och välkänt. Vi
bosätter oss gärna nära människor som vi känner sam
hörighet med. Vi umgås helst med vänner som är lika oss
själva. Företagare anställer ofta personer med liknande
bakgrund. Men om vi ska lösa integrationsutmaning
en, om Stockholm ska kunna gå före i arbetet med att
få integrationen att fungera, då måste vi bli modigare.
Jag har kommit fram till fem saker som skulle kunna
förändra saker och ting på riktigt.
För det första tror jag att vi måste bli mycket bättre på
att ha en öppen diskussion om frågor som handlar om
våra olikheter. Vi måste bli bättre på att förbereda barn
och unga på vad som händer när de kommer ut på den
offentliga arenan som vuxna, och möter andra vuxna
svenskar med helt annan bakgrund. Jag tycker att man
borde införa värderings- och normdiskussioner redan i
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skolan – helst redan från lågstadiet, så att man kan pra
ta om människors olikheter och bli bättre på att förstå
varandra. Det gäller även i näringslivet. Det har tack och
lov blivit allt vanligare att man diskuterar jämställdhets
frågor hos företag, men man borde också diskutera nor
mer och värderingar och hur vi förhåller oss till varandra.
Som nyanländ är det dessutom förvirrande, om man inte
får veta hur förväntningarna ser ut – i skolan, i arbets
livet, i näringslivet, i politiken, i det sociala livet. Vilka
normer och oskrivna regler gäller? Hur hälsar vi på var
andra till exempel? Kindpussas vi, tar vi i hand, kramas
vi? Jag tror att det är viktigt att prata om och diskutera
det här, så att vi vet vad som gäller. För det är precis här
det brister när folk sen inte får arbete. Det är på grund
av att vi inte vet hur vi ska mötas i det offentliga som
arbetsgivare kan bli avvaktande eller misstänksamma när
de möter människor med normer eller attribut som de
inte är vana vid.
När man börjar fundera på de här frågorna blir
det ganska snabbt tydligt att det allmänna tänkandet i
Sverige är låst till en viss typ av människor. I närings
livet till exempel, där jag rör mig som företagare i olika
sammanhang, där tar alla varandra i hand, där tas det
för givet att man dricker vin vid olika sammankomster.
Gör man inte det så ses man som konstig. Dricker man
inte vin, eller äter man inte fläskkött, så möts man ofta
av oförstående kommentarer eller blickar. Som mus
lim i Stockholm och Sverige idag stöter man på såda
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na här hinder hela tiden, och det leder till en känsla av
att inte känna sig välkommen, inte delaktig. Sen frågar
sig politikerna varför vi har utanförskap. Men de har ju
själva varit med och format det, genom att signalera att
det bara är ett visst sätt att leva och se ut som är accepte
rat. Därför tror jag att det är jätteviktigt att vi diskuterar
sådana här frågor, inte minst för att synliggöra att det
finns många olika sätt att leva, och att det är okej att det
är så.
Därmed inte sagt att man inte ska anstränga sig för
att vara en del av det svenska samhället när man kommer
hit från ett annat land. Det tycker jag absolut att man ska
göra. Lära sig språket och försöka bidra på alla sätt man
kan. En del av de människor som kommer hit, inte minst
andra generationens invandrare eller de som har bott
här länge och kanske också utbildat sig här, formar sig
dessutom nästan helt och hållet efter den svenska mallen.
Men alla kommer inte att göra det. Och de som inte gör
det kommer istället att skaffa sig sina egna arenor. De
stängs ute. De har inte fått access, för att vi inte har for
mat den här gemensamma offentliga plattformen så att
den passar alla. För egen del vill jag gärna vara med, men
jag vill inte forma mig helt och hållet. Jag har mitt sätt att
leva och det vill jag fortsätta med. Jag kan kompromissa
med vissa saker, men inte med allt.
Jag vill berätta om ett exempel. Det finns en gammal
tradition inom islam om att män och kvinnor som inte
är gifta med varandra inte får röra vid varandra, vilket då
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skulle innebära att män och kvinnor inte bör skaka hand.
Det handlar inte om att se ner på kvinnor – det kan till
och med vara precis tvärtom, tvärsemot vad man tror i
Sverige. I åtta år höll jag mig till islam också vad gäller
detta, men till slut blev det alldeles för problematiskt.
Jag stötte på så mycket oförstående blickar och fick så
många kommentarer om den uteblivna handskakningen
att jag nästan började dra mig för att ha affärsmöten med
kvinnor, för jag visste att ämnet för mötet skulle hamna
i skymundan. Ofta var det bara den där handskakningen
som diskuterades. Det växte och blev helt oproportio
nerligt stort. Jag insåg att jag hade mer att förlora på att
undvika handskakning än vad jag hade att vinna om jag
backade och anpassade mig efter den svenska kulturen
och började ta kvinnor i hand. Så jag backade.
Jag mådde dåligt av det i början, men jag har inte
ångrat mitt beslut. Mitt liv har blivit enklare tack vare
att jag bestämde mig för att kompromissa med just detta.
Men ibland kan jag känna att man väljer att förenkla den
här typen av kulturella skillnader i den svenska samhälls
debatten – det såg vi inte minst i den debatt som uppstod
kring miljöpartisten Yasri Khan för en tid sedan, som
inte ville ta kvinnor i hand på grund av sin tro. Jag upp
fattar inte att man generellt är intresserad av att möta
och förstå människor från andra bakgrunder och med
andra kulturer. Det tycker jag är ett problem. Samtidigt
är det viktigt att de som flyttar hit från andra länder ock
så förstår detta. Jag tycker att man ska upplysa dem och
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säga att ”det kommer att uppfattas som konstigt om du
inte skakar hand med kvinnor, därför att här har de käm
pat med sina rättigheter sedan 1920 och de har kommit
väldigt långt vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och
män, så för att du inte ska bli missuppfattad så råder jag
dig att kompromissa med den delen.” Precis som att jag
säger till dem jag känner som bär niqab, att ”det är helt
okej om ni vill ha niqab på er, men det kommer att få
konsekvenser. Det kommer att leda till problem för er i
samhället, men det är ert eget val.” Alla människor väljer
själva hur de vill göra, men de ska också vara medvetna
om att det får konsekvenser i hur de blir bemötta. Samti
digt behöver vi bli bättre på att förstå varandra, acceptera
varandras olikheter och se hur vi kan bli bättre på att mö
tas. Om vi inte gör det ökar klyftan mellan människor,
och då ses vi invandrare som marsmänniskor. Det ökar
spänningarna i samhället.
Som det är nu är tänkandet i samhället i stort tyvärr
låst till en viss typ av människor. Vi pratar mycket om
jämställdhet i Sverige, men om den bara inkluderar en
viss sorts människor, då tänker jag att jämställdheten
bara är bullshit. Jämställdhet på riktigt är att ta hänsyn
till människor och behandla alla med respekt och på lika
villkor. Där är vi inte idag, inte på långa vägar.
Min andra punkt handlar om bristen på representativi
tet i samhället, och inte minst i media. Vi har ju alla sett
och hört nyheter där man uttalar sig om kvinnor som
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bär niqab, men jag har nog aldrig sett en kvinna i niqab
faktiskt få möjlighet att säga någonting och ge sitt per
spektiv. Eller när det har bränts bilar i Stockholms för
orter. Då intervjuas poliser, kanske någon socionom eller
professor i kriminologi, men väldigt sällan pratar man
med människorna som bor i förorten för att höra deras
reaktioner och tankar. Den här typen av vinklingar är
rent kontraproduktiva om vi vill få fart på integratio
nen. Istället hjälper de till att demonisera invandrare och
snedvrida bilden av människor som bor i våra förorter –
inte minst muslimer. Problemet är att media mest verkar
vara intresserade av att skildra motsättningar och kon
flikter, men när de gör det så häller de olja på elden och
skapar ännu djupare splittringar mellan människor. Det
är en väldigt farlig strategi.
Om vi ska kunna skapa större förståelse för varandra
i samhället, då måste vi få in fler grupper i det offentliga
samtalet, så att vi avdramatiserar de här bilderna som
finns av att olika grupper är på det ena eller det andra sät
tet. Här vilar ett stort ansvar på dem som väljer ut vilka
som får vara med i debatter och paneler – och det gäller
både i media och i andra former av offentliga samtal och
sammankomster.
Jag är övertygad om att om man ökar representa
tionen av människor med olika bakgrund i samhälls
debatten, då kommer integrationen automatiskt. Då
försvinner mystiken – åt båda hållen. Det är samma sak som
att vi behöver öka representationen av människor i alla
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delar av samhället, på arbetsplatser, i börsbolagens
styrelser, i våra politiska partier, i skolor, i bostads
områden, och så vidare. Det säger ju sig självt, att om
man har arbetskamrater som man jobbar bredvid i åtta
timmar om dagen, och som har en annan bakgrund, en
annan kultur eller en annan livsåskådning, då får man en
inblick i deras liv, ser att de i grunden är precis som man
själv. Då försvinner mystiken och misstänksam
heten.
Men om människor inte möts så skapas misstro, då
skapas frågetecken, då splittras vi.
Jag har länge tyckt att det är konstigt att man inte
ser till att ha en bättre representation av människor när
man diskuterar olika frågor. Om man till exempel har
ett publikt samtal om fördomar mot människor med en
viss tro eller från ett visst land eller med en viss klädstil
– och det tycker jag att man ska få ha, för det är bra när
det ställs frågor och man intresserar sig för saker, då tyc
ker jag att det enda rätta är att de människor det handlar
om får vara med i diskussionen. De måste ju bjudas in
och få tillfälle att svara och ge sina perspektiv på frågan.
Annars pratar man bakom deras rygg, och det är varken
schysst eller särskilt produktivt. Om jag fick bestämma
skulle jag tvinga alla arrangörer av olika panelsamtal och
liknande att ha representativa paneler, så att människor
som tittar på de här panelsamtalen vidgar sin världsbild
och blir mer välinformerade om att det finns olikheter
mellan människor, men att dessa olikheter inte per defi
nition är farliga. Dessutom är det viktigt för kommande
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generationer att det finns förebilder som de kan relatera
till. En invandrartjej med slöja som bor i en förort kanske
inte känner att hon kan se upp till en sextioårig svensk
född man, till exempel. Men ser man till att lyfta fram
människor med olika bakgrunder, utseenden och åsikter
så bäddar man för att en större grupp unga får bättre fram
tidstro. Det om något gör att det är värt att tänka om här.
Här vill jag däremot lägga in en liten brasklapp. Jag
tror nämligen att Stockholm, tillsammans med andra
större städer, nog har kommit längre än vad man har
gjort i många andra delar av Sverige vad gäller just det
här att skapa möjligheter för människor att mötas över
sociala gränser (det är däremot inte samma sak som att
säga att integrationen fungerar bra i Stockholm). Förkla
ringen till det är helt enkelt att vi är fler som bor här, så
då är också chansen att stöta på människor som inte är
som man själv större. Det i sin tur gör också att förståel
sen för andra tenderar att öka. Jag kommer till exempel
aldrig att glömma när jag gick in på min bank och blev
hälsad med frasen ”Eid Mubarak!” av min banktjänste
man. Han visste att jag var muslim, och han visste att det
var en stor muslimsk högtid som ägde rum just då, och så
hade han ansträngt sig för att ta reda på hur man önskar
god helg och sade det till mig. Den lilla gesten gjorde
ett enormt intryck på mig. Jag tror att många av oss har
mycket att lära av den banktjänstemannen. Vi borde an
stränga oss mer för att visa respekt och uppskattning för
våra medmänniskor, och få dem att känna sig speciella.
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Det tredje området jag vill nämna, som har en särskilt
viktig roll för att integrationen ska fungera, är politiken.
Både nationellt och lokalt.
Dessvärre tror jag att många människor i Stockholm
och Sverige idag inte tror att det finns någon plan från
politikernas sida för hur man ska förbättra integrationen
– varken för de invandrare som kanske redan har bott här
i några år eller för alla nyanlända. Till viss del handlar
det nog om att politikerna inte riktigt ser problemen. De
bor inte i förorterna, de drabbas inte själva. För några år
sedan vaknade min fru och jag mitt i natten av att det
smällde till jättehögt direkt utanför vår lägenhet i Fittja.
Jag tittade ut och där stod två maskerade killar och för
sökte ta sig in i en parkeringsautomat. Samtidigt låg våra
tre barn och sov i lägenheten, bara några meter därifrån.
Det känns inte tryggt. Men den upplevelsen slipper man
om man inte bor där. Sen kan man förstås förvänta sig
att politiker ska kunna ta in andra människors perspek
tiv ändå, även om de själva inte är berörda, men vi är
alla människor. Det är klart att man känner starkare för
någonting om man är personligt drabbad.
Mot den här bakgrunden, att politiker oftast inte
är personligt drabbade av de spänningar som bristan
de integration kan föra med sig, tycker jag att det hade
varit klädsamt med lite mer ödmjukhet. För det finns ju
människor som vet hur det ser ut och som har idéer för
vad man bör göra åt problemen. Som alla andra genera
tionens invandrare, eller som jag själv, som visserligen
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ser mig som svensk, men också som en representant för
båda grupperna. Använd oss! Vi som är bro-
byggare
mellan det vanliga svenska samhället och Stockholms
invandrartäta förorter. Om jag hade varit Karin Wann
gård hade jag bjudit in den här typen av ambassadörer
från hela Stockholmsområdet till ett möte. Jag hade sagt
”hörni, jag har ett problem, vill ni vara med och bidra?
Hur tycker ni att vi ska lösa det? Jag vill höra era idéer!”.
Och så hade jag lyssnat och tagit idéerna på allvar, gjort
något av dem. För mig är det obegripligt att man inte an
vänder oss bro-människor mer. Till skillnad från politi
kerna så vet vi hur livet ser ut för invandrare i Stockholm
på riktigt. För mig är det obegripligt att man inte drar
större nytta av oss och våra perspektiv.
Men hade jag varit politiker hade jag inte nöjt mig
med det. Jag hade också kommit på lösningar för att ge
utrymme till människorna i staden att själva hjälpa till
att lösa de här frågorna. Jag hade satt in hårdare tag mot
de kriminella som spränger parkeringsautomater, sätter
eld på bilar, kastar sten på ambulanser och säljer knark
i förorten. Så att det blir lugnare och säkrare för vanliga
människor att bo där. Och jag hade sagt till skolbarnen i
varenda skola i hela Stockholm – och särskilt i förorterna
– att ”det här är ditt land, det är din stad. Du är viktig.
Vad vill du bidra med för att hjälpa till att göra staden
bättre?” När man får ansvar så växer man, och det tjä
nar hela staden på. Jag tänker ofta på en sak som Anders
Carlberg sade: ”Ofta är det de som är problembärarna
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som är problemlösarna.” Det ligger verkligen någonting
i det, och då menar jag inte de kriminella, för dem får
polisen ta hand om, utan de förortsungdomar som kan
ske är på glid men behöver hjälp att komma på rätt bana.
Men för att det ska fungera måste de få rätt ledning och
ansvar så att de kan växa. Som politiker hade jag gjort allt
jag hade kunnat för att ge dem det.
Sen tror jag också att vi har mycket att lära av histo
rien. Även detta borde politikerna bli bättre på. Stock
holm och Sverige tog ju emot många invandrare under
Balkankriget på 90-talet. Det var säkert en rätt så stor
påfrestning på samhället då, men det gick bra! De
människorna som kom då är nu en helt naturlig del av
det svenska samhället. Vad gjorde vi bra då? Vad gjorde
vi mindre bra? Vad kan vi dra för lärdomar så att vi blir
ännu bättre på att klara av integrationen i vår tid?
Slutligen tror jag att inställningen till alla människor
som kommer till vår stad och vårt land måste ändras. Och
det är kanske särskilt viktigt från politiskt håll, att man
ändrar retoriken så att vanliga människor ser möjlighe
terna snarare än svårigheterna. Vi måste helt enkelt sluta
se misstänksamt på människor som valt att komma till
vår stad, och istället börja säga ”välkommen hit, vad kan
du bidra med?” Det är ungefär samma sak som om man
hade stått och lagat en god maträtt i fyra timmar och sen
säga till dem som kommer på besök att de inte får smaka.
Istället borde man säga välkommen att ta för dig, eller
kanske till och med fråga vad gästerna kan bidra med för
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att göra rätten ännu bättre? Det handlar ju inte om att
människor som kommer hit tar över andras jobb. Det
finns hur mycket arbete som helst. Men politikerna idag
har inte lyckats förmedla någon särskilt positiv bild av
invandringen. De måste bli bättre på att lugna ner debat
ten och säga ”vi löser det här, det finns jobb så det räcker
åt alla”. Men där har de inte kunnat leverera. Och det
får dessvärre konsekvenser både för dem som kommer
hit för att skapa sig bättre liv och för dem som har bott
här i generationer. Om man vill ha ett samhälle där inte
grationen fungerar, då är det jätteviktigt att politikerna
föregår med gott exempel och förmedlar rätt inställning,
så att vanliga människor kan känna sig trygga.
Mitt fjärde medskick handlar om långsiktighet. Den
senaste tidens utveckling har gjort att det har dykt upp
en hel del ideella initiativ för att hjälpa de nya stockhol
marna att förstå var de har hamnat och hitta sin plats i
samhället. Det är bra, men det räcker inte. Det tenderar
att bli för kortsiktigt. För att integrationen ska fungera
måste man ta små, små steg hela tiden, och här har vi
alla ett ansvar. Politikerna måste hitta en röd tråd och
formulera en integrationspolitik som sträcker sig över
flera mandatperioder. Dessutom behöver vi någon slags
system där vanliga människor känner att de också vill
och kan hjälpa till mer regelbundet. Det kan handla om
läxläsning, svenskkurser, eller man kanske kan tänka
sig att hjälpa en tjej i en förort och ta henne under sina
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vingar? Eller någon annan insats som gör långsiktig
skillnad? Det är jobbigt att ta sig utanför sin bekvämlig
hetszon och träffa nya människor, men det är nödvän
digt om integrationen ska fungera.
Den femte och sista punkten jag vill nämna är idrotten.
Idrott i alla former förenar människor. Det är en enormt
viktig integrationsfaktor. Jag ser det inte minst på mina
barn. Min dotter spelar fotboll. Hon har slöja, men ingen
har sagt något om det. Tränarna ropar bara ”kom igen,
bra jobbat!” precis som de gör till alla andra barn på pla
nen. Och mina söner tränar brottning. Det är en väldigt
blandad grupp, men där är barnen bara människor, det
blir oviktigt hur de ser ut eller varifrån de kommer. När
man tränar andas man, man svettas, man är mänsklig,
som alla andra. Det är som när jag tränar crossfit. Många
tycker kanske att jag ser konstig ut i början, när jag kom
mer in med mitt skägg och min mössa, men sen beter
jag mig ju precis som alla andra som tränar. Då blir jag
människa i deras ögon. Det behövs fler sådana naturliga
plattformar så att vi kan mötas och hjälpa varandra att
inse att vi alla är just människor.
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M

innen tvingar mig tillbaka till dagen då
jag fick mitt svenska medborgarskap efter
fem års vistelse i Sverige. Jag fick hem
skickat ett fint kuvert innehållande ett

brev med gratulationer som välkomnade mig som ny
svensk medborgare. Själv blev jag skräckslagen, tänk vad
tiden hade gått fort!
Jag kommer ihåg att jag reflekterade över hur lätt det
gick att erhålla ett svenskt medborgarskap - utan att vare
sig behöva genomgå något språkligt test, eller att över
huvudtaget nödgas uppvisa några specifika kunskapskrav
gällande det land som jag kommer att leva och verka i.
Vid den tidpunkten visste jag inte ens var Dalarna lig
ger. För egen del ansåg jag att det var upp till mig själv
att erövra sådana kunskaper, men jag reflekterade också
kring vad som skulle hända om man inte har resurser,
vilja eller möjligheter att söka grundkunskap om det nya
landets landskap, regler, värden och lagar? Tänk om den
nya svensken inte vill eller kan anamma dessa, för henne
eller honom helt främmande, regler och levnadssätt? Det
är en långvarig, slitsam och ofta plågsam process att inte
greras i ett nytt land. Men när man väl har bearbetat alla
dessa inre avgörande vändningar, övervunnit alla dessa
praktiska svårigheter och besegrat alla dessa uppförs
backar, då har man förmodligen lyckats. Men det krävs
mod och vilja för att nå hela vägen.
Det här får mig att undra hur man gör för att inte
grera alla nyanlända nysvenskar i det svenska samhället
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– om nu ansvaret för att det ska lyckas i högsta grad tycks
ligga på individen själv?
VAD ÄR INTEGRATION?
Stockholm är en etniskt och socialt segregerad stad. Här
bor Sveriges rikaste människor men även de fattigaste,
och i många förorter ökar andelen utlandsfödda invånare
ständigt. Det har skapat bostadsområden där människor
kan leva sina liv nästan helt segregerade från majoritets
samhället och där de socioekonomiska villkoren skiljer
sig rejält från övriga områden. Områden där livet präglas
av arbetslöshet, bostadssegregation, skolmisslyckanden
och förlorad framtidstro.
Mot bakgrund av detta har det debatteras olika
modeller för att handskas med problemet. Ska vi tala
om integration eller assimilation? Ska vi tillämpa inkluderingspolitik? Vilken politisk modell skulle kunna gynna de nya svenskarna, det svenska samhället
och det Stockholm och det Sverige som vi vill leva i?
Det finns många olika sätt att tänka. Ett av dem står före
detta regeringsutredare Masoud Kamali för. I de mycket
omdebatterade turerna kring integrationsutredningen i
början av 2000-talet sade han att integration är en stig
matiserande term som skapar en vi-och-dem-ordning i
samhället. Vidare fastslog han att integrationspolitik per
definition är byggd på en föreställning om invandrarnas
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underlägsenhet. Paradoxalt nog så framställer han invand
rare som ”den andre” som varken har röst eller makt. Han
uppmanade den dåvarande regeringen att inte ha någon
integrationspolitik överhuvudtaget, och föreslog istället
en inkluderingspolitik som en röd tråd som genomsyrar
det politiska arbetet. Till skillnad från integrationspoli
tik går inkluderingspolitik ut på att invandrare har en mo
ralisk rätt att upprätthålla sin kultur i det land som de
flyttat till. Här ställs inga krav på anpassning i gemen
skapen, snarare ses skillnader mellan olika folkgrupper
som ett positivt uttryck för mångkulturalism.
Men ska man utgå från ett tankesätt som utesluter att
nysvenskar själva tar ansvar för att kunna förhandla om
makt och motverka eventuell maktlöshet? Invandrarnas
underlägsenhet har blivit till någon slags konsensus i sam
hällsdebatten. Närmare bestämt har man, inte minst från
vänsterhåll, förmedlat en passiv underlägsenhet relate
rad till invandrare, speciellt utomeuropéer, vars hudfärg,
religion och tradition skiljer sig från majoritetssamhäl
lets. Denna passiva bild har mer eller mindre legitimerats
på grund av vänsterns välvilja och medias retorik kring
migration och integration – och till viss del beror det sä
kert också på det koloniala arvet. I en tid då det är hatet
mot den kapitalistiska västvärldens kolonialistiska och
rasistiska arv som i stor utsträckning präglar den offent
liga debatten, förläggs skuldbördan naturligtvis bara till
väst. Det är den traditionen – den västliga – som vi måste
göra upp med. Att påstå att oegentligheter skulle kunna
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finnas på andra ställen än i väst är nämligen lika med
rasism, hävdar en del vänsterdebattörer och akademiker.
Ordet ansvar klingar negativt, inte minst i samhälls
debatten. Det råder därför en viss försiktighet när det
gäller att ställa krav på invandrare att investera tid och
energi för att kunna förändra sitt livsöde, istället för att
anamma en underlägsenhetsposition, utan makt eller
röst. Är det inte bättre att formulera motberättelser i
stället? Jag anser i högsta grad att det skulle vara gynn
samt om exempelvis en del invandrare kliver fram och
berättar sina historier. Om det hårda arbete som de gjort
för att kunna inkluderas i det svenska samhället, och hur
de lyckades klättra uppåt i karriärshierarkin och skaffa
sig ett socialt kapital. Genom den här typen av goda
exempel får vi möjlighet att förstå hur man bör hantera
de utmaningar som integrationsprocessen medför.
Assimilation som politiskt begrepp innebär att man
väljer att enbart anamma en enda kultur och samtidigt
förneka alla andra. I Sverige presenterades assimilation
som politiskt projekt från början av Sverigedemokrater
na i syfte att åstadkomma en homogen kultur. Här dras
en gräns mellan vad som uppfattas som svenskt och v ad
som inte är det. En gräns dras, och därmed konstrue
ras och rekonstrueras etnisk identitet utifrån aktuella
förhållanden. Vad man förbiser är det faktum att även
en och samma kultur präglas av inre motsättningar och
motstridiga synsätt. Men det finns även en risk att den
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som tvingas att förneka sin egen kultur helt riskerar att
hamna i ett slags kulturförakt, vilket i sin tur leder till
så kallad disidentifikation. Det sistnämnda begreppet be
skriver hur man distanserar sig från eller har en ambiva
lent inställning till sin egen kultur, härkomst och sociala
förhållanden.
Jag tror varken på inkluderingspolitik eller på assimilation. Enligt min uppfattning kan inkluderings
politik leda till ännu mer polarisering i samhället. Att
olika personer från olika kulturer inkluderas i samman
hang utan att mötas, utan att det sker något utbyte eller
någon sammansmältning mellan kulturerna. En sådan
modell påminner mer om mångkulturalism, inte inter
kulturalism. Jag tror på kulturmöten. Interkulturalism
ger upphov till gränsöverskridande, mångdimensionella,
meningsskapande och kontextuella samspel. Detta
förstärker en tillhörighetskänsla som binder samman
invandrare med Sverige. Utan tillhörighet till majori
tetssamhället riskerar man att förneka dominerande
normer och värden samt utlösa motstånd och misstro
gentemot samhället i övrigt. Därför är det viktigt att
lägga fokus på en väl fungerande introduktion för ny
svenskar. Att aktivera skolor, socialtjänst, kulturliv och
fritid. Att belysa vikten av respekt för mänskliga rät
tigheter och vidta tydliga åtgärder mot diskriminering.
Målet är att åstadkomma interkulturella sammanhang,
och därigenom göra interkulturella möten produktiva.
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För mig innebär integration en stegvis upptrappning.
Ett självvalt uppbrott, som delvis kan medföra en bryt
ning med det gamla, men också en konfrontation med
det nya. Det ger möjlighet att ifrågasätta sådant som man
alltid har tagit för givet. Integration bygger främst på
positiv delaktighet, självständighet och självförverkli
gande. För att göra detta möjligt för många invandrare
måste vi undersöka de problem som förhindrar dem från
att lyckas få med dessa viktiga komponenter.
För att nå sådan delaktighet och självständighet, för
att nå fram till ett självförverkligande, krävs att man
behärskar det nya landets språk, att man skaffar sig ett
yrke och därmed en värdig och stabil grund för livet i det
nya landet.
MIGRATIONSPROCESSEN
Invandrare är inte en homogen grupp. En del har in
vandrat hit för att arbeta. En del kommer hit för kärlek,
eller kanske för att återförenas med en partner. En del
har flytt hit på grund av krig, förföljelse och terror. Men
oavsett de bakomliggande faktorerna så är processen en
resa i tid och rum som sätter igång förändringar i männ
iskans allra innersta och ställer människan inför ständigt
nya utmaningar. Att hamna utanför den sociala inter
aktionen och uppleva hur social isolering, utanförskap
och segregation inverkar på livschanser och möjligheter.
Att ständigt behöva avkoda nya dominerande och ofta
oskrivna normer och regler. Förlusten av trygghet och
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tillhörighetskänsla. Allt detta är en del av migrations
processen.
Förutsättningarna ser olika ut för invandrare beroen
de på hur och varför de invandrat hit, men generellt så
utgör migrationsprocessen en växelverkan mellan det
egna handlandet och majoritetskulturens bemötande.
Den processen ser sedan olika ut beroende på ålder, in
vestering, kön, utbildningsnivå, klasstillhörighet, hur
lång tid som gått sedan invandringen, tidigare levnads
villkor och kulturell bakgrund samt individuella faktorer
(som till exempel tillgängliga resurser).
Den tidiga migrationsprocessen framstår för de all
ra flesta som ett slags väntrum, och kanske särskilt för
de som är äldre. Villkoren för att släppas in och släppas
fram i samhället är långt ifrån oproblematiska. Den för
sta tröskeln är förstås språket, men det finns även andra
implicita villkor, som att ta till sig seder och normer och
att inte sticka ut för mycket. Ambitionen är att kunna
bryta ned de kulturella koderna och närma sig de svenska
värderingarna där yttrandefrihet, demokrati och mänsk
liga rättigheter utgör de grundläggande värden som det
svenska samhället vilar på. Det är värden som dessvärre
varken är medfödda eller universella. I delar av Mellan
östern, där jag själv kommer ifrån, talas inte så mycket
om mänskliga rättigheter. Istället ligger fokus på klanens
rättigheter. Som individ bör man tänka på klanens och
familjens bästa, inte sitt eget bästa. Yttrandefrihet kan
kosta liv, och demokrati ses som ett västerländskt system
som strider mot Guds lagar.
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Det finns forskning kring människor med bakgrund
i patriarkala kulturer som bevisar att maktförskjutning
mellan invandrarungdomar och deras föräldrar eller mel
lan makar skapar instabilitet inom familjedynamiken,
vilket i sin tur leder till psykologiska påfrestningar (se t
ex forskning av Mehrdad Darvishpour, universitetslek
tor i socialt arbete vid Mälardalens högskola). När tidi
gare socialisering, erfarenheter, kulturell bakgrund och
normer konfronteras med nya livssituationer, kan det
leda till en identitetskris. Här omskakas främst bilden
av innebörden av manlighet. Mannen är inte längre fa
miljens huvudförsörjare. Hans roll och makt i familjen
reduceras. Istället har kvinnan, enligt samma forskning,
större chanser att komma in på arbetsmarknaden och
unga har lättare att lära sig svenska. Männen hamnar
följaktligen i en underlägesposition, vilken förstärks när
språkbrist gör att barnen agerar som tolkar för sina för
äldrar. Denna typ av psykiska och ekonomiska påfrest
ningar får en del män att hålla fast vid kulturella normer
och seder ännu hårdare.
Denna forskning är intressant i många olika avseen
den, inte minst för att kunna förstå varför hederskultur
och hederskontroll förstärks i exil. Men även för att när
ma sig den debatt som nyligen utlöstes i samband med
våldtäkter och sextrakasserier på simhallar och övriga
offentliga platser, bland annat på Eriksdalsbadet i Stock
holm. Den gemensamma nämnaren har varit att det
handlar om övergrepp som utförs i grupp av unga män
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med invandrarbakgrund. I vissa av fallen har förövarna
varit nyanlända, inte sällan från kulturer där det inte
accepteras att kvinnor till exempel festar med eller vis
tas i samma lokaler som främmande killar. Och därmed
legitimeras våldshandlingar, eftersom de ”får skylla sig
själva”.
En av konsekvenserna av att bryta upp och börja
om handlar om de sammanhang som en människa in
går i och känner sig hemma i. Gemenskap och utanför
skap måste förstås som komplexa processer som skapar
och förstärker varandra och som handlar om andra
kontextuella faktorer. Med en ständig kamp att hitta rätt
balans, och ett ständigt sökande efter trygghet och sam
hörighet. För många invandrare som kommit till Sverige,
och inte minst Stockholm, blir det segregerade livet i för
orten ofta en trygghet. Man flyr undan komplexa mö
ten med samhällsfunktioner och andra människor för att
undvika ett socialt misskännande.
MÖTET MELLAN KULTUR OCH VÄRDEGRUND
Det segregerade landskap som har vuxit fram de senaste
decennierna i miljonprogramsområden runt om i Sveri
ge, inte minst i Stockholm, är i skarp kontrast till den
ursprungliga ambitionen om att bygga moderna och jäm
lika bostadsområden vars invånare skulle bli en del av det
svenska samhället. Så har inte skett. Istället har o
 mrådena
ofta blivit isolerade enklaver präglade av utanförskap,
bostadssegregation, arbetslöshet, skolmisslyckande och
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religiös radikalisering. Viljan att skapa kulturmöten har
ersatts av en strävan efter homogena och från varandra
separerade samhällen med egna kulturella och religiösa
normer och regelverk. På det viset har marginalisering
och segregation i svenska förorter tillåtits öka, och det har
lett till ett mer polariserat och fragmenterat samhälle.
När man rör sig i vissa av Stockholms miljon
programsområden är det ibland svårt att tro att man
befinner sig i ett mångkulturellt Sverige. Det kan se ut
så på ytan, men innanför betongen ser man istället en
serie monokulturella enklaver, var och en med sitt eget
regelsystem. Det är förortsflickorna som drabbas särskilt
hårt av denna negativa utveckling, eftersom de i stor
grad lever i två olika världar – med ena foten i det svens
ka samhället och den andra i en kultur med diametralt
motsatta värderingar och förhållningsregler. De ställs
ofta inför patriarkala krav, begränsade av underförstådd
begäran om anpassning efter de normer som råder i en
viss grupp.
Hur hamnade vi här? Varför tolererar vi normomstrukturering som tillåter tvingande religiös moral
kodex? Har samhällsdebatten påverkat hur Stockholms
förorter ser ut? Är det naivitet eller röstmaximering som
gör att en del politiker låter vissa kulturella och religiö
sa påtryckningar upphöjas över all kritik? Jag tror tyvärr
på en kombination. Jag tror att en del svenska politiska
partier inte är intresserade av att ifrågasätta bilden av
att exempelvis många svenska muslimer lider av att
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tvångsäktenskap och könsstympning motarbetas. I stäl
let underblåser man i röstmaximeringssyfte en syn på
muslimer som en homogen grupp med samma intressen
och ideologi. Hur gynnar en sådan inställning också de
liberala och sekulära muslimer som har flytt till Sverige
just för att slippa inkluderas i denna religiösa kollektivi
sering?
Intentionen att olika kulturella sedvänjor bör bejakas
till varje pris har medfört negativa konsekvenser. Heders
kultur, könssegregation och oskuldkontroller på unga
flickor har relativiserats till invandrarnas kultur. Barn och
ungdomar med invandrarbakgrund lever ibland under
levnadsvillkor som skulle betraktas som helt oacceptabla
om de hade tvingats på svenskfödda barn och u
 ngdomar.
Men när det gäller barn med invandrarbakgrund talas
det istället om respekt för föräldrarnas kulturella rit
ualer och religiösa övertygelser. Detta synsätt fungerar
som en effektiv motvikt till den sorts parallellsamhällen
där människor från olika kulturer eller religioner lever
uppdelade i enklaver och där varje folkgrupp lyder under
ett delvis eget regelverk, inte beblandar sig med andra,
sätter sina barn i gruppens egna (religiösa) friskolor och
bedriver sin egen lobbyverksamhet i syfte att slå vakt om
gruppens särart. Det leder inte till att människor möts,
inte till bättre integration.
Dessvärre finns det, å andra sidan, en rädsla för
det svenska samhället i invandrartäta områden. I vissa
moskéer har man kunnat höra att den svenska kulturen
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är underlägsen och destruktiv. ”De är ute efter våra
barn”, fick jag gång på gång höra av moskébesökare un
der mina första år i Sverige: föräldrarna uppmanades helt
enkelt att skydda sina barn från den svenska kulturen.
Det finns en uppfattning att det är ”haram” (förbjudet)
att beblanda sig med ”de otrogna”, som i det här fallet
är icke troende och icke muslimer. Det talas om svek
och förräderi. Dessa ståndpunkter bidrar till att en del
invandrare själva väljer att distansera sig från det svenska
samhället. Den som sticker ut kallas försvenskad, i negativ
bemärkelse, och anklagas för kulturförakt och svek riktat
gentemot sitt eget folk.
I förlängningen leder det här till det vi nu ser: strä
van efter att normalisera slöja på barn, att könssegregera
simhallar och att vägra att delta i sexualundervisningen
i skolan. Vi hör berättelser från verksam skolpersonal i
Stockholms invandrartäta förorter om flickor som inte
får umgås med pojkar utanför skolans dörrar eller för den
delen delta i simundervisning tillsammans med pojkar.
Vi hör om skolor som söker alternativa lösningar för att
göra fler till lags, ofta genom att boka könssegregerade
pass i simhallar vid eventuella simprov. Vi hör bekräf
telser på att vår huvudstad blir alltmer polariserad och
segregerad.
Samtidigt som en ny sorts shariapoliser patrullerar på
förorternas gator, ser politiker och aktivister alldeles för
ofta detta som någon slags exotisk mångfald. Det är dags
för den sekulära staten att återta och vidmakthålla sin
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position. Den sekulära staten är nödvändig för att varje
människa ska kunna agera som individ utifrån sin egen
teologiska övertygelse. Det är en förutsättning som gör
själva idén om en sekulär stat till någonting som egentli
gen ligger immanent i den religiösa tron. Vilket innebär
att skapa förutsättningar för en samexistens mellan olika
sorters religiösa samt icke religiösa ställningstaganden.
Detta är just min poäng. Jag ser att den sekulära
staten håller på att förlora sin position, i religions

frihetens namn. En sekulär stat ska erbjuda ett ramverk
– inte styra individer i en av staten önskad riktning. Det
innebär också att staten garanterar religionsfrihet och
yttrandefrihet, att staten upprätthåller idén om att rätts
skipningen utgår från idén om alla människors lika vär
de. Att man överhuvudtaget inte ska beblanda religion
och politik. Religiösa praktiker ska hållas privat, inte ta
plats i det offentliga rummet.
Mitt ställningstagande har mötts av stark kritik och
motargumentation, ofta med hänvisningar till mänsk
liga rättigheter. Men jag undrar om det är en mänsklig
rättighet att inrätta skolor där man i princip har insti
tutionaliserat ett synsätt, enligt vilket flickor som bryter
mot hedersnormen betraktas som horor? Eller är det en
mänsklig rättighet att uppbära bidrag för en religions
övertygelse som är uppbyggd kring ett vi-och-domtänkande och som står i konflikt med en interkulturell
vision av ömsesidig respekt för andras tro och andras
värderingar? Hur kan vi överhuvudtaget tillåta att ha
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dubbla måttstockar för vilka värderingar vi accepterar?
Låt oss tala om en ideologi som frodas i Stockholms
miljonprogramsområden, där man hävdar att det är för
bjudet att önska västerlänningar god jul. Det går dess
värre att märka att spridningen av dessa värderingar slår
rot hos en del av de unga människorna i Sverige. Sorgligt
nog bevittnar vi nu en radikalisering av redan segregera
de områden där utanförskapet är påtagligt. De religiösa
inslag som jag nämner ovan vittnar om att barn och
unga riskerar att indoktrineras i religiösa världsbilder där
sharialagar anses vara den enda rättsskipningen och
islamismen den enda ideologin. Min fråga är: hur bra är
det egentligen att barn och unga får växa upp i sådana
segregerade stadsdelar?
I Sverige talar man mycket om tolerans, men man har
förbisett att tolerans inte är detsamma som värdeneutra
litet. Om man är för tolerans, så är man per definition
emot intolerans. Tolerans är en nödvändig följd av prin
cipen om lika medborgerliga friheter. Därför kan tole
rans inte rättfärdiga att man enbart med hänvisning till
religiös känslighet begränsar icke-troendes frihet och rätt
att i uttryck och livsval avvika från religiösa värderingar.
Förvisso bör man inte hindra folk från att upprätthål
la sina kulturspecifika praktiker och livsformer oavsett
var man bor, men nu handlar det om bostadsområden
där den religiösa dominansen är märkbar på ett sätt
som skiljer ut områdena från samhället i övrigt. Detta
problem måste tas på större allvar.
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SPRÅKET SOM BARRIÄR
Utan ord saknar människors subjektiva upplevelser och
känslor sin mening. Språket är inte enbart ett medel för
att upprätthålla kommunikation, utan även för att vi ska
kunna relatera till och hålla fast vid vårt ursprung. Det
utgör en länk mellan kulturen och individens tänkande.
Enligt samma synsätt kan språket också fungera som en
barriär, om man till exempel drar sig undan på grund
av osäkerhet över sin förmåga att tala korrekt svenska.
Språket är ett symboliskt kapital men även ett medel för
identitetskonstruktion. Språkets makt tycks vara bland
de svåraste utmaningarna som invandrare upplever i det
nya landet. Det är dessutom en utmaning som man inte
alltid själv fritt kan styra över, eftersom faktorer som
bland annat ålder, klass, studiebakgrund och familje
förhållanden också påverkar i vilken utsträckning man
lyckas behärska det nya språket. Därför är det viktigt att
öka möjligheterna för språkinlärning, som exempelvis
praktikplatser, kulturella aktiviteter och andra samman
hang där invandrare får möjlighet att praktisera svenska.
MELLANMÄNSKLIG INTERAKTION
Integration handlar först och främst om mellanmänsklig
interaktion. Det handlar om att vi, trots våra olikheter,
hittar en gemensam tillvaro, med gemensamma regler
och lagar. Det handlar om att förstå, följa och respektera
de svenska systemen: A-kassa, CSN, föräldrapenning,
bostadsmarknad, fackföreningar, försäkringssystem, väl
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färd, föreningsliv, folkbildningsrörelser, public service,
allemansrätt, jämställdhet, mänskliga rättigheter och så
vidare. Det är ett medborgerligt ansvar som borde vila på
var och en av oss och prägla vårt handlande.
Låt oss därtill inte glömma att välfärden, den liberala
demokratin och dess utmaningar har påverkat inställ
ningen till och betydelsen av integration i vårt samhälle.
Men vi sitter nu med facit i handen. Vi ser integratio
nens misslyckanden i form av segregation i skolan och
i bostadsområden där det bor många invandrare. I sin
yttersta och mest allvarliga form syns segregationen i bil
bränder och stenkastning mot poliser. På senare tid har
vi kunnat ta del av den här typen av händelser via me
dia – både svensk och utländsk, men faktum är att själva
företeelserna varken är nya eller okända sedan tidigare.
Jag anser att integrationspolitiken måste byggas upp
på nytt. Det är dags att göra om och göra rätt. Vi kan inte
längre acceptera mer politisk flathet, inte fler naiva verk
lighetsbeskrivningar och bortförklaringar. Stockholm
tål inte heller ytterligare orimligt legitimerande av kul
turella och religiösa ritualer som strider mot mänskliga
rättigheter. Stockholm, och hela Sverige, tål inte mer
kulturrelativism.
Jag menar att det krävs en hel del åtgärder för att
komma tillrätta med problemen och få integrationen på fötter. Här är mina förslag för att förbättra
integrationen:
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•

Inför språk- och samhällsorienteringstest vid
ansökan om svenskt medborgarskap.

•

Inför jämställdhetsutbildning för nysvenskar (för
båda könen).

•

Inför arbets- och språkpraktik för nysvenskar, som
en introduktion till det svenska samhället.

•

Heltidsstudier i svenska för invandrare (SFI).

•

Inför 18-årsgräns för slöja.

•

Granska moskéer som finansieras av utländska
pengar.

•

Det måste bli mer attraktivt att arbeta i Stockholms
förorter. Därför bör lärar- och polislöner höjas för
de som arbetar i förorter präglade av segregation och
utanförskap.

•

Anställ fler psykologer och kuratorer i skolor som
befinner sig i segregerade och/eller utanförskaps
områden.

•

Aktualisera och implementera skolans värdegrund i
skolundervisningen.

•

Avskaffa könssegregationen i simhallar och i
gymnastikundervisningen i skolan.

•

Förbättra samverkan mellan myndigheter och öka
informationsutbytet mellan Säkerhetspolisen, Mig
rationsverket, skolor, socialtjänsten, och Skatte
verket.

•

Till sist. Alla människor, oavsett bakgrund, har ett
personligt ansvar för sina handlingar och måste där
för kunna ställas till svars utifrån samma premisser.
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Sexuella trakasserier mot flickor är ett vare sig nytt
eller etniskt isolerat beteende, men i flera av fallen
med gruppövergrepp som uppmärksammats på sis
tone har förövarna varit unga män med invandrar
bakgrund. Inte sällan har de kommit från kulturer
där det inte accepteras att tjejer till exempel dricker
alkohol eller vistas i samma lokaler som killar de
inte känner. Något som i sin tur ibland tolkas som
att tjejerna och kvinnorna får ”skylla sig själva” om
de utsätts för övergrepp – våldshandlingarna legi
timeras med någon slags kulturargument. Men det
finns förstås inga ursäkter – varken kulturella eller
sociala. Övergrepp är övergrepp. De föräldrar som
odlar barbariska föreställningar om kvinnor hos sina
söner bär också ett ansvar. Men vi måste även se hur
sveket från det offentliga – polisen, myndigheter,
medier och beslutsfattare – påverkar och därmed
legitimerar förövarna. Hur väl vi kan förhindra att
övergrepp sker hänger nämligen starkt ihop med hur
vi reagerar på de övergrepp som inte förhindrades.
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är man följer integrationsdebatten är det
lätt att slås av pessimism. Det är uppenbart
att vägen till arbete ofta är lång. Av drygt
83 000 asylsökande i arbetsför ålder som

kom till Sverige under 2015 fick knappt 500 ett arbete
det första året.1 Den svenska modellen bygger helt enkelt
inte på att nyanlända uppmuntras att söka jobb från
första dagen. Många kommer inte ens in i välfungerande
språkundervisning förrän efter längre vistelse. Det typis
ka mötet med Sverige för den nyanlände börjar typiskt
med flera års passivt väntande, utan meningsfull syssel
sättning, försörjd av det offentliga. Hindren i vägen mot
integration är omfattande runtom i landet, även i den
välmående Stockholmsregionen.
För en stor del blir beroendeställningen av det offent
liga långvarig. Jag känner själv igen svårigheten, efter att
ha vuxit upp i en familj försörjd huvudsakligen av social
bidrag, i områden där få av de vuxna med utländskt ur
sprung var i arbete. Då, när min familj skulle integreras
i 1990-talets Sverige, började det bli tydligt att det fanns
strukturella problem på arbetsmarknaden. För många fa
miljer lönade det sig lika mycket att leva på olika bidrag
som på arbete. Stela regelverk gjorde att arbetsgivare
drog sig för att anställa. Förutsättningarna för nya och
växande företag var knappast de bästa. Sedan dess har
arbetslinjen gjort det mera lönsamt att jobba. Företagan
dets förutsättningar har gradvis förbättrats, åtminstone
något. Å andra sidan har nya utmaningar med tiden
vuxit fram. Den kanske främsta är kunskapssamhället.
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För bara någon generation sedan fanns fortfarande
en hel del enklare arbeten, som den utan särskilda kvali
fikationer kunde söka. Så ser det inte ut längre. De enkla
jobben har redan i stor utsträckning rationaliserats bort.
Vi står dessutom inför en ny våg av robotisering, digita
lisering och ovanpå det omfattande global konkurrens.
Resultatet är att många enkla och medelavancerade jobb
försvinner, medan nya kvalificerade arbeten växer fram.
På många sätt är det förstås glädjande att Sverige blir
mer av en modern kunskapsekonomi, men det gynnar
knappast integrationen att barriärerna på arbetsmarkna
den höjs.
Att kunskapskraven på arbetsmarknaden gradvis
ökat förklarar varför många nyanlända, trots att arbets
linjen finns på plats, får svårt att etablera sig på arbets
marknaden. Dagens Nyheter har kartlagt situationen för
samtliga personer som fick permanent uppehållstillstånd
år 2004. Tio år senare hade inte ens hälften en inkomst
över 13 000 kronor i månaden. Medianinkomsten för
dem som kommit som anhöriginvandrare var särskilt låg
– 4 500 kronor i månaden. Siffrorna indikerar att en stor
del fortfarande försörjs av offentliga ersättningar, eller
låglönearbete, efter längre vistelsetid.2
Så vad kan vi göra för att få till stånd en föränd
ring, på riktigt? Jag tror att en viktig utgångspunkt är
att objektivt analysera de utmaningar som Stockholm
och Sverige står inför och systematiskt genomföra
de reformer som krävs för att få fart på integrationen.
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Önsketänkande och politisk retorik löser inte mycket.
Sverige behöver pragmatiska reformer som får fart på
integration på arbetsmarknaden, och vi behöver det sna
rast. Lyckligtvis finns gott om utrymme för att förbättra
integrationen. I denna essä skissar jag på hur en kombi
nation av ekonomiska reformer, satsningar på konkur
rensutsatt vuxenutbildning, stärkt trygghet och förebyg
gande sociala investeringar kan bidra till förbättring.
EKONOMISK POLITIK SPELAR ROLL
En nyttig utgångspunkt är att jämföra med omvärlden.
Det är välkänt att de nordiska länderna är förhållande
vis dåliga på att klara integrationen. I dessa samhällen är
det som regel svårt för de som invandrat att finna arbete
medan systemen gör att många fastnar i långvarigt
bidragsberoende. Det står i kontrast till de anglo-saxiska
länderna – Storbritannien, USA, Kanada, Australien och
Nya Zeeland. I dessa länder finns en samhällsmodell
som är mera inriktad på individens eget ansvar. Bidrags
nivåerna är i jämförelse med Norden mindre generösa,
arbetsmarknaden friare och skatterna lägre. Kanske är
det inte helt förvånande att integrationen också fungerar
bättre.
Nedan visas en jämförelse av de nordiska och anglo
saxiska länderna. Som vi kan se i bilden kvarstår tydliga
skillnader även när vi kontrollerar för utbildningsnivå.
Utlandsfödda med låg utbildningsnivå i Norden har
betydligt högre nivå av arbetslöshet än infödda med
166

NIMA SANANDAJI

motsvarande utbildningsnivå. I de anglosaxiska länderna
tenderar faktiskt de utlandsfödda att ha lägre arbetslös
het. När högutbildade jämförs framträder också bilden
av att anglosaxiska länder klarar integrationen bättre.3
Skillnad i arbetslöshet mellan utlandsfödda
och inrikesfödda bland lågutbildade
12
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OECD ”indicators of integration of immigrants and their children” och egna
beräkningar, anges för åren 2009-2010 och för personer i arbetsför ålder (15-64 år)

Det är ingen nyhet att Sverige och våra nordiska grann
länder brottas med integrationen. Den ekonomiska och
sociala modell som finns i denna del av världen är inte
den bästa på att bana väg för integration. Ovanpå det är
de språkliga utmaningarna större i Norden jämfört med
de anglosaxiska länderna, där man talar engelska.
Att förbättra integrationen i Sverige och övriga
Norden är dock, lyckligtvis, allt annat än en omöjlig
het. Mycket skulle vara vunnet på att övergå mot en
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samhällsmodell där individuell ansträngning lönar sig
mer, där förutsättningarna för företagande är bättre och
där arbetsmarknaden har en mer flexibel utformning. En
fördel är att en övergång mot en sådan samhällsmodell
inte bara skulle främja integrationen, utan stärka möj
ligheterna till jobbskapande och välståndsskapande i
allmänhet. Tillväxtpolitik är integrationspolitik.
INTEGRATION GENOM FÖRBÄTTRAD
VUXENUTBILDNING
I Sverige sker integrationen långsamt, även för personer
med eftertraktade kompetenser. De som är välutbildade
kommer dock som regel till slut i arbete. Utanförskapet
berör främst de lågutbildade. Det visar Anna-Karin
Nylin vid Statistiska Centralbyrån, i en analys där hon
följer alla i åldrarna 20-49 år som invandrade till Sverige
år 1997 och bodde kvar här fram tills 2012. Bland dem
som hade förgymnasial utbildning fungerade inträdet
till arbetsmarknaden mycket bristfälligt. Även 15 år efter
inträdet var bara drygt hälften förvärvsaktiva. Bland
dem som hade eftergymnasial utbildning lyckades å
andra sidan fyra av fem komma i arbete.4 Kopplingen
till utbildning är viktig, eftersom en betydande del av de
nyanlända migranterna saknar de kunskaper och färdig
heter som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Vi måste förstås komma ihåg att de personer som
Anna-Karin Nylin studerar i sin forskning inte bara skiljs
åt i formella utbildningar. De högutbildade är i många
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fall arbetskraftsinvandrare som kommer från relativt
utvecklade länder, medan de lågutbildade i större ut
sträckning är flyktingar från mindre utvecklade länder.
Personer som migrerar från andra utvecklade länder har
i snitt studerat flera år, läst mera kvalitativa utbildning
ar och har starkare språkliga kunskaper. Allt detta spelar
roll i ett modernt kunskapsland med höga krav på arbets
marknaden. De individer som kämpar med att integreras
i Sverige måste ha såväl examen som språkliga färdig
heter för att kunna lyckas.
Förklaringen till varför integrationen så ofta miss
lyckas är att individerna saknar de kunskaper och
färdigheter som krävs för en första anställning. Därför
får de inte möjligheten att komma in på arbetsmark
naden där de kan bygga på sina kunskaper ytterligare
genom interaktion med andra. Inträdet på arbetsmark
naden är särskilt viktigt eftersom det ger möjlighet att
bygga upp kunskaper ytterligare. Genom att jobba kan
personer med utländsk härkomst stärka sina språkliga
färdigheter ytterligare, skapa sociala nätverk samt få en
grundläggande förståelse för hur arbetsmarknaden och
samhället i stort fungerar i Sverige.
OECD kartlägger vuxnas kunskaper i olika delar av
världen. I Sverige visar det sig att skillnaden i kunskaps
nivå är liten mellan individer med olika socioekonomisk
bakgrund. Den jämna fördelningen av bildning förklarar
i sin tur varför Sverige är ett land med jämn inkomst
fördelning. Å andra sidan finns inget annat rikt land
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där skillnaden i kunskap är så stor mellan infödda och
utrikesfödda som i Sverige.5
Så vad kan vi göra åt saken? Som jag visar i boken
Miljonprogram för kunskap (2015), så är en viktig del av
svaret: satsa på välfungerande vuxenutbildning. Idag
associeras ofta begreppet vuxenutbildning med illa

fungerande arbetsmarknadsutbildningar i offentlig regi,
som inte förmår att skapa vägar till arbete. Visst finns
exempel på program som inte fungerar väl. Den vuxen
utbildning som anordnas på den konkurrensutsatta
marknaden i Sverige levererar dock redan idag bra resul
tat. Av dem som söker sig till att läsa på Yrkeshögskolan
är som exempel enbart runt en tiondel utan arbete ett år
efter examination.6
Ett smart grepp är att tidigt uppmuntra personer
som kommit till Sverige att både lära sig språket och
vässa sina yrkeskunskaper. Liknande utbildningar finns
redan, dock i alltför liten skala. Utbildningsföretaget

Astar erbjuder som exempel en kurs i Malmö där svens
ka för invandrare kombineras med utbildning i att jobba
på restaurang. Motivationen ökar eftersom de som går
utbildningen inser att de har en realistisk chans att snart
komma i arbete, samt tydligt kopplar språkutbildning
en till de jobb som de håller på att lära sig. Konkurrens
tycks vara minst lika viktigt i vuxenutbildning som i
skolväsendet. Varför inte liksom Estland införa ett peng
system i vuxenutbildningen? Konceptet liknar systemet
med skolval i Sverige, där pengarna följer eleven som får
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välja utförare. Denna modell fungerar ännu bättre när
den tillämpas på vuxna än på unga elever.
Vid sidan av förbättrad vuxenutbildning och refor
mer av ekonomisk politik bör Sverige också satsa på en
så enkel sak som ökad trygghet.
TRYGGHET GER INTEGRATION
Hur kan förutsättningarna för nya och växande före
tag, som bidrar med nya arbetstillfällen, stärkas? Svaret
på denna fråga brukar i Sverige stavas skattereformer,
regelförbättringar och olika former av offentligt stöd till
näringslivet. Även närliggande frågor, som kompetens
försörjningen till näringslivet från utbildningssektorn,
lyfts fram alltmer. En fråga, som har avgörande inverkan
på företagandet, glöms dock ofta bort, nämligen trygghet
från kriminalitet (denna fråga tas också upp i en essä av
Alen Musaefendic, som tillsammans med mig skrivit en
väluppmärksammad rapport, publicerad av Stockholms
Handelskammare, om kopplingen mellan trygghet och
företagande).
Förklaringen är inte att trygghet är en oviktig fråga.
Under 2015 genomförde Världsbanken en djupgåen
de analys över företagandets förutsättningar i Sverige.
Företagsledningarna själva fick svara på frågan om vilka
verksamhetshinder som de upplevde som störst. På fem
te plats kom kriminalitet och på sjätte plats konkurrens från
informella verksamheter.7 Det senare syftar på att många
företag behöver konkurrera med informella aktörer som
inte följer lagen.
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Trots att kriminalitet sällan lyfts fram i Sverige som
en viktig del av företagsklimatet är det alltså något som
företagarna själva identifierar som en betydande fak
tor. I slutet av 2015 publicerades resultaten av Svenskt
Näringslivs företagarpanel. Undersökningen, som base
ras på svar från 2 700 företagsledare, visade att åtta av
tio verksamheter under de senaste tre åren hade blivit
utsatta för olika former av brottslighet.
•

80 % av företagen i Sverige har utsatts för brott
de senaste tre åren

•

61 % har fått bluffaktura

•

34 % har drabbats av stöld och snatteri

•

25 % har utsatts för skadegörelse

•

23 % har haft inbrott
Källa: Svenskt Näringsliv (2015)

Kriminalitet inverkar på flera sätt på företagandet. Till
att börja med uppstår en direkt kostnad av till exempel
vandalism, snatteri och inbrott. Företagare måste spen
dera tid och resurser på att motverka och hantera brotts
lighet, vilket styr bort fokus från att utveckla kärnverk
samheten. Enskilda företag, som drabbas ovanligt hårt
av kriminalitet, kan rentav gå i konkurs. Vid sidan av
dessa direkta effekter finns också den indirekta effekten
av att benägenheten till nyföretagande och expansion
av företag minskar på grund av kriminalitet. Ett annat
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är att marknadens funktionssätt försämras på grund av
förekomsten av brottslighet, vilket skapar ekonomisk
ineffektivitet.8
I förlängningen är det viktiga inte bara att bekämpa
kriminalitet, utan dessutom att skapa en känsla av trygg
het. En enkel vardagsobservation är att torg som upplevs
som trygga också attraherar många kunder, på samma
sätt som bostadsområden som upplevs som trygga lockar
till sig många medelklassfamiljer.
När man väl inser kopplingen mellan företagsklimat
och trygghet blir det tydligt varför frågan är så nära kopp
lad till integrationen. Runtom i Sverige finns stadsdelar
med hög andel utlandsfödda där samhället har abdike
rat när det kommer till tryggheten. Stadsdelarna kring
Järvafältet i Stockholm är ett illustrativt exempel. Dessa
stadsdelar har en rad fördelar som goda kommunika
tioner till övriga Stockholmsregionen, närhet till natur
och det faktum att ett omfattande techkluster existerar i
Kista. Dessa stadsdelar, vars invånare i hög utsträckning
har utländsk bakgrund, präglas dock tyvärr av krimi
nalitet och otrygghet. Resultatet är förstås att de lokala
företagen inte växer och att investeringar inte söker sig
till stadsdelarna.
Är vi förvånade över att detta påverkar möjligheter
na för invånarna i dessa stadsdelar att komma i arbete?
Hade vi accepterat samma brist på ordning i andra de
lar av Stockholm? Det gäller att komma ihåg ett enkelt
faktum: ökad trygghet gynnar i första hand den stora
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majoriteten laglydiga medborgare, som ofta själva har
utländskt ursprung, och som bor i dessa områden.
Den enkla åtgärden att stärka tryggheten kan stärka
förutsättningarna för nya och växande företag, och där
med förbättra jobbtillväxten i de delar av Sverige där den
fungerar som sämst. Stärkt trygghet kan givetvis också
främja integrationen ur ett socialt perspektiv. Det är
återigen ett exempel på hur pragmatiska reformer, som
är fullt möjliga att genomföra, kan skapa förbättring.
FÖREBYGGANDE SOCIALT ARBETE
Den sista åtgärd som jag vill lyfta fram är förebyggande
sociala investeringar. Idag spenderar vi i Sverige omfat
tande medel på offentliga program. Problemet är bara
att den offentliga sektorn är reaktiv, snarare än proaktiv.
Resurserna läggs ofta på att betala den höga kostnaden
för utanförskapet när det väl har uppstått, men sällan på
att faktiskt förebygga utanförskap.
Detta resonemang gäller i allmänhet – oavsett om
individen har svensk eller utländsk bakgrund. Inte minst
är det relevant för ungdomar som riskerar att halka efter.
Ett flertal vetenskapliga studier når slutsatsen att tidi
ga insatser under barnaåren kan ha stor inverkan på indi
viders framtida möjligheter att klara studier och arbete.9
James Heckman – som belönades med pris i ekonomisk
vetenskap till Alfred Nobels minne år 2000 på grund av
sitt arbete med att skapa verktyg som gör det möjligt att
räkna på de faktiska samhällsekonomiska effekterna av
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olika förändringar – tillhör de forskare som pekat på vik
ten att rikta rätt form av stöd vid rätt tidpunkt.10
Dessa idéer är högst applicerbara i Sverige. Redan i
de tidiga skolåren kan man ofta se vilka barn som löper
störst risk för att hamna efter senare i livet. I många fall
handlar det om barn som ärver sina föräldrars marginali
serade situation. Barn till föräldrar som själva inte stude
rat har som regel betydligt svårare att klara skolan. Barn
till föräldrar som försörjs via offentliga transaktioner
snarare än arbete löper själva stor risk att falla utanför
arbetsmarknaden.
Låt oss titta på statistiken. Bland de barn som har
minst en akademiskt utbildad förälder är det bara fem
procent som inte är behöriga till gymnasiala studier
efter årskurs nio. De barn vars föräldrar har högst gymna
sial utbildning kämpar i högre utsträckning med skolan.
Andelen som saknar behörighet är 16 procent. Allra
svårast är det för de barn vars föräldrar har förgymnasial
utbildning. Bland den gruppen är det hela 44 procent
som saknar behörighet till gymnasiet. Mindre än hälf
ten av de barn vars föräldrar har förgymnasial utbildning
kan komma in på naturvetar- och teknikprogrammet.11
Utmaningen är i synnerhet stor för personer med
utländskt ursprung, då andelen med lågutbildade föräld
rar är högre i den gruppen. Även andra former av social
exkludering, som utsatthet för diskriminering och högre
förekomst av arbetslöshet bland föräldrarna, kan påverka
livschanserna för barn som är utlandsfödda eller som är
födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar.
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Om vi vill stärka integrationen gäller det att inte bara
se till de vuxna, utan också till de barn som har utländskt
ursprung. Precis som att en stor del av de vuxna i den här
gruppen redan klarar sig väl, så gäller det också många av
barnen, men det finns också en betydande del som inte
gör det.
Idag ser samhället passivt på medan en stor grupp
unga med utländskt ursprung (och för den delen också
en hel del med svenskt ursprung) misslyckas i skolan. Det
blir ofta porten till ett liv i utanförskap. Barn som klarar
sig dåligt i skolan får svårt att komma i arbete senare i
livet och löper större risk för psykosociala problem. All
varlig kriminalitet i ungvuxen ålder är exempelvis mellan
åtta och tio gånger vanligare bland dem som hade låga
betyg som bland dem med medelhöga eller höga betyg.
Socialstyrelsen drar slutsatsen att detta mönster ”finns i
alla socioekonomiska grupper”.12
Så vad kan vi göra för att skapa förbättring? Det enk
la svaret är – som bland annat visas i boken Utanförskapets
Pris, att agera förebyggande. Med det menas att erbjuda
olika former av stöd, som till exempel extra undervis
ning, stöd från psykolog eller stöd för att hantera alko
holmissbruk, till dem som håller på att halka efter.
Aktörer som stiftelsen Skandia Idéer för Livet och
Sveriges Kommuner och Landsting har under sena
re tid börjat sprida information om hur välfärden kan
bli mer inriktad på förebyggande stöd snarare än att
bara reagera på utanförskapet när det väl har uppstått.
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Vissa kommuner, som Växjö, Örebro och Norrköping har
redan kommit långt i att utveckla verksamheten kring
förebyggande arbete. Anna König Jerlmyr och andra
kloka politiker i Stockholmsregionen driver också på
denna fråga. Kanske finns skäl också för resten av landet att
följa i samma bana?
VÄGEN FRAMÅT
Den enkla slutsatsen är att utanförskapet i grunden inte
är en enskild politisk fråga. Det handlar om de struk
turer i den svenska ekonomiska politiken som gör att
människor hamnar i bidragsberoende snarare än i arbete,
om bristande kunskap i en modern arbetsmarknad som
ställer allt högre krav på just kunskap, om otrygghet och
om skolmisslyckanden som bli inkörsporten till ett liv i
utanförskap.
För att främja bättre integration krävs förbättring på
flera områden. Arbetslinjen och företagarlinjen behöver
utvecklas. Den konkurrensutsatta vuxenutbildning som
redan idag fungerar väl behöver byggas ut, gärna genom
att vi i likhet med Estland inför ett pengsystem. Trygg
heten bör ökas och brottsligheten bekämpas. Ovanpå det
måste välfärdssystemen bli förebyggande snarare än bara
reaktiva.
Att stärka integrationen är ingen omöjlighet. För att
nå dit krävs viljan att genom pragmatiska, och modiga,
reformer förbättra olika aspekter av samhällssystemet.
Vi vet vad som måste till, nu återstår det att agera.
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Stockholms stad har precis som många andra
städer mött den största flykting- och migrantströmmen
sedan andra världskriget. Nu måste Sveriges huvudstad
och tillväxtmotor gå före i arbetet för att bryta utanförskapet och skapa sammanhållning. Detta ställer höga
krav på en fungerande integration för att alla ska ges
möjligheten till den första bostaden och det första
jobbet. Möjligheterna är stora men vi ska inte heller
blunda för utmaningarna vi möter.
Alltför ofta är ingången i integrationsfrågan
pessimistisk och bygger på mörka framtidsscenarier.
Moderaterna i Stockholms stad vill istället visa på
alternativa vägar. Genom att tänka nytt finns det goda
möjligheter att ge alla nyanlända både jobb, studier
och förutsättningar att komma in i samhällslivet. För att
lyckas krävs det reformer på såväl kommunal som
nationell nivå, men mottagandet är kommunernas
ansvar. Här kan Stockholms stad ta täten och
visa vägen.
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