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Liberalerna: Sveriges 
integrationsskuld 75% högre än 
Tysklands 
Hela sju procent av Sveriges vuxna befolkning – var femtonde person - utgörs av utrikes 

födda med risk för fattigdom. Det är 75 % högre än motsvarande siffra i Tyskland trots ett 

liknande flyktingmottagande under åren runt flyktingkrisen 2015. I dag kräver Liberalerna 

en plan för att minska denna integrationsskuld, med tyska nivåer som ett första delmål. 

Liberalerna kräver även att svenska regeringar årligen redovisar integrationsskulden i 

budgetpropositioner till riksdagen. 

 

Integration, en ödesfråga. Allt för många människor lever i utanförskap. Mångas frihet och 

möjligheter är begränsade eftersom de saknar jobb och har bristande språkkunskaper. Det handlar 

om en integrationskris som har byggts upp under lång tid genom att nyanlända invandrare gjorts 

bidragsberoende och maktlösa, ofta i utsatta och otrygga områden. Framförallt är många utrikes 

födda kvinnors situation allt annat än vad vi kan förvänta oss i ett av världens mest jämställda 

länder. Flyktingkrisen 2015 ökade på dessa problem. Värst märks situationen i Sveriges utsatta 

förorter. I landets utanförskapsområden är arbetslösheten mer än dubbelt så hög och andelen som 

lever med försörjningsstöd mer än tre gånger så hög som i övriga Sverige. Medianinkomsten bland 

de i arbetsför ålder är bara runt under 17 000 kronor och skillnaden i inkomst mellan kvinnor och 

män i utanförskapsområden är mer än 50 procent större än i resten av Sverige. Liberalerna vill 

vända denna utveckling. 

Lågkonjunkturen kan ge svåra sociala följder. Med coronakrisen kommer den redan höga 

arbetslösheten bland utrikes födda att öka. Vår misslyckade integrationspolitik, där vi öppnat dörren 

till Sverige som land, men inte till vårt samhälle, riskerar att bli förödande. För att återstarta Sverige 

krävs det att Sveriges främsta prioritering i spåren av corona ska vara att lösa integrationen. I 

synnerhet behöver utvecklingen i våra mest utsatta områden vändas. Om för lite görs kommer fler 

människor med utländsk bakgrund att i ännu en lågkonjunktur tryckas längre ifrån 

arbetsmarknaden, med svåra negativa sociala följder. En sådan utveckling gör inte Sverige bättre 

eller friare för någon. 

 



 

 

 

 

 

Liberalerna såg problemen tidigt. Redan år 2004 tog liberaler fram rapporten ”Utanförskapets 

karta” där en kartläggning gjordes såväl av omfattningen som av utvecklingen av utanförskapet i 

utsatta områden. Då konstaterades det att ”Den bild som framkommer av denna utanförskapets 

karta är alarmerande och borde mana till omedelbar handling”. Den illavarslande utveckling 

Liberalerna då larmade om har nu utvecklats till en djupgående kris. En ny underklass växer fram 

och vi ser nu, i vissa områden i Sverige, en återgång till ett Fattigsverige. Människor fastnar i 

utanförskap, har begränsade möjligheter att bygga sig en framtid för sig och sina barn och bidra till 

vårt lands utveckling. Detta tar sig uttryck på många sätt och kräver åtgärder inom många sektorer 

och från en mängd ansvarstagande samhällsaktörer. Integrationskulden innebär ett enormt svek mot 

varje människa som kommit till vårt land utan att ges chansen att här lyckas och mot varje enskilt 

barn som växer upp i utsatta områden utan förhoppningar att lyckas i skolan eller att få ett bra jobb. 

För Liberalerna är det självklart att Sverige ska vara möjligheternas land för alla, inte bara vissa. . 

För att uppnå detta arbetar Liberalerna med Förortslyftet – en plan för att bryta utanförskapet i 

utsatta områden. Nu presenterar Liberalerna ett nytt besked om hur Förortslyftet ska bedrivas på 

den ekonomiska politikens område. 

Integrationsskulden måste betalas av. Ett samhälle som på 2000-talet inte investerar i integration 

kommer att drabbas av integrationsskuld. Uttrycken för integrationspolitiska misslyckanden är 

många, men samhällsekonomiskt fångas detta väl av skillnaden i medianinkomst mellanutrikes 

födda och samhället i stort. Bakom sådana siffror döljer sig arbetsmarknadsetablering och 

humankapital men också pensionsutsikter, arbetsplatsgemenskap och ekonomiska möjligheter i 

vardagen. Räknat på detta sätt tydliggörs hur Sverige sticker ut från viktiga jämförbara länder. Med 

hjälp av EU:s gemensamma definition ”risk för fattigdom och social utestängning” framkommer att 

gruppen utrikes födda med oroande låga inkomster (under 60 procent av medianinkomsten) 2018 

uppgick till drygt 560 000 personer. Det motsvarar 7 procent – alltså var femtonde vuxen - av den 

totala befolkningen (18 år eller äldre) i Sverige. Dessa personer måste få förutsättningar att lyckas i 

Sverige, denna integrationsskuld måste betalas av. 

 
 



 

 

 

 

 

En plan för tyska integrationsnivåer. Med hjälp av siffror från Eurostat och Riksdagens 

utredningstjänst kan dessa sju procent jämföras med övriga Europa. EU-snittet för utrikes 

födda med risk för fattigdom är 4,3 procent. I Norge och Danmark är siffran 4,6 respektive 4,9 

procent. I Nederländerna skapar 654 400 individer en vuxen befolkningsandel av invandrare i risk 

för fattigdom om 4,7 procent. Tyskland utmärker sig likt Sverige med ett generöst 

flyktingmottagande under åren runt flyktingkrisen 2015. Trots detta är motsvarande siffra i 

Tyskland 4 procent av befolkningen. Ett första delmål i Sveriges integrationspolitiska arbete bör 

vara att upprätta en plan för att integrationsskulden i Sverige ska sjunka till tyska nivåer. En sådan 

bör bland annat innehålla åtgärder för språkinlärning, morötter för kvinnors deltagande i arbetslivet 

samt åtgärder för att till exempel bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, förenklade villkor för 

småföretag och samverkan för upprustade förorter.  

 

Redovisa utanförskapet i varje statsbudget. Sedan 1994 lämnar svenska regeringar årligen en 

fördelningspolitisk redogörelse i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen eller till 

budgetpropositionen. Liknande redogörelser görs också om jämställdhet och klimatet. I dag kräver 

Liberalerna att en liknande redogörelse lämnas på integrationspolitikens område med ett särskilt 

avsnitt om integrationsskuldens storlek. Detta kommer att årligen placera integrationen i 

regeringspolitikens kärna. Det behövs, Sverige måste fatta väl underbyggda beslut för att öka 

integrationen. Ska integrationsutvecklingen inte bli förödande i coronakrisens spår krävs en 

minskad integrationsskuld och stärkt egenmakt för dem som i dag står utanför. 

 

Liberalerna har satt upp ett övergripande mål: Sverige ska inte ha några utsatta områden 2030. 

Det målet når vi bara genom att i arbetet med politiken skapa nya möjligheter till klassresor. Så kan 

vi börja betala av den svenska integrationsskulden.  

 

 

 


