
VAD VARJE MÄNNISKA BÖR 
KÄNNA TILL OM INVANDRING, 

FLYKTINGAR OCH 
RASISTERNAS LÖGNER



ATT FATTIGARE LÄNDER SOM Mexico, 
Grekland, Slovakien och Ungern 
har färre invandrare är kanske 
inte så konstigt. Få invandrar 
dit där det finns få jobb eller 
där man inte är välkommen. 
Det kanske är det senare som 
gör att rika Danmark har så låg 
invandring.

Men mest extremt är Finland, 
ett land som inte har lyckats få 
människor att komma och stanna 
trots en levnadsstandard som den 
svenska. Andelen utlandsfödda i 
detta rika land är bara 6,5 pro-
cent, samtidigt som Finland har 
en stor grupp som lämnat landet 
och flyttat till framför allt Sverige. 
Idag är arbetslösheten högre i Fin-
land än i Sverige, trots skillnaden 
i antalet invandrare och samtidigt 
hade Finland i det senaste valet 
lika stora rasistiska partier som 
Sverige.

Samband mellan invandring 
och olika problem i två grannlän-
der verkar alltså svårt att finna. 
Om det bara var ekonomi som 
styrde borde de nordiska länder-
na ligga på rätt lika nivå i antalet 
nya invandrade medborgare. 

Men att jämföra ett land mot ett 
annat blir alltför osäkert. Hur blir 
det om man tittar på grupper av 
länder?

För att granska vad som händer 
i de olika länderna och se om 
man kan hitta jämförelser som 
visar på utvecklingen i samhället 
har vi delat in dessa länder i fem 
grupper efter andelen utlands-
födda. Observera att vi har både 
fattiga och rika länder, nordliga 
och sydliga länder, liksom gamla 
öststatsländer och gamla västlän-
der i varje grupp. Utifrån OECD:s 
genomgång av utlandsfödda i 
olika länder ger det en bra mix i 
varje grupp.

Det är onekligen väldigt stora 
skillnader mellan dessa grupper. 
Sverige hamnar i grupp 5.

Om rasisters argument stäm-
mer borde det vara lätt att se stora 
skillnader i utveckling beroende 
på hur många som kommer från 
andra länder.

Så låt oss gå igenom några 
klassiska politiska områden och 
se om hög invandring betyder 
en sämre utveckling än en låg 
invandring.  ●

SVERIGE ETT LAND MED MÅNGA 
INVANDRARE OCH ÄNDÅ FÖR FÅ
Det påstås att Sverige är ett 
annorlunda land som tagit emot fler 
människor födda i andra länder än 
andra. Det är inte sant. Sverige har 
liksom alla rika länder försökt få fler 
att flytta hit eftersom vi behöver det. 
Men vi har inte lyckats fullt ut.

”Mest extremt är Finland, ett land som 

inte lyckats få människor att komma 

och stanna trots en levnadsstandard 

som den svenska.”
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SVERIGE ETT LAND MED MÅNGA 
INVANDRARE OCH ÄNDÅ FÖR FÅ

GRUPP 1

MEXIKO 0,8

POLEN 1,7

TURKIET 2,2

CHILE 2,6

SLOVAKIEN 3,4

UNGERN 5,3

GREKLAND 5,8

GRUPP 2

FINLAND 6,5

TJECKIEN 7,5

PORTUGAL 8,6

ITALIEN 10,2

ESTLAND 10,4

DANMARK 11,2

GRUPP 3

NEDERLÄNDERNA 12,5

FRANKRIKE 12,6

LETTLAND 12,9

SPANIEN 13,0

USA 13,5

ISLAND 13,9

GRUPP 4

STORBRITANNIEN 14,2

NORGE 15,1

TYSKLAND 15,5

BELGIEN 16,6

SLOVENIEN 16,8

IRLAND 17,0

GRUPP 5

SVERIGE 18,0

ÖSTERRIKE 19,0

KANADA 20,3

ISRAEL 22,2

NYA ZEELAND 24,8

AUSTRALIEN 28,1

SCHWEIZ 29,3

HÄR ÄR FEM GRUPPER MED LÄNDER, BEROENDE PÅ ANDEL 
UTLANDSFÖDDA I BEFOLKNINGEN (PROCENT)
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DAGENS ETC:S JOHAN EHRENBERG OCH STEN 

LJUNGGREN PRESENTERAR här si� ror, fakta och 
jämförelser runt frågan om invandring, 
jobb och framtiden. Si� ror och argument 
som varje människa bö r känna till. 

DET ÄR DAGS ATT TA INITIATIVET, visa på 
myterna i rasisternas världsbild men 
också de enorma möjligheter vi har att 
skapa ett friare och rättvisare samhälle 
genom invandring, asylmottagande och 
solidaritet.

I DE FLESTA LÄNDER i OECD:s rapport är mer 
än tio procent av de boende i landet födda 
i annat land. USA, som är det land som 
många tror har mest invandring, ligger på 
ungefär samma nivå som Frankrike och 
Spanien. Alltså runt 13 procent. Tyskland, 
Belgien och Norge ligger runt 15 procent. 
Kanada och Sverige ligger på drygt 18 
procent. Sedan fi nns det länder med större 
invandring, Luxemburg är extremt men 
också ett specialfall då landet är så litet 
och har lockat till sig rika skattesmitare. 
Och därmed också fattiga som städar. 
Australien, Nya Zeeland är mer normala 
länder med hög andel utlandsfödda. Runt 
25 procent, var � ärde medborgare är född i 
ett annat land.

… och ett stort tack till Håkan Elofsson 
som lånat ut sina bilder till denna bilaga.

VI ARBETAR HÄR FRAMFÖRALLT MED OECD:S 
UNDERSÖKNINGAR OCH RAPPORTER DÅ DE 
GÄLLER SAMMA LÄNDER OCH ÄR GJORDA 
UNDER SAMMA PERIODER. KÄLLORNA FINNS 
PUBLICERADE OCH ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA: 

INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2018, OECD

OECD ECONOMIC OUTLOOK, VOLUME 2018 ISSUE 1

OECD EMPLOYMENT OUTLOOK 2018

SOCIETY AT A GLANCE 2016, OECD

PISA 2015 RESULTS 

(VOLUME I), OECD 2016

GENDER EQUALITY

INDEX 2015, EU

SOCIETY AT A GLANCE 2016, OECD

PISA 2015 RESULTS 

(VOLUME I), OECD 2016

GENDER EQUALITY

INDEX 2015, EU

PISA 2015 RESULTS 

(VOLUME I), OECD 2016

GENDER EQUALITY

INDEX 2015, EU
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ETT AV DE VANLIGASTE ARGUMENTEN från rasistiska 
debattörer är att utlandsfödda är en orsak  
till att ett land har massarbetslöshet.  
Det stämmer inte alls.

ATT LÄNDER MED HÖGST INVANDRING har lägst 
arbetslöshet kan å andra sidan inte bevisa att 
arbetslösheten sjunker på grund av hög in-
vandring. Att den är lägre kan ju bero på att 
det är rikare länder generellt. Men motsatsen 
går definitivt att se. Invandring i sig skapar 
inte massarbetslöshet. 
   Det här är en mycket viktig slutsats. Rika 
länder med stark ekonomi - som Sverige - har 
idag en arbetslöshet som var otänkbar på 
till exempel 1980-talet. Men även andra rika 
länder med låg invandring har samma eller 
högre arbetslöshet. Att skylla på invandring 
är därmed att fördumma problemet och inte 
lösa massarbetslösheten. Den måste istället 
förklaras av helt andra faktorer  ●

 SAMMANFATTNING 

Det är falskt att påstå 
att ökad invandring ger 
högre arbetslöshet.

LÅT OSS BÖRJA MED DET som alla ekonomer  
brukar vilja diskutera först, nämligen brutto-
nationalprodukten (BNP). Hur mycket varor 
och tjänster producerar ett land under ett år 
och hur mycket ökar det under åren. Det  
kallas BNP-tillväxt.

Så här ser bilden ut:

ATT GRUPP 1 ÖKAR MYCKET ÄR SPECIELLT på grund 
av länder som Mexiko, Polen och Chile. Det 
är länder som växt kraftigt från låg nivå och 
då stiger BNP normalt procentuellt mer än 
för rika länder. För övriga grupper gäller att 
högre invandrarandel samvarierar med  
högre tillväxttakt. Det betyder inte att 
invandringen i sig skapar tillväxten, det går 
inte att bevisa, men det säger klart att länder 
med hög invandring inte haft lägre tillväxt 
än liknande länder med lägre invandring. ●

 SAMMANFATTNING 

Det är falskt att påstå att ökad 
invandring begränsar tillväxten.

INVANDRING  
BEGRÄNSAR 
INTE ETT LANDS 
TILLVÄXT…

VAD ORSAKAR 
MASSARBETS-
LÖSHET?
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I ALLA RIKA OECD-LÄNDER HAR inkomstklyftor-
na ökat de senaste 30 åren. Även i fattiga 
länder har skillnaden mellan rik och fattig 
ökat stort. Det här mäts varje år och beror 
på många olika saker. Skattesänkningar ger 
mest till rika och minst till fattiga till  
exempel. Kapitalinkomster bland de rika har 
stigit mer än löner bland normalinkomstta-
gare. Arbetslöshet ökar klyftorna i ett land. 
Bostadspolitiken kan ha gjort ägare till  
vinnare och de som hyr till förlorare.  
Men beror de också på invandring?
   Nej, det går inte att se.
   När man jämför rika och fattiga är det 
enkelt att se stora skillnader mellan den där 
rikaste procenten och den fattigaste tion-de-
len i ett land. Men sådana jämförelser ger 
inte en bild över den stora utvecklingen. Vi 
tittar istället på den 9:e tiondelen av befolk-
ningen vad gäller inkomst och jämför med 
medelinkomsttagaren (den femte tiondelen) 
och den riktiga låginkomsttagaren (den 
första tiondelen).
   Oberoende hur vi tittar och jämför så finns 
det inga samband. ●

 SAMMANFATTNING 

Det är falskt att påstå 
att ökad invandring ger 
större inkomstklyftor.

VAD ORSAKAR 
MASSARBETS-
LÖSHET?

ETT TRADITIONELLT PÅSTÅENDE från ett inskränkt 
fackligt håll har varit att hög invandring 
riskerar sämre reallöneutveckling. Och även 
från näringslivshåll har det funnits tankar 
om att invandring ska kunna skapa lägre 
löner. Men ett sådant samband går inte att 
se generellt.

ISTÄLLET HAR REALLÖNEÖKNINGARNA VARIT lika låga 
i alla länder. Drygt två procent. Grupp 3 blir 
undantag här eftersom Lettland är med och 
har haft en hög ökning av löner. Samtidigt är 
Lettland ett land som skapat brist på arbets-
kraft (vilket kan öka lönerna) genom en stor 
utvandring från landet. 
   Men generellt visar utvecklingen att real-
lönerna snarare verkar ligga på samma nivå 
oberoende av hög eller låg invandring. ●

 SAMMANFATTNING 

Det är falskt att påstå att 
ökad invandring begränsar 
reallöneökningarna.

INVANDRING 
SÄNKER INTE 
LÖNER

INKOMST-
KLYFTOR 
BEROR INTE PÅ 
INVANDRING
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ETT AV DE ÅTERKOMMANDE PÅSTÅENDENA ÄR att 
invandring gröper ur statsfinanserna och 
det borde i så fall synas tydligt i de olika 
gruppernas utveckling. Men det finns inget 
sådant samband alls.
   För att göra en relevant jämförelse har vi 
uteslutit Norge ur grupp fyra här då det lan-
dets enorma överskott ger en missvisande 
bild (och handlar om oljan man tar upp). Men 
man kan enkelt se att länder som Sverige – 
med hög invandring – inte har något budget-
underskott att tala om jämfört med andra 
länder.  Det är helt enkelt andra ekonomiska 
och politiska beslut som skapar underskott, 
inte invandringen i sig. ●

 SAMMANFATTNING 

Det är falskt att påstå 
att ökad invandring ger 
ökade budgetproblem.

INVANDRING 
ORSAKAR INTE  
BUDGETUNDERSKOTT
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DE ALLRA FLESTA LÄNDERNA på jorden har offent-
liga skulder. Några få saknar det helt, bland 
andra Japan, Sverige, Norge och Finland. 
Här har den offentliga sektorn mer pengar 
än man lånat. I Sverige är överskottet enligt 
senaste finanspropositionen över 1 200  
miljarder.

USA och Tyskland har däremot stora  
nettoskulder, liksom Belgien och Frankrike. 
Men allra rikast är Norge med ett gigantiskt 
ansamlat överskott på många tusen miljar-
der. (För att få rättvisare bild är de exkludera-
de ur grupp 4 här).

Om vi tittar på invandringens påverkan 
på nettoskulden så går det inte att se något 
sådant samband när alla länder är med. Det 
enda man kan konstatera är att länderna med 
högst antal utlandsfödda har minst offentlig 
skuld och högst överskott. Däremot går det 
inte att påstå att det beror på det. Bara att det 
motsatta definitivt inte gäller. Det går inte 
heller att påstå att invandring skadat den of-
fentliga sektorn. I så fall borde ju grupp 1 och 
2 ha betydligt lägre skulder än grupp 4 och 5.

 
EKONOMISKT FINNS DET INGET som kan visa att 
invandring i sig skadar ett samhälle. Men 
hur är det med ”kulturskillnader” och det 
som partier som SD är fixerade vid med ord 
som ”etnicitet” eller tal om att några inte är 
”riktiga svenskar”.

Finns det ett samband som visar att 
invandringen skapar de sociala problemen i 
våra nya samhällen? ●

 SAMMANFATTNING 

Det är falskt att påstå att ökad 
invandring ger den offentliga 
sektorn en sämre ställning.

INVANDRING 
SKADAR INTE 
OFFENTLIG 
SEKTOR

7



SKOLAN BLIR INTE SÄMRE 
MED INVANDRING ALLA FÖRSTÅR ATT EN SKOLA DÄR elever har läs- 

och skrivsvårigheter måste anstränga sig 
mer för att alla elever ska hänga med. Men 
stämmer det att invandring innebär sämre 
skolresultat generellt?

Inte alls.

VI TITTAR HÄR PÅ pojkars läsförmåga i Pisa-un-
dersökningen. Det är ju pojkar som generellt 
har fått svårast att hänga med i den moder-
na skolan. Men här visar vår jämförelse att 
länder med hög invandring faktiskt verkar 
klara den utmaningen lika bra (eller dåligt) 
som länder med lägre. Problemet med skolan 
måste nog snarare undersökas utifrån resur-
ser, segregation och kanske även utifrån de 
se resurser det o� entliga lägger på eleverna 
verkligen går till utbildning och inte annat. 
Men det man säkert kan se är att det inte är 
antalet invandrare som styr om läsförmågan 
är bra eller dålig i länderna generellt. ●

 SAMMANFATTNING 

Det är falskt att skylla skolans 
problem på invandring.

FLER INVANDRARE GER 
INTE MINDRE TRYGGHET

RIKTIGT GROVA RASISTER SOM hävdar att 
invandring leder till samhällen där 
människor känner sig djupt otrygga och där 
konfl ikter skapas och gör människor rädda. 
Det borde i så fall enkelt kunna visas genom 
att tryggheten minskar med antal utlands-
födda.
   Men så är det inte alls.

SÅ HÄR STÄLLDES FRÅGAN I OECD-undersök-
ningen: Känner du dig säker om du går hem 
ensam på kvällen i din stad/ditt område? ●

 SAMMANFATTNING 

Det är falskt att påstå att ökad 
invandring ökar otryggheten.
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FLER INVANDRARE GER 
INTE MINDRE TRYGGHET

VI BLIR 
OLYCKLIGARE 

I ETT ENSIDIGT 
LAND

HÖG INVANDRING ÖKAR 
INTE DET DÖDLIGA VÅLDET

DÄREMOT GÅR DET ATT SE ATT SAMHÄLLEN med hög 
invandring visar en högre tillfredställelse 
med livet än i länder med låg invandring. Det 
multikulturella samhällena (vilket invand-
ring skapar vg kultur, språk, mat osv) verkar 
vara något positivt för livstillfredställesen.  ●

 SAMMANFATTNING 

Det är uppenbarligen falskt att 
påstå att ökad invandring ger 
mindre livstillfredställelse. Det 
verkar vara tvärtom. I länder 
med hög andel utlandsfödda 
är livstillfredställelsen högre.

 SAMMANFATTNING 

Invandringens storlek har 
inte inneburit högre dödlighet 
på grund av våld.

INVANDRING FÖRSTÖR 
INTE JÄMSTÄLLDHETEN

DET FINNS INDEX SOM JÄMFÖR  jämställdheten i 
olika länder. Här har vi ett aktuellt (EU, Gen-
der equality index) som dock bara innehåller 
EU-länderna i OECD:s undersökning. Men 
bilden visar att i Europa fi nns inget tydligt 
samband mellan invandring och sämre 
jämställdhet. Tvärtom verkar det vara sämst 
i länder med låg invandring. ●

 SAMMANFATTNING 

Det är falskt att påstå att 
ökad invandring innebär 
sämre jämställdhet.

0,0 1,0 3,0 4,02,0

GRUPP 1

GRUPP 2

GRUPP 3

GRUPP 4

GRUPP 5

DÖDLIGHET PER 100 000 INVÅNARE 
PÅ GRUND AV VÅLD (2016)

0,0 0,3 0,9 1,20,6

GRUPP 1

GRUPP 2

GRUPP 3

GRUPP 4

GRUPP 5

DÖDLIGHET PER 100 000 KVINNOR
PÅ GRUND AV VÅLD (2016)

EN AV DE GRÖVSTA MYTERNA är att ett lands grova 
våldsbrott som leder till dödsfall ökar automa-
tiskt vid hög andel invandrade. Detta är rakt 
upp och ner fel. Tvärtom visar statistiken en 
helt annan bild.

ÄVEN PÅSTÅENDEN OM ATT dödligt våld mot kvinnor 
skulle hänga ihop med andelen invandrade är 
djupt felaktig.
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DE FLESTA SOM FLYR för sina liv eller 
sin familjs och barns överlevnad 
gör det av tvång. Situationen man 
lever i är hotfull och orimlig och 
flykten blir den enda utvägen. 
Rätten att fly och söka asyl är 
universell, det är en mänsk-
lig rättighet enligt FN och det 
finns ingen möjlighet att vägra 
människor den rätten utan att 
samtidigt bryta mot de mänskliga 
rättigheterna.
   Det här vet alla demokratiska 
politiker och de flesta medier och 
ändå har de senaste åren i mycket 
handlat om hur politiken ska hin-
dra människor att söka asyl. EU 
som helhet betalar miljarder för 
att få länder som Turkiet (och kan-
ske snart Marocko och Libyen) att 
fungera som en gränsvakt som 
hindrar asylsökande att nå EU. 
Vilket leder till att människor dör 
på Medelhavet i desperata försök 

att komma fram. (över 17000 
har försvunnit eller hittats 
drunknande sedan 2014 enligt 
UNHCR). 
   Men hur motiveras egentligen 
denna skräck för flyktingar.

VI HAR HITTILLS visat att invand-
ring i sig varken kan förklara 
arbetslöshet, budgetbalans eller 
ens sociala problem och jämlik-
het. Det finns inget som visar 
att länder med få invandrare 
klarar problem bättre än länder 
med många. Snarare finns det 
tecken på att människor i länder 
med hög invandring har en god 
utveckling och upplever en god 
livssituation.
   Men går det på samma sätt  
att visa att de länder som har  
tagit emot många asylsökande 
har mindre problem eller större 
tillväxt?

   Nej.
   Orsaken är att asylsökande 
- som inte har fått uppehållstill-
stånd och därmed ännu inte kan 
bli invandrare - lever i en gråzon 
där man varken får göra nytta, ut-
bilda sig eller ta del av det övriga 
samhället i fullo.
   Det går inte att mäta. Att 
arbetslösheten sjunker i länder 
med högt asylmottagande,  
liksom i länder med lågt, har 
med andra orsaker att göra. Och 
länder med högt asylmottag-

ande är ofta  
rikare och har 
därmed automatiskt 
bättre offentlig  
ekonomi. Och så 
vidare.
   Sverige är det land 
som har tagit emot 
f lest asylsökande 
(Nästan 7 f lyktingar 

per 1000 invånare, jämfört med 
Tyskland 4, Norge 2 och Frank-
rike 1.) Sverige har samtidigt 
under hela perioden haft stor 
tillväxt, stora överskott i  
offentlig sektor, ett enormt 
 offentlig finansiellt nettoöver-
skott och en sakta sjunkande 
arbetslöshet.
   Men det enda det visar är att ett 
land kan ha stor asylmottagning 
och samtidigt en bra utveckling. 
Det går dock inte visa att det 
beror på asylmottagandet. (Vilket 

FLYKTINGAR  
BLIR INVANDRARE

”Ett land kan ha stor

asylmottagning och 

samtidigt en bra utveckling”
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FLYKTINGSTRÖMMAR beror på politiska eller 
naturliga katastrofer. Krig eller diktatur, 
men också missväxt och hunger. Tittar 
man på Sveriges flyktingmottagande 
genom årtiondena så är det som en enda 
lång global historielektion om vad som 
har hänt. Finländare är fortfarande den 
största invandringsgruppen och många 
flyttade hit redan på 50-talet. På sextio-
talet kom italienare och senare många 
från Turkiet. Balkankriget skapade en 
stor ström av människor från Bosnien och 
Kosovo medan Ayatollornas övertagande 
i Iran gjorde att Sverige idag har 100 000 
medborgare födda i iran som flytt diktatu-
ren där. Latinamerikas diktatorer skapade 
samma utveckling på 70-talet liksom 
Greklands diktatur. Kriget i Afghanistan 
liksom Irak och senast Syrien är andra 
exempel på flykt från en förstörd nation, 
liksom Somalia. Diktatur och förtryck har 
skapat flyktingar både från Etiopien och 
Eritrea. Världen har kommit hit och gjort 
Sverige större.
   Det gemensamma för alla grupper är att 
de alla har blivit föremål för samma typ av 
fördomar och rasism från framför allt de 
svenska rasisterna.
   Finnar ”slogs med kniv” Italienare var 
”tjuvaktiga”, somalier ”obildbara”, greker 
”lata” och Balkans flyktingar ”våldsam-
ma”. Fördomarna mot människor som flytt 
krigen i mellanöstern känner vi alla till, de 
göms under ordet ”muslimer”.
   Om man vill undersöka de här fördomar-
na och förolämpningarna mot människor 
så kan man göra det genom att titta på hur 
svenskar betraktades när de invandrade 
till USA och bodde i det fattiga Swede 
Hollow. Svenskar var obildbara, smutsiga, 
kunde inte prata och luktade som ”ras” illa.  
Eller låt en amerikansk rasist anno 1901 få 
ordet:

”Här är vi högst femton vita män på 
sextio svenskar, men vi håller dem 
kort och de vet vem som bestämmer... 
det är bara på kvällarna jag behöver ha 
något att göra med de djuriska varelser 
man kallar svenskar... att gå bakom en 
rad svenskar är inget för en man med 
väl utvecklat luktsinne. Den stanken 
kan bara komma från en lång rad av 
otvättade förfäder.”

(Brev från skogshuggaren Horace Glenn, 
framtaget av immigrationsforskaren  
Rudolph Vecoli).
   Ola Larsmo har skrivit en romanen 
Swede Hollow om det här bemötandet av 
svenska utvandrare.
   Nyttig läsning för varje rasist.

SÅ FINNS DET ”fel” invandrare.
Nej, däremot är frågan fel.
Bakom den ligger en rasism som gör 
människor dumma. ●

FINNS 
DET ”FEL” 
INVANDRARE?

”Svenskar var obildbara, 

smutsiga, kunde inte prata

och luktade som ’ras’ illa.”
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Det går inte att visa att antalet asylsökande ökar tillväxten. Å andra sidan går 
det heller inte att visa att den minskar den. Varje prick på bilden är ett land. De 
färgade är exempel som visar hur olika utvecklingen är.

 SAMMANFATTNING 

Att fly är en mänsklig rättighet i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna.
En asylsökande blir invandrare när 
asylansökan är godkänd.

vore märkligt i sig, människor som 
flyr behöver flera år på sig att kom-
ma in i ett nytt sammanhang.)
   Däremot kan man givetvis 
diskutera den stimulans i form av 
fler jobb, fler uthyrda lokaler, mer 
stöd till kommuner och handel och 
utbildning som flyktingmottagand-
et innebär. Det ökar ett samhälles 
aktivitet och därmed samhällets 
ekonomi. I vissa kommuner har 
det inneburit en stor ekonomisk 
injektion som ökar om flyktingen 
efter att asyl beviljats väljer att 
stanna kvar. 
   Så om man vill kan man se de 
satsningarna som investeringar 
vilket ökar vår gemensamma 
ekonomi och styrka. Men inves-
teringens mål är en invandring 
som blir så lätt för individen som 
möjligt. Flyktingar blir invandrare 
och det är därför invandringen vi 
diskuterar. ●

FLYKTINGAR  
BLIR INVANDRARE
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OECD HAR ÄVEN GJORT en under-
sökning där de går igenom hur 
invandring i olika länder kan 
ha för ekonomiska effekter. Det 
här är en studie som fått rasister 
att bli vansinniga och svenska 
invandringskritiska ekonomer 
har lagt ner många timmar på att 
motargumentera.

Men de har missförstått själva 
undersökningen. Den säger näm-
ligen något helt annat än de tror.

OECD:s rapport berättar inte 
att invandring ger stora ekono-
miska fördelar automatiskt. Den 
berättar däremot att om man gör 

rätt så gör det ett land mycket 
rikare.

Först tittar OECD på hur stater-
nas offentliga inkomster påver-
kas av invandring. Man räknar 
samman kostnader man har för 
bidrag och stöd och jämför med 
intäkter i form av skatter och av-
gifter för invandrare. För de allra 
flesta länder, inklusive Sverige är 
det här ett plus.

Det är egentligen bara några 
gamla öststater med mycket 
låg invandring som har större 
kostnader än inkomster. Plus 
Tyskland och Frankrike bland 

länder med högre invandring. 
Nästan alla andra får in mer än 
man ger ut.

För Sveriges del pekar under-
sökningen på ett positivt tillskott 
på cirka 896 euro per hushåll i 
snitt, alltså drygt 8 4 00 kronor

Det är inte ett stort överskott 
men dock ett tillskott. Och där-
med en spik i kistan på alla som 
påstår att invandringen kostar 
mer än den ger.  

Om man bara tittar på in-
hemskt födda blir tillskottet 
netto för dessa hushåll istället 
6 815 euro, drygt 65 000 kronor.

Så vad består skillnaden i?
Om vi i Sverige, istället för att 

diskutera invandrare som ett 
problem, investerade, utbildade 
och anställde de som kommer hit 
skulle den gemensamma vinsten 
bli 0,53 procent av BNP, 20,7 mil-
jarder kronor per år.

Från ett litet överskott skulle 
vi gå till ett rejält överskott som 
gjorde alla tillsammans så myck-
et rikare.

VAD BETYDER DE HÄR SIFFRORNA för 
politiken?

De som bekämpar invandring 

OECD-RAPPORT: 
INVANDRING ÄR INGET 
EKONOMISKT PROBLEM

-10 250-5 105 2015
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och odlar myter om invandrare 
gör oss alla fattigare.

Det är SD:s politik att sprida 
lögner om invandrare och det 
skadar oss alla. 

Det gör Sverige fattigare. 
Och det är farligt om media 

sprider myter om invandringens 
kostnader men aldrig diskuterar 
dess inkomster.

Men OECD-studien diskuterar 
också vad man bör räkna med 
som kostnad för ett land när 
nya människor flyttar in. Förut-
om nettoeffekten på budgeten, 
vad finns det som kan förändra 
bilden?

Man presenterar tre olika 
analyser. 

Dels ser man den ekonomiska 
effekten om ålderspensioner till 
invandrade inte räknas med. Då 
blir överskottet mycket större för 
Sverige och Tyskland. De invand-
rare som idag är pensionärer har ju 
jobbat flera decennier och arbetat 
ihop till sina pensioner så det är 
kanske rimligt att räkna bort det. 

Dels ser man hur resultatet 
blir om alla offentliga kostnader, 
inklusive asylmottagning, slås 
ut på varje invandrare, exklusi-
ve försvar och statsskulder. Det 
är ju rimligt med tanke på att 
försvarskostnader inte ökar för 
att 50 000 personer kommer till 
landet och statskulder och andra 
skulder är knappast något en 
invandrare skapat. Att räkna in 
asylmottagning i invandringsfrå-
gan är däremot tveksamt då en 
asylsökande inte är invandrare. 
Men OECD väljer att ha det med 
i den kalkylen och redovisar då 
resultatet.

Slutligen tittar man på resul-
tatet när man bara räknar bort 
försvaret.

Resultaten är intressanta. 
Om vi tittar på Sverige bety-

der det att om allt utom försvar 

räknas in så ger invandringen ett 
nettominus på -0,57 procent av 
BNP. Multiplicerar vi det med BNP, 
cirka 3 900 miljarder kronor kro-
nor, blir det bara ett underskott på 
22 miljarder. 

Nu finns det väldigt få svensk-
ar som skulle klara en liknande 
uträkning. En grupp gamla skulle 
alla bli en ”kostnad”. Barn också. 
Eller ungdomar på grund av den 
höga arbetslösheten. Kanske fullt 
friska personer utan barn skulle 
ge ett plus några år med det sättet 
att räkna. Barnfamiljer skulle 
inte göra det. Det är alltså ett rätt 
extremt sätt att se på invandring-
ens kostnader. Men även extremt 
räknat hamnar OECD bara på 
minus 22 miljarder för Sverige.

Om vi istället tittar på uträk-
ningen minus pensionskostnader 
så blir det ett stort plus för fram-
för allt Sverige och Tyskland. För 
Sveriges del blir det ett överskott 
på 24 miljarder per år.

Om man istället lägger till 
att invandrare ska tvingas vara 
med och betala länders skapade 
offentliga statsskulder så blir 
nettot för Sverige bara ett minus 
på 14,5 miljarder.

UTGÅR MAN IFRÅN OECD:s basuträk-
ning är det istället ett överskott 
på 8 miljarder per år.

Hur man än räknar är det alltså 
så att studien visar på mycket små 
överskott eller underskott beroen-
de på vad man anser att en invand-
rare ska bära för kostnader.

Det här är en av de få stora 
undersökningarna av oberoende 
internationella experter och den 
ger mer stöd för tesen att in-
vandring lönar sig i ett land som 
Sverige än motsatsen. Att låta alla 
invandrare betala pensioner dub-
belt upp eller tidigare politiskt 
skapade statsskulder är knappast 
rimligt. ●

INVANDRINGENS 
EFFEKT PÅ DEN 
PRIVATA SEKTORN
OBSERVERA ATT OECD:S RAPPORT bara 
gäller offentlig sektors inkomster 
och utgifter. Givetvis har invand- 
ring positiva effekter på den 
privata ekonomin också. Konsum- 
tion. Handel. Export och kultur.

Men det gäller alla människor 
i ett land. Väldigt få lever utan 

att deras inkomster senare också 
fördelas på många fler genom att 
man betalar hyra, handlar, reser 
och sparar.

Hur man än räknar blir fler 
människor i en stad eller land en 
ökad ekonomisk aktivitet. Och det 
gynnar alla som bor i landet. ●

RASISTERNAS 
UTRÄKNINGAR 
ÄR ABSURDA
INGA RASISTER GILLAR den här 
OECD-rapporten. SD:s ledning 
talar istället om flera hundra 
miljarder som årlig kostnad för 
invandring. Det är ren lögn men 
säger man det ofta nog är det 
alltid någon som tror det.

De lutar sig på beräkningar 
som inte går att ta på allvar.

EXEMPELVIS ANVÄNDS Jan Tullbergs 
egen beräkning från boken Lås-
ningen där invandringen kostar 
250 miljarder per år. Det vill säga 
mer än all sjukvård, skola och 
barnomsorg.  ”Beräkningarna” 
bygger på kraftiga överdrifter om 

till exempel kostnaden för krimi-
nalitet och påståenden som att 
anhöriginvandring för somalier 
skulle kosta mer än 23 miljoner 
per person och år (!) vilket är 
absurt och betyder att han räknar 
med att alla dessa 11 000 anhö-
riginvandrare är barn och sedan 
under hela sitt liv aldrig kommer 
jobba eller på annat sätt bidra till 
svensk ekonomi. Vi tror inte det 
finns sådana historiska exempel 
överhuvudtaget på sådan invand-
ring. Visst är sysselsättningen 
lägre bland invandrade än inföd-
da. Men att räkna den som noll är 
bara propaganda. ●

BASLINJE
BASLINJE UTAN 

PENSIONSYSTEMET

BASLINJE 
PLUS ANDRA 

GEMENSAMMA 
KOSTNADER UTOM 

FÖRSVAR OCH 
STATSKULDER

BASLINJE 
PLUS ANDRA 

GEMENSAMMA 
KOSTNADER UTOM 

FÖRSVAR

DANMARK 0,11 0,23 -0,31 -0,39

TYSKLAND -1,3 0,21 -1,93 -2,32

SVERIGE 0,20 0,62 -0,37 -0,57

BERÄKNAD OFFENTLIG NETTOINKOMST MED OCH UTAN PENSIONS-
KOSTNADER, SAMT MED OCH UTAN ANDRA GEMENSAMMA KOSTNADER

 SAMMANFATTNING 

• Invandringens nettoeffekter på budgetsaldot: 
0,2% × 3900 miljarder = + 8 miljarder

• Med hänsyn till alla offentliga 
utgifter: - 22 miljarder

• Med hänsyn till alla offentliga utgifter 
exklusive statskulder: – 14,5 miljarder

• Med ålderspensionärer borträknade: 
0,62% × 3900 miljarder = + 24 miljarder.

”Visst är sysselsättningen lägre bland 

invandrade än infödda. Men att räkna 

den som noll är bara propaganda.”
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FÖR DET FÖRSTA ökade arbetslöshe-
ten extremt från 1990 till 1994 
oberoende av invandringen. 
Sverige gick från 190 000 arbets-
lösa till 680 000 på bara fyra år. 
För det andra har länder med låg 
invandring samma problem med 
hög arbetslöshet som de med fler 
invandrare.

Men vad beror då den svenska 
arbetslösheten på?

Exportkris på grund av världs-
kriser? Utslagning av gammal 
industri? Ökad konkurrens från 
Kina och andra asiatiska nya 
industristater? Alltför höga löner, 
eller alltför höga skatter?

Nej.
Sverige har klarat full  

sysselsättning (en arbetslöshet  
på några få procent) under  
decennier av liknande ”hot” om 
man nu verkligen tror att höga  
löner är ett hot. (Höga löner 
skapar ofta mer arbete då kon-
sumtion och skatteintäkter blir 
högre.)

MEN VAD VAR DET DÅ som hände i 
Sverige i början på 90-talet som 
skapade massarbetslösheten 
som bitit sig fast sedan dess? 
Jo,  politiska beslut. Sverige 
 ändrade ekonomiskt mål 1991. 
Istället för full sysselsättning 
var det låg inflation som blev 
målet för både finanspolitik och 
penning politik.

För de allra flesta människor 
i Sverige var det en obegriplig 
fråga. Det var inte så att riksdagen 
frågade väljarna om de föredrog 
hög sysselsättning eller låg infla-
tion. Istället fick alla bara veta att 
det viktigaste var att bekämpa 
inflationen och vem kan vara för 
hög inflation i sig?

Det nya ekonomiska målet 
ledde till några viktiga föränd-
ringar.

Riksbanken fick i uppdrag att 
sänka inflationen, vilket gjordes 
med höga räntor och en stramare 
utlåning. Detta innebar i sin tur 
lägre investeringar inom landet 

(och rejäla bankvinster). Staten 
och kommuner och landsting 
minskade också sina investe-
ringar vilket också skapade färre 
nya jobb.

Men framförallt genomför-
des en kraftig nedskärning av 
antalet jobb i offentlig sektor. Vi 
avskedade oss själva.

TOTALT HAR VI IDAG över cirka 
450 000 färre anställde inom 
offentlig sektor jämfört med 
1990. Det här är människor som 
gått från arbete till arbetslöshet 
och inte fångades upp i privat 
sektor eftersom den också hade 
kris i början på 90-talet. (Indu-
strin minskade, liksom privata 
serviceföretag.)

Vi skapade massarbetslöshe-
ten själva och har sen dess hållit 
kvar den både under 90-tal, 00-tal 
och de sista fyra åren.

Idag är fortfarande åtta procent 
i Sverige arbetslösa.

Det har inte med invandring 
att göra. Det är ett politiskt val 

där toklåg inflation och minskad 
offentlig investering och konsum-
tion varit målet.

Det har haft två andra effek-
ter. Trots krisår har vinsterna i 
svenska företag och banker stigit 

kraftig. Samtidigt har lönerna 
stått och stampat. 

Och vem skyller man då på. 
Invandringen.
Det är rätt magstarkt. Förutom 

att det är en lögn. ●

SKYLL INTE ARBETSLÖSHET
PÅ INVANDRING – SKYLL PÅ 
VÅRA SVENSKA POLITIKER

I rasistiska inlägg kan man få läsa att invandring 
skapat massarbetslösheten i Sverige. Detta är 
grundfalskt – av flera anledningar. 
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FLYKTINGVÅGEN 
NÅR INTE SVERIGE

SVERIGE ÄR ETT LAND SOM tar emot fl er asylsökande 
än andra jämförbara länder. Grannar som Norge, 
Danmark och Finland är ungefär lika rika men 
skamligt dåliga på att ta emot människor på 
fl ykt.

Skamligt e� ersom asylrätten inte är något 
man kan förhandla om. Vi har alla skrivit på 
deklarationen om FN:s mänskliga rättigheter, 
kommer en fl ykting till vår port måste vi öppna, 
lyssna och hjälpa.

Det har ingen betydelse vem som sitter i reger-
ing eller vem som skriker i riksdagen. Asylrätten 
gäller.

Trots det försöker nu fl era partier, med SD i 
spetsen, att begränsa rätten till asyl. Framför allt 
genom att göra det svårare att ta sig till landet, 
det vill sägare svårare att få sökan asyl. Om 
inge kan knacka på din dörr så måste du ju inte 
öppna. 

Ett enkelt sätt att skrämma fram en ”hårdare 
asylpolitik” är att skrämmas med ord som ”fl yk-
tingvåg” eller ”massinvandring”.

Men det fi nns varken fl yktingvågor eller mass-
invandring till Sverige.

Vill man se fl yktingvågor ska man istället titta 
på detta diagram:
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DET FASANFULLA KRIGET I SYRIEN har gjort att miljoner 
människor fl ytt. Till Libanon, Turkiet, Jorda-
nien. Europas och USA:s fl yktingmottagande 

är  däremot pinsamt låg.
Svenskt fl yktingmottagande förändras varje 

år. Världen har ha�  olika stora kriser som skapat 
många fl yktingar. Dels diktaturer i Latinamerika 
på 1970-talet. Flyktingar från Khomeinis Iran på 
80-talet. Sedan kriget på Balkan under 90-talets 
början. Och så de senaste årens krig i framförallt 
Irak och Syrien.

Förra året kom 25 666 människor och sökte 
asyl i Sverige. 2017 var det 36 531 som fi ck asyl.  
Jämför det med 1994 då 45 000 människor från 
framför allt Balkan fi ck uppehållstillstånd. 

Nu är det svårt att se på enskilda år e� ersom 
långa handläggningstider kan skjuta på besluten. 
Men tittar vi över de två stora inbördeskrigen i 
modern tid, Balkan och Syrien, blir bilden tydlig.

Året 1990–1994 sökte 197 000 människor 
asyl i Sverige. 125 000 fi ck stanna.  Det vill säga 
25 000 personer per år.

Det finns få som idag vågar påstå att denna 
flyktingmottagning skadat Sverige. Det är bara 
att titta på hur många från Balkanländerna 
som därefter jobbat i Sverige. Självklart har vi 
också förlorat många som utvandrat tillbaka 
när situationen blivit bättre i det forna Jugosla-
vien.

Åren 2013 till 2017 sökte 353 042 asyl i Sveri-
ge. 209 243 har fått uppehållstillstånd av asyl-
skäl. Det vill säga 41848 per år. 

HUR MÅNGA AV DESSA SOM ÄR KVAR i Sverige om tio 
år vet ingen. Men låt oss hoppas att inte alltför 
många fl yttar hem när kriget är över.

Tittar vi istället på 1995–1999 sökte bara 
49 000 människor asyl.

Då fi ck 34 000 stanna, 6 800 per år.
Det är uppenbart att antalet asylsökande häng-

er ihop med krig och katastrofer i vår närhet.
Rasister försöker gärna framställa asylsökan-

de som lycksökare. I så fall borde antalet fl yk-
tingar genom åren vara jämnare fördelat.

Asylsökandet ökar vissa år på grund av fl ykt 
och krig.

Det är hela poängen med asylrätten. ●

 SAMMANFATTNING 

Asylsökande är inte detsamma som invandrare. 2017 sökte 25 666 
människor asyl i Sverige. 2017 fi ck 36 000 uppehållstillstånd. 

”Var och en har rätt att 

i andra länder söka och 

åtnjuta asyl från förföljelse.”
FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter, artikel 14
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FINNS 
DET ”FEL” 
INVANDRARE?

28,5 MILJONER ÄR FLYKTINGAR i andra 
länder. De fl esta bor i Turkiet (3,5 
miljon), Pakistan och Unganda 
vardera 1,4 miljoner, och Liba-
non (i miljon). 85 procent av alla 
människor på fl ykt i världen fi nns i 
utvecklingsländer. 

Den överväldigande majoriteten 
bor i tältläger runt krigsområden 
eller hungerkatastrofer.

Antalet fl yktingar som tar sig 
till de rika länderna är en liten 
rännil.

Men säg att en supermakt 
bestämde sig för att lösa fl ykting-
problemet genom att erbjuda alla 
28,5 miljoner fl yktingar en framtid 
i den egna ekonomin.

För Kina skulle antalet vara en 
liten ökning, liksom för Indien. 
Drygt 2-3 procent i befolkning-
sökning. Men för USA skulle det 

handla om en befolkningsökning 
på drygt 8 procent. För EU drygt 
5 procent. Det bor nämligen över 
500 miljoner människor i EU.

Vad skulle det då betyda 
ekonomiskt om EU ”öppnade sitt 
hjärta”?

EU har en gemensam BNP på 
153 000 miljarder kronor år 2017, 
enligt EU:s egna beräkningar.

153 000 miljarder kronor! Säg 
att vi tog emot 28 miljoner fl yk-
tingar och gav alla som 
kommer fem års utbild-
ning och stöd motsvaran-
de en kostnad på 200 000 
kronor per år. Kostnaden 
för 28 miljoner fl yktingar 
blir då ungefär 5 600 mil-
jarder per år.

Stora delar av de här 
pengarna kommer dock 

att komma tillbaka till o� entlig 
sektor genom moms och andra 
skatter och avgi� er och genom 
att många fl yktingar kan komma i 
arbete rätt snart. Kostnaden netto 
är svår att beräkna exakt men vi 
gör en uppskattning på cirka hälf-
ten, alltså 2 800 miljarder. Om vi 
då tittar på hela EU:s BNP betyder 
det att om skatten höjs med 1,8 
procent så kan alla fl yktingar få 
plats här.

DET ÄR ALLTSÅ INTE EKONOMI som 
hindrar EU från att ta bort 
 fl yktingproblemet på jorden. Sär-
skilt inte om man räknar med att 
en majoritet av fl yktingarna redan 
e� er några år kan arbeta och göra 
EU rikare som helhet.

Hur mycket är 2 800 miljarder?
Det är mindre än en tredjedel av 

vad skattefl ykten i EU kostar varje 
år! Om alla skattesmitande privat-
personer och företag bara betalade 

den skatt de ska 
skulle EU har råd att 
ta emot alla fl ykting-
ar, tre gånger om. 
Det är också mindre 
än vad vi köper par-
fym för under ett år 
(över 4000 miljarder 
kronor enligt Statis-
ta). ●

OM VI VERKLIGEN 
ÖPPNADE VÅRA 
HJÄRTAN
Det fi nns enligt FN:s fl yktingorgan UNHCR ungefär 
68,5 miljoner människor på jorden bortkörda 
från sina hem av krig, katastrofer och svält. 

”Hur mycket är 2 800 miljarder? 

Det är mindre än en tredjedel

av vad skattefl ykten i EU kostar 

varje år!”
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”DE LEVER PÅ BIDRAG OCH SUGER UT 

SAMHÄLLET.” Den här åsikten från 
ett rasistiskt nätforum fi nns i 
många varianter. Men det handlar 
inte om banker eller om skatte-
smitare, utan det är en anklagelse 
riktad mot fattiga som kommer 
hit för att leva och arbeta.

Men gör verkligen bidrag ett 
samhälle fattigare?

Det fi nns i Sverige 400 000 
människor som har ekonomiskt 
bistånd (tidigare kallades det 
socialbidrag). Totalt utbetalas det 
tio miljarder varje år (Statistisk 
årsbok). Det betyder att dessa 
människor i snitt får 25 000 kro-
nor i stöd från samhället. Men vad 
händer med de pengarna?

En bidragstagare betalar även 
en del skatt. Framför allt moms 
på varor som hen köper. För det 
är ju mat, kläder och avgi� er som 
betalas. 

Pengarna går då till Ica, till 
H&M, till vanlig konsumtion. Det 
ger jobb och skatteintäkter.  På 
samma sätt betalar man bussen, 
mobiltelefoni och annat som är 
nödvändigt för ett vanligt liv idag.

Pengarna det o� entliga ger 
snurrar helt enkelt runt i sam-
hället och används av alla andra 
också. Bidrag är inte att göra ett 
samhälle fattigare. Det är att fl yt-
ta pengar från en del i samhället 

– de som har det gott – till de som 
har det sämre.

Men pengarna försvinner inte 
ut ur samhället.

Vår ekonomi blir mer omför-
delad.

Det är klart det fi nns de som 
är emot omfördelning och vill ha 
mer själva. Men då ska de erkän-
na det och inte försöka påstå att 
samhället blir fattigare för att vi 
omfördelar.

Ska man prata om penning-
transaktioner som minskar Sve-
riges ekonomi så är det faktiskt 
bara skattesmitning till skatte-
paradis och fusk med skatt som 
försvinner utomlands som är det 
stora problemet.

Enligt Skatteverket försvin-
ner drygt 130 miljarder varje år 
genom skattefusk. Mycket av det 
far utomlands. 

Det gör oss alla fattigare, inte 
bidrag till människor som behö-
ver stöd. ●

VART TAR 
PENGARNA 
VÄGEN?

”Pengarna försvinner 

inte ut ur samhället. 

Vår ekonomi blir 

mer omfördelad.”
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SKULLE DU SJÄLV KLARA AV att leva som en flykting i 
Sverige? Du kommer till ett nytt land, du försöker 
lära dig språket och du försöker få kontakter för 
att bygga ett nytt liv. För att klara det har du stöd.

Du får om du ska klara dig själv och inte bor på 
flyktingboende (till exempel Bert Karlssons):

• 71 kr/dag för vuxna ensamstående
• 61 kr/dag och person för vuxna som 

 delar hushåll
• 37 kr/dag för barn upp till 3 år
• 43 kr/dag för barn 4–10 år
• 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med 

tredje barnet halveras bidraget)

OM DU ÄR ENSAMSTÅENDE betyder  
det att du ska klara frukost, lunch, middag, 
kläder, umgänge och resor för 71 kronor per 
dag, det vill säga 2 130 kronor i månaden. Plus 
tandvård, hygienartiklar, fritidsaktiviteter, 
medicin, kläder och skor och… ja, allt.

OM DU HAR FAMILJ med ett litet barn får ni leva på 
4 770 kronor för hela familjen.

Det är svårt att få till ett lyxliv med de peng-
arna.

Om du däremot bor på ett flyktingboende 
blir din handpenning 24 kronor om dagen. 
Då får du mat. Men ska sedan betala kläder 
och skor, sjukvård och medicin, tandvård, 
hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och 
fritidsaktiviteter.

Lycka till. ●

LEV SOM EN 
FLYKTING I SVERIGE

VI ANKLAGAR VÅRA MEDIER OCH  
VÅRA POLITIKER FÖR ATT DISKUTERA 
ETT PROBLEM SOM INTE FINNS
(DEN HÖGA INVANDRINGEN)

OCH VÄGRA LÖSA DET SOM 
VERKLIGEN FINNS
(DEN USLA MOTTAGNINGEN AV DE SOM KOMMER HIT)

Det finns inget fog för påstå-
endet att tidningar tonar ner 
problemen med invandring – 
tvärtom. 

Antalet artiklar om brott och 
risker kopplade till migration 
har ökat med nio gånger sedan 
2005, visar Dagens ETC:s 
undersökning.

Det har skett en explosion av 
pressens rapportering om brott, 
kriminalitet och problem som 
sammankopplas med migra-
tion och invandring. Året före 
valrörelsen 2006 skrevs det 2 621 
negativa artiklar om migration 
och den siffran har ökat med 895 
procent till 2017. Förra året skrevs 
det nämligen 23 478 negativa 
artiklar om migration. Det är tre 
invandringskritiska texter i tim-
men, dygnet runt i ett år. 

Snabbast ökar rapporte-
ringen om ensamkommande 
ungdomars brottslighet. Det 
visar Dagens ETC:s sökningar i 
mediearkivet som samlar över 
800 tryckta källor. Resultaten av 
ordsökningarna är i linje med 
Jesper Strömbäcks forskning 
som publicerades förra året.

– Framförallt under de senas-
te åren har politiken svängt i en 
mer restriktiv riktning i migra-
tionsfrågor och det avspeglar sig 
i mediernas bevakning. Sedan 
har det skett specifika händelser 
som fått enorm uppmärksam-
het, jag tänker på exempelvis de 
sexuella trakasserierna i Köln 
och på svenska festivaler. Då 
etablerades en berättelse om 
ensamkommande som en risk, 
säger Jesper Strömbäck, profes-
sor i journalistik vid Göteborgs 
universitet.

Fortsatt ökning

Den negativa rapporteringen 
ökade kraftigt under de senaste 
två valåren. Men efter 2010 gick 
kurvorna ner ett par år för att ta 
fart igen 2014. En tänkbar förkla-
ring är Sverigedemokraternas 
inträde i riksdagen 2010. Men till 
skillnad från de förra mellanvals-
åren har den negativa rapporte-
ringen inte gått ner, utan i stället 
ökat kraftigt under perioden 
2015–2017. 

Jesper Strömbäck tror att 
ökningen kommer att fortsätta, 
eftersom migration och brott ser 
ut att bli stora frågor i den kom-
mande valrörelsen.

– Mediernas innehåll påverkas 
i hög grad av vilken linje som 
drivs av de stora politiska aktö-
rerna. Det finns idag nästan inget 
parti som diskuterar invandring-
ens positiva konsekvenser. Istäl-

let ligger fokus på de kortsiktigt 
negativa aspekterna av migration. 

”Medierna mörkar sanningen”

Det har länge hävdats att me-
dierna inte rapporterar tillräck-
ligt kritiskt om migrationens 
negativa konsekvenser. Kritiken 
har inte bara kommit från Sve-
rigedemokrater och så kallade 
Sverigevänner på nätet utan även 
tunga Public service-profiler som 
Jörgen Huitfeldt, Anna Hedenmo 
och Janne Josefsson. De påstår 
att det finns en ängslighet och en 
beröringsskräck bland journalis-
ter för migrationsfrågor. I en DN-
intervju från 2016 hävdade förre 
kulturministern Lena Adelsohn 
Liljeroth till och med att svenska 
medier medvetet ”mörkar” fakta 
om invandringen. 

Men det finns inget i Dagens 

ETC:s undersökning eller i 
forskningen som visar att den 
påstådda kollektiva ängslighe-
ten påverkar vad journalisterna 
producerar.

– Hur diskussionerna om 
invandring går till på svenska 
redaktioner kan forskningen 
inte svara på, men ser vi till det 
journalistiska innehållet visar 
forskning att negativa nyheter 
om invandring är vanligare än 
positiva nyheter. I det samman-
hanget bör man också komma 
ihåg att ”dåliga nyheter” gene-
rellt anses ha ett högre nyhets-
värde än ”goda nyheter”, säger 
Jesper Strömbäck.

Påverkar verklighetsuppfattning

Konsekvenserna av den övervä-
gande negativa rapporteringen 
om invandringen  kan få stor 

påverkan på mediekonsumen-
ternas världsbild. Enligt Jesper 
Strömbäck kan det leda till en 
överskattning av kostnader och 
problem samt en underskattning 
av migrationens positiva effekter.

– Medierna påverkar både 
vilka frågor vi tycker är viktiga 
och hur vi uppfattar verklighe-
ten. När vi bestämmer oss för 
vilket parti vi ska rösta på gör vi 
det inte utifrån partiernas politik 
på samtliga områden, utan på 
de områden som finns närmast 
tillgängliga i våra tankar. Det i 
sin tur påverkas av medierna.
Sen har medierna så klart inte 
samma påverkan på alla männis-
kor, säger Jesper Strömbäck.

10 000

8 000

6 000

4  000

2 000

0

2005 2009 20132007 2011 20152006 2010 20142008 2012 2016 2017

XXNYHETER måndag 5 februari 2018 ı 8

Stor ökning av de negativa  
artiklarna om invandring 

Så har vi gjort undersökningen
l I mediearkivet har vi gjort sökningar 
på sex olika kombinationer av ord som 
risk, kriminalitet, brott, ensamkom-
mande, migration och invandring. 
l Utifrån sökningarna har vi räknat an-
talet artiklar som innehåller ordkombi-
nationerna i samtliga svenska nyhets-
tidningar (över 800 tryckta källor). 

Forskare: ”Den negativa rapporteringen speglar skiftet i den politiska debatten”

EIGIL SÖDERIN
eigil.soderin@etc.se

l Brott och 
kriminalitet 
+ migration

Jesper Strömbäck, professor 
i journalistik vid Göteborgs 
universitet.

Ser vi till det 
journalistiska 
innehållet visar 
forskning att 
negativa nyheter 
om invandring 
är vanligare än 
positiva nyheter. 

l Problem + 
migration

l Risk + 
migration

l Problem + 
indvandring

l Risk + invandring

l Brott + 
ensamkom-
mande

antal negativa ord i rapporteringen om invandring
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”Om du har familj med ett

litet barn får ni leva på 

4 770 kronor för hela

familjen. Det är svårt att 

få till ett lyxliv med de

pengarna.”

l Vill du dela ut den  
till arbetskamrater,  
vänner eller på stan  
så kan du beställa  
utdelningsexemplar  
från oss. Du betalar 
5 kr per ex i buntar 
om hundra. Du  
kan beställa på  
varuhuset.etc.se

l Bilagan kommer  
också finnas sprid-
ningsbar som pdf via 
etc.se framöver.
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Det finns inget fog för påstå-
endet att tidningar tonar ner 
problemen med invandring – 
tvärtom. 

Antalet artiklar om brott och 
risker kopplade till migration 
har ökat med nio gånger sedan 
2005, visar Dagens ETC:s 
undersökning.

Det har skett en explosion av 
pressens rapportering om brott, 
kriminalitet och problem som 
sammankopplas med migra-
tion och invandring. Året före 
valrörelsen 2006 skrevs det 2 621 
negativa artiklar om migration 
och den siffran har ökat med 895 
procent till 2017. Förra året skrevs 
det nämligen 23 478 negativa 
artiklar om migration. Det är tre 
invandringskritiska texter i tim-
men, dygnet runt i ett år. 

Snabbast ökar rapporte-
ringen om ensamkommande 
ungdomars brottslighet. Det 
visar Dagens ETC:s sökningar i 
mediearkivet som samlar över 
800 tryckta källor. Resultaten av 
ordsökningarna är i linje med 
Jesper Strömbäcks forskning 
som publicerades förra året.

– Framförallt under de senas-
te åren har politiken svängt i en 
mer restriktiv riktning i migra-
tionsfrågor och det avspeglar sig 
i mediernas bevakning. Sedan 
har det skett specifika händelser 
som fått enorm uppmärksam-
het, jag tänker på exempelvis de 
sexuella trakasserierna i Köln 
och på svenska festivaler. Då 
etablerades en berättelse om 
ensamkommande som en risk, 
säger Jesper Strömbäck, profes-
sor i journalistik vid Göteborgs 
universitet.

Fortsatt ökning

Den negativa rapporteringen 
ökade kraftigt under de senaste 
två valåren. Men efter 2010 gick 
kurvorna ner ett par år för att ta 
fart igen 2014. En tänkbar förkla-
ring är Sverigedemokraternas 
inträde i riksdagen 2010. Men till 
skillnad från de förra mellanvals-
åren har den negativa rapporte-
ringen inte gått ner, utan i stället 
ökat kraftigt under perioden 
2015–2017. 

Jesper Strömbäck tror att 
ökningen kommer att fortsätta, 
eftersom migration och brott ser 
ut att bli stora frågor i den kom-
mande valrörelsen.

– Mediernas innehåll påverkas 
i hög grad av vilken linje som 
drivs av de stora politiska aktö-
rerna. Det finns idag nästan inget 
parti som diskuterar invandring-
ens positiva konsekvenser. Istäl-

let ligger fokus på de kortsiktigt 
negativa aspekterna av migration. 

”Medierna mörkar sanningen”

Det har länge hävdats att me-
dierna inte rapporterar tillräck-
ligt kritiskt om migrationens 
negativa konsekvenser. Kritiken 
har inte bara kommit från Sve-
rigedemokrater och så kallade 
Sverigevänner på nätet utan även 
tunga Public service-profiler som 
Jörgen Huitfeldt, Anna Hedenmo 
och Janne Josefsson. De påstår 
att det finns en ängslighet och en 
beröringsskräck bland journalis-
ter för migrationsfrågor. I en DN-
intervju från 2016 hävdade förre 
kulturministern Lena Adelsohn 
Liljeroth till och med att svenska 
medier medvetet ”mörkar” fakta 
om invandringen. 

Men det finns inget i Dagens 

ETC:s undersökning eller i 
forskningen som visar att den 
påstådda kollektiva ängslighe-
ten påverkar vad journalisterna 
producerar.

– Hur diskussionerna om 
invandring går till på svenska 
redaktioner kan forskningen 
inte svara på, men ser vi till det 
journalistiska innehållet visar 
forskning att negativa nyheter 
om invandring är vanligare än 
positiva nyheter. I det samman-
hanget bör man också komma 
ihåg att ”dåliga nyheter” gene-
rellt anses ha ett högre nyhets-
värde än ”goda nyheter”, säger 
Jesper Strömbäck.

Påverkar verklighetsuppfattning

Konsekvenserna av den övervä-
gande negativa rapporteringen 
om invandringen  kan få stor 

påverkan på mediekonsumen-
ternas världsbild. Enligt Jesper 
Strömbäck kan det leda till en 
överskattning av kostnader och 
problem samt en underskattning 
av migrationens positiva effekter.

– Medierna påverkar både 
vilka frågor vi tycker är viktiga 
och hur vi uppfattar verklighe-
ten. När vi bestämmer oss för 
vilket parti vi ska rösta på gör vi 
det inte utifrån partiernas politik 
på samtliga områden, utan på 
de områden som finns närmast 
tillgängliga i våra tankar. Det i 
sin tur påverkas av medierna.
Sen har medierna så klart inte 
samma påverkan på alla männis-
kor, säger Jesper Strömbäck.
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Stor ökning av de negativa  
artiklarna om invandring 

Så har vi gjort undersökningen
l I mediearkivet har vi gjort sökningar 
på sex olika kombinationer av ord som 
risk, kriminalitet, brott, ensamkom-
mande, migration och invandring. 
l Utifrån sökningarna har vi räknat an-
talet artiklar som innehåller ordkombi-
nationerna i samtliga svenska nyhets-
tidningar (över 800 tryckta källor). 

Forskare: ”Den negativa rapporteringen speglar skiftet i den politiska debatten”

EIGIL SÖDERIN
eigil.soderin@etc.se

l Brott och 
kriminalitet 
+ migration

Jesper Strömbäck, professor 
i journalistik vid Göteborgs 
universitet.

Ser vi till det 
journalistiska 
innehållet visar 
forskning att 
negativa nyheter 
om invandring 
är vanligare än 
positiva nyheter. 
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l Problem + 
migration

l Risk + 
migration

l Problem + 
indvandring

l Risk + invandring

l Brott + 
ensamkom-
mande

antal negativa ord i rapporteringen om invandring
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Sveriges fattigaste
kommun vände trenden
– med flyktingar

Laxå var Sveriges fattigaste kom-
mun. Men så kom 2015 och Sveri-
ges stora flyktingmottagande. Och 
det blev kommunens räddning.

– Skulle det behövas skulle vi 
absolut göra det igen, säger kom-
munalrådet Bo Rudolfsson (KD) om 
Laxås insats.

För fem år sedan hamnade den 
lilla industriorten Laxå i södra 
Örebro län i mediernas fokus. 
Kommunen listades som Sveriges 
fattigaste kommun i en undersök-
ning gjord av tidningen Dagens 
samhälle. Kommunen var skuldsatt 
upp över öronen. Och Laxås till-
gångar i form av bostäder, byggna-
der, gator och bolag var mindre än 
skulderna.

I decennier hade befolkningen 
minskat för varje år. Över 1 000 
tomma lägenheter hade rivits under 
en 20-årsperiod. Till råga på allt 
meddelade nu den stora arbetsgiva-
ren ESAB att de varslade hälften av 

de anställda om uppsägning. Läget 
så onekligen mycket mörkt ut.

Ont om pengar, ont om jobb men 
precis som många andra utflytt-
ningskommuner hade Laxå redan 
då gott om asylsökande och flyk-
tingar. Migrationsverket hyrde in sig 
och skapade anläggningsboenden i 
de tomma hyreshusen och eftersom 
det fanns bostäder här, i ett Sverige 
som på många andra håll led av akut 
bostadsbrist, så fick Laxå också ta 
emot många av de flyktingar som 
skulle kommunplaceras. Ett redan 
utfattigt Laxå, som redan kämpade 
med miljonstora sparbeting på 
skolan, vården och omsorgen, stod 
alltså också inför utmaningen att ge 
dessa nya svenskar en bra start.

Men näR Det var som allra mest 
becksvart tändes plötsligt ett litet 
ljus. Statistiken för 2013 visade att 
Laxås befolkning ökade för första 
gången sedan 1970 och steg med 28 
personer till 5 580.

– En ökad befolkning är helt 
avgörande för vår kommun, säger 
kommunalrådet Bo Rudolfsson 
(KD).

Och så rabblar han de senaste 
årens siffror. 5 714 invånare förra 
veckan. 5 709 för ett år sedan. 5 656 
året innan det. Ökningen då för fem 
år sedan var alltså inte ett enstaka 
undantag. Befolkningen fortsätter 
att stiga.

Bo Rudolfsson tog över makten 
i Laxå efter valet 2014 då KD, eller 
kanske Bo Rudolfsson själv, gjorde 
ett kanonval. Kristdemokraterna 
fick över 18 procent av rösterna 
och tog över makten efter 62 år av 
obrutet socialdemokratiskt styre. 
Bo Rudolfssons allra främsta mål 
när han inredde kommunalråds-
kontoret och hängde upp rocken på 
tamburmajoren var att vända minus 
till plus även i kommunbudgeten. 
Och vägen dit skulle visa sig gå via 
flyktingarna.

Året efter att KD hade vunnit 

valet i Laxå gjorde kriget i Syrien 
att antalet människor på flykt i värl-
den nådde samma nivåer som under 
andra världskriget. Människor tog 
sig till fots genom Europa i jakt på 
trygghet och Sverige öppnade sina 
dörrar. Även Laxå. Kommunen låg 
i toppen på listan över de kommu-
ner som tog emot flest asylsökande 
per invånare i Sverige under 2015. 
85 asylsökande per 1 000 invånare. 
Tredje mest i landet. Att jämföra 
med rika kommuner som Lomma, 
Danderyd och Vellinge som tog 
emot mellan noll och två asylsö-
kande per 1 000 invånare.

Samma år antog kommunfull-
mäktige i Laxå en integrationsplan 
med målet att minst hälften av de 
flyktingar som placerats i Laxå ska 
välja att stanna i kommunen i minst 
ett år efter att deras etablering är 
slut. Etableringsprogrammet är de 
insatser som nyanlända får för att 
komma in i det svenska samhället. 
Om de nyanlända väljer att flytta dit 

där de erbjuds kommunplacering 
så får de också hjälp med bostad. 
När etableringstiden är slut väljer 
många att flytta till storstäderna för 
att det är lättare att få jobb där. Men 
Laxå vill behålla dem.

– Att få befolkningen att 
fortsätta att öka, det är ju det som 
avgör skattekraften. Vi har en in-
frastruktur i Laxå som är anpassad 
för många fler invånare och som vi 
måste betala för. Skolor, bostäder, 
vägar, allt. Jag kan ta Laxå vatten 
som ett exempel. Egentligen har vi 
ett för litet uttag av dricksvatten för 
att det ska fungera bra. Vi behöver 
mer som strömmar igenom, säger 
Bo Rudolfsson om varför det är så 
viktigt att få befolkningen att öka.

HuR SKa Det gå till då? Kommunal-
rådet pekar på järnvägen. Det går 
mellan 30 och 35 tåg mot Örebro 
varje dag. Där finns det jobb och 
det går att pendla. Då gäller det 
bara att se till att de nyanlända 

trivs i Laxå och vill bo här även 
om jobben finns någon annanstans. 
Bo Rudolfsson pratar om plogade 
vägar, blommor på torget och 
belysning.

– Det är ju inga stora politiska 
frågor men det är sådant som får 
människor att känna att ”Här kan 
jag bo”.

Och så gäller det att bygga 
sociala nätverk. Att de nyanlända 
får vänner, helt enkelt. Kommunen 
ger särskilda bidrag till föreningar 
som ordnar aktiviteter. Och Laxå 
har gått med i SKL:s nätverk mot 
rasism och diskriminering och ska 
använda det tiopunktsprogram mot 
rasism som European Coalition 
of Cities Against Racism har tagit 
fram i kommunens verksamheter.

– Men vi har varit väldigt 
förskonade från såna incidenter. 
Visserligen fick SD två mandat 
i fullmäktige i senaste valet, 
men den ena av dem visste inte 
ens att någon hade skrivit upp 

honom på SD:s lista och den 
andra har vi aldrig sett till. Så det 
finns en bred enighet kring att det 
är så här vi ska jobba, säger Bo 
Rudolfsson.

Det äR tiSDag föRMiDDag och i 
EFK-församlingens lokaler i Bergs-
kyrkan pågår svenskundervisning. 

Bergskyrkan är en av de föreningar 
som har fått integrationsbidrag från 
kommunen. Pastor Ronny Söder 
förklarar för en grupp hur det går till 
när svenskar åker till badstranden.

– Vi tar med oss en handduk, lig-
ger i solen, tar ett dopp och fikar.

De som är här i dag är fortfaran-
de asylsökande och väntar på uppe-
hållstillstånd.

– Men det är jättebra att få öva 
svenska, säger Fatikhan Asgari från 
Afghanistan.

Han har väntat i två år och sex 
månader. De senaste tio månaderna 
har han bott i i Finnerödja utanför 
Laxå i de lägenheter som Migra-
tionsverket hyr.

Han stannar gärna här om han 
bara får.

– Det är bra här. Jag pratar med 
grannarna och dricker kaffe med 
dem och hjälper till i kyrkan när det 
behövs, säger han.

Tanja Hougaard är en av volon-
tärerna. Hon visar runt mellan 
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Sveriges fattigaste
kommun vände trenden
– med flyktingar

Laxå var Sveriges fattigaste kom-
mun. Men så kom 2015 och Sveri-
ges stora flyktingmottagande. Och 
det blev kommunens räddning.

– Skulle det behövas skulle vi 
absolut göra det igen, säger kom-
munalrådet Bo Rudolfsson (KD) om 
Laxås insats.

För fem år sedan hamnade den 
lilla industriorten Laxå i södra 
Örebro län i mediernas fokus. 
Kommunen listades som Sveriges 
fattigaste kommun i en undersök-
ning gjord av tidningen Dagens 
samhälle. Kommunen var skuldsatt 
upp över öronen. Och Laxås till-
gångar i form av bostäder, byggna-
der, gator och bolag var mindre än 
skulderna.

I decennier hade befolkningen 
minskat för varje år. Över 1 000 
tomma lägenheter hade rivits under 
en 20-årsperiod. Till råga på allt 
meddelade nu den stora arbetsgiva-
ren ESAB att de varslade hälften av 

de anställda om uppsägning. Läget 
så onekligen mycket mörkt ut.
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precis som många andra utflytt-
ningskommuner hade Laxå redan 
då gott om asylsökande och flyk-
tingar. Migrationsverket hyrde in sig 
och skapade anläggningsboenden i 
de tomma hyreshusen och eftersom 
det fanns bostäder här, i ett Sverige 
som på många andra håll led av akut 
bostadsbrist, så fick Laxå också ta 
emot många av de flyktingar som 
skulle kommunplaceras. Ett redan 
utfattigt Laxå, som redan kämpade 
med miljonstora sparbeting på 
skolan, vården och omsorgen, stod 
alltså också inför utmaningen att ge 
dessa nya svenskar en bra start.

Men näR Det var som allra mest 
becksvart tändes plötsligt ett litet 
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Laxå var Sveriges fattigaste kom-
mun. Men så kom 2015 och Sveri-
ges stora flyktingmottagande. Och 
det blev kommunens räddning.

– Skulle det behövas skulle vi 
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munalrådet Bo Rudolfsson (KD) om 
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tomma lägenheter hade rivits under 
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meddelade nu den stora arbetsgiva-
ren ESAB att de varslade hälften av 

de anställda om uppsägning. Läget 
så onekligen mycket mörkt ut.

Ont om pengar, ont om jobb men 
precis som många andra utflytt-
ningskommuner hade Laxå redan 
då gott om asylsökande och flyk-
tingar. Migrationsverket hyrde in sig 
och skapade anläggningsboenden i 
de tomma hyreshusen och eftersom 
det fanns bostäder här, i ett Sverige 
som på många andra håll led av akut 
bostadsbrist, så fick Laxå också ta 
emot många av de flyktingar som 
skulle kommunplaceras. Ett redan 
utfattigt Laxå, som redan kämpade 
med miljonstora sparbeting på 
skolan, vården och omsorgen, stod 
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(KD).

Och så rabblar han de senaste 
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Och vägen dit skulle visa sig gå via 
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kande per 1 000 invånare.
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att det är lättare att få jobb där. Men 
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Bo Rudolfsson om varför det är så 
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ett kanonval. Kristdemokraterna 
fick över 18 procent av rösterna 
och tog över makten efter 62 år av 
obrutet socialdemokratiskt styre. 
Bo Rudolfssons allra främsta mål 
när han inredde kommunalråds-
kontoret och hängde upp rocken på 
tamburmajoren var att vända minus 
till plus även i kommunbudgeten. 
Och vägen dit skulle visa sig gå via 
flyktingarna.

Året efter att KD hade vunnit 

valet i Laxå gjorde kriget i Syrien 
att antalet människor på flykt i värl-
den nådde samma nivåer som under 
andra världskriget. Människor tog 
sig till fots genom Europa i jakt på 
trygghet och Sverige öppnade sina 
dörrar. Även Laxå. Kommunen låg 
i toppen på listan över de kommu-
ner som tog emot flest asylsökande 
per invånare i Sverige under 2015. 
85 asylsökande per 1 000 invånare. 
Tredje mest i landet. Att jämföra 
med rika kommuner som Lomma, 
Danderyd och Vellinge som tog 
emot mellan noll och två asylsö-
kande per 1 000 invånare.

Samma år antog kommunfull-
mäktige i Laxå en integrationsplan 
med målet att minst hälften av de 
flyktingar som placerats i Laxå ska 
välja att stanna i kommunen i minst 
ett år efter att deras etablering är 
slut. Etableringsprogrammet är de 
insatser som nyanlända får för att 
komma in i det svenska samhället. 
Om de nyanlända väljer att flytta dit 

där de erbjuds kommunplacering 
så får de också hjälp med bostad. 
När etableringstiden är slut väljer 
många att flytta till storstäderna för 
att det är lättare att få jobb där. Men 
Laxå vill behålla dem.

– Att få befolkningen att 
fortsätta att öka, det är ju det som 
avgör skattekraften. Vi har en in-
frastruktur i Laxå som är anpassad 
för många fler invånare och som vi 
måste betala för. Skolor, bostäder, 
vägar, allt. Jag kan ta Laxå vatten 
som ett exempel. Egentligen har vi 
ett för litet uttag av dricksvatten för 
att det ska fungera bra. Vi behöver 
mer som strömmar igenom, säger 
Bo Rudolfsson om varför det är så 
viktigt att få befolkningen att öka.

HuR SKa Det gå till då? Kommunal-
rådet pekar på järnvägen. Det går 
mellan 30 och 35 tåg mot Örebro 
varje dag. Där finns det jobb och 
det går att pendla. Då gäller det 
bara att se till att de nyanlända 

trivs i Laxå och vill bo här även 
om jobben finns någon annanstans. 
Bo Rudolfsson pratar om plogade 
vägar, blommor på torget och 
belysning.

– Det är ju inga stora politiska 
frågor men det är sådant som får 
människor att känna att ”Här kan 
jag bo”.

Och så gäller det att bygga 
sociala nätverk. Att de nyanlända 
får vänner, helt enkelt. Kommunen 
ger särskilda bidrag till föreningar 
som ordnar aktiviteter. Och Laxå 
har gått med i SKL:s nätverk mot 
rasism och diskriminering och ska 
använda det tiopunktsprogram mot 
rasism som European Coalition 
of Cities Against Racism har tagit 
fram i kommunens verksamheter.

– Men vi har varit väldigt 
förskonade från såna incidenter. 
Visserligen fick SD två mandat 
i fullmäktige i senaste valet, 
men den ena av dem visste inte 
ens att någon hade skrivit upp 

honom på SD:s lista och den 
andra har vi aldrig sett till. Så det 
finns en bred enighet kring att det 
är så här vi ska jobba, säger Bo 
Rudolfsson.

Det äR tiSDag föRMiDDag och i 
EFK-församlingens lokaler i Bergs-
kyrkan pågår svenskundervisning. 

Bergskyrkan är en av de föreningar 
som har fått integrationsbidrag från 
kommunen. Pastor Ronny Söder 
förklarar för en grupp hur det går till 
när svenskar åker till badstranden.

– Vi tar med oss en handduk, lig-
ger i solen, tar ett dopp och fikar.

De som är här i dag är fortfaran-
de asylsökande och väntar på uppe-
hållstillstånd.

– Men det är jättebra att få öva 
svenska, säger Fatikhan Asgari från 
Afghanistan.

Han har väntat i två år och sex 
månader. De senaste tio månaderna 
har han bott i i Finnerödja utanför 
Laxå i de lägenheter som Migra-
tionsverket hyr.

Han stannar gärna här om han 
bara får.

– Det är bra här. Jag pratar med 
grannarna och dricker kaffe med 
dem och hjälper till i kyrkan när det 
behövs, säger han.

Tanja Hougaard är en av volon-
tärerna. Hon visar runt mellan t

”En ökad 
befolkning 

är helt
avgörande 

för vår
kommun.

efK-församlingen Bergskyrkan är en av de föreningar i Laxå som har 
fått bidrag från kommunen för att ordna integrationsverksamheter för 

att de nya invånarna ska trivas i Laxå och välja att stanna.
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grupperna. En håller till i kyrksalen 
på övervåningen och två andra nere 
i kafédelen på bottenvåningen. 
Asylkaféet är en av de verksamhe-
ter som Bergskyrkan står för. En 
annan är en liten second hand-butik 
mitt emot järnvägsstationen där 
asylsökande och nyanlända också 
har kunnat arbeta. Odlingslotterna 
blev en riktig succé förra året. Så 
fort våren kommer ska det odlas 
igen. Och så har det varit bussresor 
till Stockholm och grillkvällar.

– De asylsökande och de 
nyanlända, de kommer på allt 
som vi ordnar. Det är svårare att 
locka de gamla Laxåborna. De är 
vänligt sinnade och har varit väldigt 

givmilda under de här åren, men de 
dyker inte riktigt upp, säger Tanja 
Hougaard.

För egen del säger hon att de 
nya kontakter hon har fått har varit 
väldigt berikande. Hon har fått nya 
vänner, lärt sig saker och vågat 
fråga om det som hon inte riktigt 
har förstått.

Jessica Vidberg är enhetschef på 
integrations- och arbetsmarknads-
enheten. Hon anställdes 2015 för 
att ansvara för Laxås ambitiösa 
integrationsarbete. Hon håller med 
om att en av de största utmaning-
arna har varit att få Laxåborna att 
lämna tv-soffan.

– Många av de som har kommit 
hit, de vill umgås på kvällen. Men 
svenskar vill gå hem efter jobbet. 
Det är gamla strukturer som tar tid 
att bryta upp, säger hon.

Jessica Vidberg tror på mat, 
det lockar alltid folk. Och vanliga 
möten på Ica och i de föreningar 
där Laxåborna redan håller till. 
Sådant som är kravlöst. Och så 
tidens gång.

– Det kommer att visa sig om tio 
år vilka relationer som var bestå-
ende och vad som fungerade, säger 
hon.

För Laxå Förändras. Och har 
redan förändrats. I dag är 18 

procent av befolkningen utrikes-
födda. För fem år sedan var samma 
siffra 13 procent. Tanja Hougaard 
i Bergskyrkan hoppas att det ska 
leda till fler restauranger med mat 
från olika delar av världen, vid 
sidan av den thairestaurang som 
redan har öppnat. Ett kafé kanske 
i centrum. Ett mer kontinentalt 
sätt att umgås.

Kawthir Heraki och Samir Al 
Shomar från Syrien tror också på 
förändring. De flyttade till Laxå 
för två månader för att ta över den 
nystartade livsmedelsbutiken vid 
torget som har specialiserat sig på 
matvaror från Mellanöstern och 
Afrika. I hyllorna finns libanesiskt 

bröd, vinblad, aubergineröra, 
baklava och nötter.

– När man är ny i Sverige är det 
inte så lätt att veta vad allt som finns 
på Ica är. Här är det lättare att för-
stå och hitta det man vill ha, säger 
Kawthir Heraki.

Hon kan inte säga så mycket om 
Laxå än, men hon tror på en framtid 
här.

– Jag tror att det kommer att bli 
bra. Och att vi kommer att få fler 
kunder.

bo rudoLFsson lyckades med sitt 
mål. Befolkningsökningen ledde 
till plus också i kommunkassan. 
Nu är inte Laxå Sveriges fattigaste 

kommun längre. I förra årets års-
redovisning står det att resultatet 
landade på plus 32 miljoner kronor. 
Tre gånger mer än vad kommunen 
räknade med. I inledningen står 
det: ”Mottagandet av nyanlända 
har inneburit en fortsatt utmaning 
för kommunens verksamheter men 
också varit till klar fördel för kom-
munens ekonomi.”

Fördelen ligger i det extra 
statsbidrag som regeringen har 
betalat ut till kommuner som 
tagit emot flyktingar. Laxå fick 33 
miljoner 2015. 16 miljoner 2016 
och 14 miljoner förra året. Det be-
tyder att trots att kostnaderna för 
skolan och för försörjningsstödet 

har ökat så har det ändå blivit 
pengar över.

– Nu kan vi bygga nya bostäder 
istället för att riva. I april är fem 
nya radhus klara. Vi kan bygga om 
skolor och bygga ut äldreboendet 
Ramundergården. Vi kan anlägga 
nya parker och bygga ny förskola, 
säger Bo Rudolfsson.

– Vi ska inte bli 10 000 invånare 
igen. Men i alla fall 6 000, fortsätter 
han.

nu är det 2018 och målen i integra-
tionsplanen ska stämmas av mot 
verkligheten. Av de nyanlända som 
har kommit sedan 2015 har tre fjär-
dedelar valt att stanna. Alla är i och 

för sig inte klara med sin etablering 
än, men det ser bra ut. Och trots att 
länsstyrelsen egentligen ville nolla 
Laxå i år, det vill säga Laxå skulle 
inte behöva ta emot några nyan-
lända eftersom kommunen redan 
har tagit emot så många, så erbjuder 
sig kommunen att ta emot minst 15 i 
år, kanske fler.

– Det här är småkommunernas 
framtid, säger Jessica Vidberg 
som ska se till att integrationen 
lyckas. Utan de här människorna 
kommer vi inte att klara av under-
sköterskebristen, lärarbristen och 
ekonomin.

ulrika Lindahl
ulrika.lindahl@etc.se

bo rudolfsson (Kd) är Laxås kommunalråd. Med 18 procent av rösterna tog han 
över efter decennier av socialdemokratiskt styre med uppdraget att vända ekono-
min. ”en ökad befolkning är helt avgörande”, säger han.

Jessica Vidberg är enhetschef på integrations- och arbetsmarknadsenheten i Laxå. 
nyanlända och invandrare är småkommunernas framtid säger hon.
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att nästan var femte invånare i Laxå i dag är utrikes född märks på gatorna.

Pastor ronny söder i bergskyrkan extraknäcker som svensklärare.

Fatikhan asgari från af-
ghanistan och Mina Mazen 
abuna från irak deltar i 
bergskyrkans svenskunder-
visning. de bor i Migra-
tionsverkets lägenheter i 
Finnerödja utanför Laxå 
och trivs bra. ”Vi stannar 
gärna här om vi får”, säger 
Fatikhan asghari.
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grupperna. En håller till i kyrksalen 
på övervåningen och två andra nere 
i kafédelen på bottenvåningen. 
Asylkaféet är en av de verksamhe-
ter som Bergskyrkan står för. En 
annan är en liten second hand-butik 
mitt emot järnvägsstationen där 
asylsökande och nyanlända också 
har kunnat arbeta. Odlingslotterna 
blev en riktig succé förra året. Så 
fort våren kommer ska det odlas 
igen. Och så har det varit bussresor 
till Stockholm och grillkvällar.

– De asylsökande och de 
nyanlända, de kommer på allt 
som vi ordnar. Det är svårare att 
locka de gamla Laxåborna. De är 
vänligt sinnade och har varit väldigt 

givmilda under de här åren, men de 
dyker inte riktigt upp, säger Tanja 
Hougaard.

För egen del säger hon att de 
nya kontakter hon har fått har varit 
väldigt berikande. Hon har fått nya 
vänner, lärt sig saker och vågat 
fråga om det som hon inte riktigt 
har förstått.

Jessica Vidberg är enhetschef på 
integrations- och arbetsmarknads-
enheten. Hon anställdes 2015 för 
att ansvara för Laxås ambitiösa 
integrationsarbete. Hon håller med 
om att en av de största utmaning-
arna har varit att få Laxåborna att 
lämna tv-soffan.

– Många av de som har kommit 
hit, de vill umgås på kvällen. Men 
svenskar vill gå hem efter jobbet. 
Det är gamla strukturer som tar tid 
att bryta upp, säger hon.

Jessica Vidberg tror på mat, 
det lockar alltid folk. Och vanliga 
möten på Ica och i de föreningar 
där Laxåborna redan håller till. 
Sådant som är kravlöst. Och så 
tidens gång.

– Det kommer att visa sig om tio 
år vilka relationer som var bestå-
ende och vad som fungerade, säger 
hon.

För Laxå Förändras. Och har 
redan förändrats. I dag är 18 

procent av befolkningen utrikes-
födda. För fem år sedan var samma 
siffra 13 procent. Tanja Hougaard 
i Bergskyrkan hoppas att det ska 
leda till fler restauranger med mat 
från olika delar av världen, vid 
sidan av den thairestaurang som 
redan har öppnat. Ett kafé kanske 
i centrum. Ett mer kontinentalt 
sätt att umgås.

Kawthir Heraki och Samir Al 
Shomar från Syrien tror också på 
förändring. De flyttade till Laxå 
för två månader för att ta över den 
nystartade livsmedelsbutiken vid 
torget som har specialiserat sig på 
matvaror från Mellanöstern och 
Afrika. I hyllorna finns libanesiskt 

bröd, vinblad, aubergineröra, 
baklava och nötter.

– När man är ny i Sverige är det 
inte så lätt att veta vad allt som finns 
på Ica är. Här är det lättare att för-
stå och hitta det man vill ha, säger 
Kawthir Heraki.

Hon kan inte säga så mycket om 
Laxå än, men hon tror på en framtid 
här.

– Jag tror att det kommer att bli 
bra. Och att vi kommer att få fler 
kunder.

bo rudoLFsson lyckades med sitt 
mål. Befolkningsökningen ledde 
till plus också i kommunkassan. 
Nu är inte Laxå Sveriges fattigaste 

kommun längre. I förra årets års-
redovisning står det att resultatet 
landade på plus 32 miljoner kronor. 
Tre gånger mer än vad kommunen 
räknade med. I inledningen står 
det: ”Mottagandet av nyanlända 
har inneburit en fortsatt utmaning 
för kommunens verksamheter men 
också varit till klar fördel för kom-
munens ekonomi.”

Fördelen ligger i det extra 
statsbidrag som regeringen har 
betalat ut till kommuner som 
tagit emot flyktingar. Laxå fick 33 
miljoner 2015. 16 miljoner 2016 
och 14 miljoner förra året. Det be-
tyder att trots att kostnaderna för 
skolan och för försörjningsstödet 

har ökat så har det ändå blivit 
pengar över.

– Nu kan vi bygga nya bostäder 
istället för att riva. I april är fem 
nya radhus klara. Vi kan bygga om 
skolor och bygga ut äldreboendet 
Ramundergården. Vi kan anlägga 
nya parker och bygga ny förskola, 
säger Bo Rudolfsson.

– Vi ska inte bli 10 000 invånare 
igen. Men i alla fall 6 000, fortsätter 
han.

nu är det 2018 och målen i integra-
tionsplanen ska stämmas av mot 
verkligheten. Av de nyanlända som 
har kommit sedan 2015 har tre fjär-
dedelar valt att stanna. Alla är i och 

för sig inte klara med sin etablering 
än, men det ser bra ut. Och trots att 
länsstyrelsen egentligen ville nolla 
Laxå i år, det vill säga Laxå skulle 
inte behöva ta emot några nyan-
lända eftersom kommunen redan 
har tagit emot så många, så erbjuder 
sig kommunen att ta emot minst 15 i 
år, kanske fler.

– Det här är småkommunernas 
framtid, säger Jessica Vidberg 
som ska se till att integrationen 
lyckas. Utan de här människorna 
kommer vi inte att klara av under-
sköterskebristen, lärarbristen och 
ekonomin.

ulrika Lindahl
ulrika.lindahl@etc.se

Pastor ronny söder i bergskyrkan extraknäcker som svensklärare.

2014 – 406
2015 – 570
2016 – 450
2017 – 189
 Källa: MigrationsverKet

Antal asylsökande i Laxå Antal kommunplacerade flyktingar Laxås befolkningsutveckling

2014 – 158
2015 – 107
2016 – 97
2017 – 61
 Källa: MigrationsverKet

1970 – 9536
1980 – 8662
1990 – 7622
2000 – 6699

2010 – 5686
Januari 2018 – 
5714
 Källa: sCB

Fatikhan asgari från af-
ghanistan och Mina Mazen 
abuna från irak deltar i 
bergskyrkans svenskunder-
visning. de bor i Migra-
tionsverkets lägenheter i 
Finnerödja utanför Laxå 
och trivs bra. ”Vi stannar 
gärna här om vi får”, säger 
Fatikhan asghari.
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grupperna. En håller till i kyrksalen 
på övervåningen och två andra nere 
i kafédelen på bottenvåningen. 
Asylkaféet är en av de verksamhe-
ter som Bergskyrkan står för. En 
annan är en liten second hand-butik 
mitt emot järnvägsstationen där 
asylsökande och nyanlända också 
har kunnat arbeta. Odlingslotterna 
blev en riktig succé förra året. Så 
fort våren kommer ska det odlas 
igen. Och så har det varit bussresor 
till Stockholm och grillkvällar.

– De asylsökande och de 
nyanlända, de kommer på allt 
som vi ordnar. Det är svårare att 
locka de gamla Laxåborna. De är 
vänligt sinnade och har varit väldigt 

givmilda under de här åren, men de 
dyker inte riktigt upp, säger Tanja 
Hougaard.

För egen del säger hon att de 
nya kontakter hon har fått har varit 
väldigt berikande. Hon har fått nya 
vänner, lärt sig saker och vågat 
fråga om det som hon inte riktigt 
har förstått.

Jessica Vidberg är enhetschef på 
integrations- och arbetsmarknads-
enheten. Hon anställdes 2015 för 
att ansvara för Laxås ambitiösa 
integrationsarbete. Hon håller med 
om att en av de största utmaning-
arna har varit att få Laxåborna att 
lämna tv-soffan.

– Många av de som har kommit 
hit, de vill umgås på kvällen. Men 
svenskar vill gå hem efter jobbet. 
Det är gamla strukturer som tar tid 
att bryta upp, säger hon.

Jessica Vidberg tror på mat, 
det lockar alltid folk. Och vanliga 
möten på Ica och i de föreningar 
där Laxåborna redan håller till. 
Sådant som är kravlöst. Och så 
tidens gång.

– Det kommer att visa sig om tio 
år vilka relationer som var bestå-
ende och vad som fungerade, säger 
hon.

För Laxå Förändras. Och har 
redan förändrats. I dag är 18 

procent av befolkningen utrikes-
födda. För fem år sedan var samma 
siffra 13 procent. Tanja Hougaard 
i Bergskyrkan hoppas att det ska 
leda till fler restauranger med mat 
från olika delar av världen, vid 
sidan av den thairestaurang som 
redan har öppnat. Ett kafé kanske 
i centrum. Ett mer kontinentalt 
sätt att umgås.

Kawthir Heraki och Samir Al 
Shomar från Syrien tror också på 
förändring. De flyttade till Laxå 
för två månader för att ta över den 
nystartade livsmedelsbutiken vid 
torget som har specialiserat sig på 
matvaror från Mellanöstern och 
Afrika. I hyllorna finns libanesiskt 

bröd, vinblad, aubergineröra, 
baklava och nötter.

– När man är ny i Sverige är det 
inte så lätt att veta vad allt som finns 
på Ica är. Här är det lättare att för-
stå och hitta det man vill ha, säger 
Kawthir Heraki.

Hon kan inte säga så mycket om 
Laxå än, men hon tror på en framtid 
här.

– Jag tror att det kommer att bli 
bra. Och att vi kommer att få fler 
kunder.

bo rudoLFsson lyckades med sitt 
mål. Befolkningsökningen ledde 
till plus också i kommunkassan. 
Nu är inte Laxå Sveriges fattigaste 

kommun längre. I förra årets års-
redovisning står det att resultatet 
landade på plus 32 miljoner kronor. 
Tre gånger mer än vad kommunen 
räknade med. I inledningen står 
det: ”Mottagandet av nyanlända 
har inneburit en fortsatt utmaning 
för kommunens verksamheter men 
också varit till klar fördel för kom-
munens ekonomi.”

Fördelen ligger i det extra 
statsbidrag som regeringen har 
betalat ut till kommuner som 
tagit emot flyktingar. Laxå fick 33 
miljoner 2015. 16 miljoner 2016 
och 14 miljoner förra året. Det be-
tyder att trots att kostnaderna för 
skolan och för försörjningsstödet 

har ökat så har det ändå blivit 
pengar över.

– Nu kan vi bygga nya bostäder 
istället för att riva. I april är fem 
nya radhus klara. Vi kan bygga om 
skolor och bygga ut äldreboendet 
Ramundergården. Vi kan anlägga 
nya parker och bygga ny förskola, 
säger Bo Rudolfsson.

– Vi ska inte bli 10 000 invånare 
igen. Men i alla fall 6 000, fortsätter 
han.

nu är det 2018 och målen i integra-
tionsplanen ska stämmas av mot 
verkligheten. Av de nyanlända som 
har kommit sedan 2015 har tre fjär-
dedelar valt att stanna. Alla är i och 

för sig inte klara med sin etablering 
än, men det ser bra ut. Och trots att 
länsstyrelsen egentligen ville nolla 
Laxå i år, det vill säga Laxå skulle 
inte behöva ta emot några nyan-
lända eftersom kommunen redan 
har tagit emot så många, så erbjuder 
sig kommunen att ta emot minst 15 i 
år, kanske fler.

– Det här är småkommunernas 
framtid, säger Jessica Vidberg 
som ska se till att integrationen 
lyckas. Utan de här människorna 
kommer vi inte att klara av under-
sköterskebristen, lärarbristen och 
ekonomin.

ulrika Lindahl
ulrika.lindahl@etc.se

bo rudolfsson (Kd) är Laxås kommunalråd. Med 18 procent av rösterna tog han 
över efter decennier av socialdemokratiskt styre med uppdraget att vända ekono-
min. ”en ökad befolkning är helt avgörande”, säger han.

Jessica Vidberg är enhetschef på integrations- och arbetsmarknadsenheten i Laxå. 
nyanlända och invandrare är småkommunernas framtid säger hon.
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att nästan var femte invånare i Laxå i dag är utrikes född märks på gatorna.

Pastor ronny söder i bergskyrkan extraknäcker som svensklärare.

Fatikhan asgari från af-
ghanistan och Mina Mazen 
abuna från irak deltar i 
bergskyrkans svenskunder-
visning. de bor i Migra-
tionsverkets lägenheter i 
Finnerödja utanför Laxå 
och trivs bra. ”Vi stannar 
gärna här om vi får”, säger 
Fatikhan asghari.
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grupperna. En håller till i kyrksalen 
på övervåningen och två andra nere 
i kafédelen på bottenvåningen. 
Asylkaféet är en av de verksamhe-
ter som Bergskyrkan står för. En 
annan är en liten second hand-butik 
mitt emot järnvägsstationen där 
asylsökande och nyanlända också 
har kunnat arbeta. Odlingslotterna 
blev en riktig succé förra året. Så 
fort våren kommer ska det odlas 
igen. Och så har det varit bussresor 
till Stockholm och grillkvällar.

– De asylsökande och de 
nyanlända, de kommer på allt 
som vi ordnar. Det är svårare att 
locka de gamla Laxåborna. De är 
vänligt sinnade och har varit väldigt 

givmilda under de här åren, men de 
dyker inte riktigt upp, säger Tanja 
Hougaard.

För egen del säger hon att de 
nya kontakter hon har fått har varit 
väldigt berikande. Hon har fått nya 
vänner, lärt sig saker och vågat 
fråga om det som hon inte riktigt 
har förstått.

Jessica Vidberg är enhetschef på 
integrations- och arbetsmarknads-
enheten. Hon anställdes 2015 för 
att ansvara för Laxås ambitiösa 
integrationsarbete. Hon håller med 
om att en av de största utmaning-
arna har varit att få Laxåborna att 
lämna tv-soffan.

– Många av de som har kommit 
hit, de vill umgås på kvällen. Men 
svenskar vill gå hem efter jobbet. 
Det är gamla strukturer som tar tid 
att bryta upp, säger hon.

Jessica Vidberg tror på mat, 
det lockar alltid folk. Och vanliga 
möten på Ica och i de föreningar 
där Laxåborna redan håller till. 
Sådant som är kravlöst. Och så 
tidens gång.

– Det kommer att visa sig om tio 
år vilka relationer som var bestå-
ende och vad som fungerade, säger 
hon.

För Laxå Förändras. Och har 
redan förändrats. I dag är 18 

procent av befolkningen utrikes-
födda. För fem år sedan var samma 
siffra 13 procent. Tanja Hougaard 
i Bergskyrkan hoppas att det ska 
leda till fler restauranger med mat 
från olika delar av världen, vid 
sidan av den thairestaurang som 
redan har öppnat. Ett kafé kanske 
i centrum. Ett mer kontinentalt 
sätt att umgås.

Kawthir Heraki och Samir Al 
Shomar från Syrien tror också på 
förändring. De flyttade till Laxå 
för två månader för att ta över den 
nystartade livsmedelsbutiken vid 
torget som har specialiserat sig på 
matvaror från Mellanöstern och 
Afrika. I hyllorna finns libanesiskt 

bröd, vinblad, aubergineröra, 
baklava och nötter.

– När man är ny i Sverige är det 
inte så lätt att veta vad allt som finns 
på Ica är. Här är det lättare att för-
stå och hitta det man vill ha, säger 
Kawthir Heraki.

Hon kan inte säga så mycket om 
Laxå än, men hon tror på en framtid 
här.

– Jag tror att det kommer att bli 
bra. Och att vi kommer att få fler 
kunder.

bo rudoLFsson lyckades med sitt 
mål. Befolkningsökningen ledde 
till plus också i kommunkassan. 
Nu är inte Laxå Sveriges fattigaste 

kommun längre. I förra årets års-
redovisning står det att resultatet 
landade på plus 32 miljoner kronor. 
Tre gånger mer än vad kommunen 
räknade med. I inledningen står 
det: ”Mottagandet av nyanlända 
har inneburit en fortsatt utmaning 
för kommunens verksamheter men 
också varit till klar fördel för kom-
munens ekonomi.”

Fördelen ligger i det extra 
statsbidrag som regeringen har 
betalat ut till kommuner som 
tagit emot flyktingar. Laxå fick 33 
miljoner 2015. 16 miljoner 2016 
och 14 miljoner förra året. Det be-
tyder att trots att kostnaderna för 
skolan och för försörjningsstödet 

har ökat så har det ändå blivit 
pengar över.

– Nu kan vi bygga nya bostäder 
istället för att riva. I april är fem 
nya radhus klara. Vi kan bygga om 
skolor och bygga ut äldreboendet 
Ramundergården. Vi kan anlägga 
nya parker och bygga ny förskola, 
säger Bo Rudolfsson.

– Vi ska inte bli 10 000 invånare 
igen. Men i alla fall 6 000, fortsätter 
han.

nu är det 2018 och målen i integra-
tionsplanen ska stämmas av mot 
verkligheten. Av de nyanlända som 
har kommit sedan 2015 har tre fjär-
dedelar valt att stanna. Alla är i och 

för sig inte klara med sin etablering 
än, men det ser bra ut. Och trots att 
länsstyrelsen egentligen ville nolla 
Laxå i år, det vill säga Laxå skulle 
inte behöva ta emot några nyan-
lända eftersom kommunen redan 
har tagit emot så många, så erbjuder 
sig kommunen att ta emot minst 15 i 
år, kanske fler.

– Det här är småkommunernas 
framtid, säger Jessica Vidberg 
som ska se till att integrationen 
lyckas. Utan de här människorna 
kommer vi inte att klara av under-
sköterskebristen, lärarbristen och 
ekonomin.

ulrika Lindahl
ulrika.lindahl@etc.se

Pastor ronny söder i bergskyrkan extraknäcker som svensklärare.

2014 – 406
2015 – 570
2016 – 450
2017 – 189
 Källa: MigrationsverKet

Antal asylsökande i Laxå Antal kommunplacerade flyktingar Laxås befolkningsutveckling

2014 – 158
2015 – 107
2016 – 97
2017 – 61
 Källa: MigrationsverKet

1970 – 9536
1980 – 8662
1990 – 7622
2000 – 6699

2010 – 5686
Januari 2018 – 
5714
 Källa: sCB

Fatikhan asgari från af-
ghanistan och Mina Mazen 
abuna från irak deltar i 
bergskyrkans svenskunder-
visning. de bor i Migra-
tionsverkets lägenheter i 
Finnerödja utanför Laxå 
och trivs bra. ”Vi stannar 
gärna här om vi får”, säger 
Fatikhan asghari.
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Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

Använd kupongen eller mejla oss direkt till kundtjanst@etc.se. Du vet väl att du också 
kan sms:a din beställning till nummer 076–671 18 13 så ringer vi upp dig.

FÖR- OCH EFTERNAMN

GATUADRESS

POSTNUMMER ORT

TELEFON MEJL

Dagens ETC digitalt 199 kr/mån. Dagstidningen ETC Göteborgseditionen  
digitalt 199 kr/mån.

Dagens ETC papper och digitalt 234 kr/mån. Dagstidningen ETC Göteborgseditionen 
papper och digitalt 234 kr/mån.

TIDNINGEN FÖR  
DIG SOM STÅR UPP 
MOT HATET!
Ja det här är en bilaga från Dagens ETC, 
den rödgröna morgontidningen som 
kommer 7 dagar i veckan. Gärna hem till 
dig. Det är den enda tidningen som visar 
att det är rasisterna, inte invandrarna 
som är Sveriges problem.

 
Ja, jag vill prenumerera!

 från Dagens ETC, 
den rödgröna morgontidningen som 
kommer 7 dagar i veckan. Gärna hem till 
dig. Det är den enda tidningen som visar 
att det är rasisterna, inte invandrarna 
som är Sveriges problem.

MOT HATET!
 från Dagens ETC, 

den rödgröna morgontidningen som 
kommer 7 dagar i veckan. Gärna hem till 
dig. Det är den enda tidningen som visar 
att det är rasisterna, inte invandrarna 

Ta en 
prenumeration 

till dig och 
din vän! 
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