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Hösten 2015 lanserade Axfoundation ett långsiktigt etableringsinitiativ 
– ÖppnaDörren. ÖppnaDörren består idag av fyra verksamheter 
(partner organisationer) som skapar möten mellan personer som är nya i 
Sverige och personer som är etablerade här: Invitationsdepartementet, 
Kompisbyrån, Svenska med baby och Yrkesdörren. Genom Öppna
Dörrens partnerorganisationer kan nya och etablerade svenskar mötas 
och bredda sina nätverk, vilket underlättar utrikes föddas  etablering såväl 
på arbetsmarknaden som i samhället i stort.

Som en del av ÖppnaDörrens lansering 2015 släppte vi rapporten Varför 
ska vi öppna dörren?, en forskningsöversikt om hur viktiga sociala nätverk 
är för etablering och rekrytering ur samhällets, företagens och individens 
perspektiv. Det här är en uppföljning till den tidigare rapporten och ett 
försök att ta ett samlat grepp kring frågan Hur kan vi öppna dörren? Hur 
kan offentliga, privata och ideella aktörer samt privatpersoner underlätta 
utrikes föddas etablering, främst på arbetsmarknaden men också sett ur 
ett bredare samhällsperspektiv? Integration är en en ömsesidig process 
med flera dimensioner som kräver insatser från både de nyanlända och 
människorna i mottagarlandet. Förutom att visa för arbetsgivare vilka 
möjligheter det finns att få hjälp och stöd om de vill anställa utlandsfödda 
har rapporten två huvudsakliga syften: dels att diskutera några av de 
åtgärder som föreslagits för att underlätta utrikes föddas etablering, och 
dels att visa på vilka etableringsinsatser som enligt forskning och utvärde
ringar verkar vara mest effektiva för att främja utrikes föddas sysselsätt
ning. Rapporten kommer också att lyfta exempel på etableringsinsatser 
som genomförs med goda resultat i Tyskland, Kanada och Danmark.

Eftersom sju av tio jobb i Sverige förmedlas med hjälp av kontakter så är 
stärkta sociala band mellan nya och etablerade svenskar ett bra och 
beprövat sätt att öppna dörren till arbetsmarknaden för utrikes födda. Det 
är inte bara initiativ med direkt arbetsmarknadsfokus som kan bidra till 
högre sysselsättning; det behövs även insatser för att skapa kontakt 
mellan olika grupper genom att exempelvis främja en inkluderande 
bostadsmarknad. Det krävs ofta mer än ett arbete för att en person ska 
känna sig fullt delaktig i samhället, och att ha ett jobb leder därför inte 
nödvändigtvis till självupplevd social etablering.1 Arbete ger dock egen 
försörjning och oberoende samt stärker självförtroendet och skapar ett 
sammanhang som bidrar till social etablering, något som är svårt att 
mäta men som är av stor betydelse för att vi människor ska känna oss 

Inledning 

1 Definitioner och förklaringar av begrepp som ”etablering”, ”nyanländ” m.fl. finns i ordlistan i bilagan till denna 
rapport.
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 delaktiga i samhället. Förslagen som diskuteras i rapporten är dock 
främst direkta arbets marknads åtgärder, och begreppet etablering syftar i 
den här rapporten främst på ekonomisk etablering, vilket bland annat kan 
mätas i form av arbetskraftsdeltagande, sysselsättningsgrad och inkomst. 

I rapporten och i den statistik som presenteras benämns personer som är 
födda utanför Sverige som ”utrikes födda”. Denna breda benämning 
speglar dock inte att utrikes födda har kommit till Sverige med många 
olika förutsättningar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 
För framgångsrik etablering krävs flera olika insatser från de offentliga, 
privata och ideella sektorerna som tar hänsyn till de varierande förutsätt
ningarna och som riktar sig till olika undergrupper inom denna breda 
kategori. Några exempel på hur sådana skräddarsydda insatser kan se ut 
presenteras i denna rapport, vilket förhoppningsvis kan inspirera offent
liga, privata och ideella aktörer i sitt arbete med utrikes föddas etablering.  

Amelie Silfverstolpe, Program Director på Axfoundation
Yrkesdörren är en av verksamheterna inom den nationella integrationssatsningen 
ÖppnaDörren som initierats av Axfoundation.

Stockholm, 2017 (reviderad 2018)

ÖppnaDörrens rapporter
Rapporten finns att ladda ner på: 
bit.ly/OppnaDorrenTillArbete

ÖppnaDörrens alla rapporter finns på  
http://blogg.oppnadorren.se/category/rapport
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Rapportens utgångspunkt är att de kortsiktiga kostnaderna för etable
ringsinsatser är förhållandevis små jämfört med de stora samhälls
ekonomiska vinster som skulle uppnås om utrikes födda snabbare och i 
högre utsträckning etablerar sig på arbetsmarknaden.2 Jan Ekberg, 
professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet påpekar, liksom 
många med honom, att invandringens nettoeffekter på de offentliga 
finanserna i hög grad beror på hur väl utrikes födda etablerar sig på 
arbetsmarknaden.3

Samtidigt ger de offentliga finanserna (skillnaderna mellan skatteintäk
terna och utgifterna för staten, kommunerna och landstingen) inte hela 
bilden av hur invandring påverkar Sveriges ekonomi. I sin rapport 
”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?” nämner national
ekonomen Andreas Bergh till exempel att även om det försörjningsstöd 
som betalas ut till nyanlända är en kostnad för den offentliga sektorn så 
försvinner inte dessa pengar från samhällsekonomin utan används för 
att betala exempelvis mat och hyra.4 En annan nationalekonom, Joakim 
Ruist, har istället beräknat att en genomsnittlig flykting kostar stat och 
kommun 60 tkr mer om året netto under sin livstid. Kostnaderna uppstår 
främst under de första tio åren i landet när få flyktingar har arbete.  Kan 
tiden till arbete kortas skulle kostnaden minska ordentligt.5

 
Effekterna på de offentliga finanserna och på samhällsekonomin skiljer 
sig alltså åt, men om sysselsättningen bland utrikes födda ökade skulle 
det förstås ha positiva effekter på båda.

På längre sikt kan kostnaderna för etableringsinsatser betala sig flera 
gånger om. Bland annat har forskaren och författaren Philippe Legrain 
med hjälp av data från Internationella valutafonden (IMF) visat att en 
euroinvestering i flyktingmottagande ”2015” kan ge två euros BNP
ökning mellan 2015 och 2020.6 Och ju effektivare etableringsinsatser 
och ju större andel utrikes födda som kommer i jobb, desto större 
avkastning. Etableringsinsatser bör därmed ses som investeringar 
snarare än engångskostnader. 

Bakgrund 

2 Bergh, ”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?” I Hela staden – Bryt segregationen. Fores, 2016.
3 Ekberg, ”Invandringen och de offentliga finanserna”. Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 

(ESO) 2009:3.
4 Bergh 2016.
5 Ruist, Joakim, “Tid för integration – en ESOrapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering”, 

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2018:3, 2018 https://eso.expertgrupp.se/wpcontent/
uploads/2018/05/ESO2018_3Tidforintegration.pdf.

6 Legrain,”Refugees Work: A Humanitarian Investment That Yields Economic Dividends”, Tent Alliance, 2016.

En investering i flykting-
mottagande kan ge två 
gånger insatsen på fem år.

Etableringsinsatser bör 
därmed ses som investeringar 
snarare än engångskostnader. 
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Från bidragstagare till 
 skattebetalare ger minst  
400 000 kronor i samhälls-
ekonomisk vinst 
Om vi väljer att se etableringsinsatser som sociala investeringar, hur mycket 

skulle de investeringarna kunna ge i avkastning? När skulle investeringarna ge 

tillbaka sin ursprungliga insats? 

Forskarna Eva Nilsson Lundmarks och Ingvar Nilssons beräkningar ger svar på 

dessa frågor och visar bland annat att varje år som etableringstiden förkortas 

innebär en samhällsekonomisk vinst som motsvarar 400 000–860 000 kronor 

per person.7 (Denna skillnad beror på om personen i fråga har ett låg eller 

högavlönat yrke.) Bara de ökade intäkterna till skatte och socialförsäkrings

systemen till följd av ett års kortare etableringstid uppgår till 180 000–450 000 

kronor per person, återigen beroende på lönenivå.8 

Nilsson och Nilsson Lundmarks beräkningar ger en antydan om hur mycket 

både den offentliga sektorn och samhället i stort har att vinna på en förkortad 

etableringstid. Frågan är hur vi uppnår det? 

Samhällsekonomisk vinst av förkortad etableringstid

Tabell 1: Det samhällsekonomiska värde som uppstår om inträdestiden på arbetsmarkna-
den förkortas med 1, 2, 3 respektive 4 år för olika inkomstgrupper, baserat på beräkningar 
av Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson.9

Vilken etableringshjälp får 
nyanlända?
Nyanlända mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd som flykting, 

kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga har rätt till ett tvåårigt 

etableringsprogram när de har fått kommunplacering. Det är Arbetsförmed

lingen som har ansvar för att stödja dem ut i arbete eller studier.

7 Nilsson Lundmark & Nilsson. ”Att vara med i leken. Vuxna med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden ur ett 
socialt investeringsperspektiv”. Fryshuset, 2016. 

8 Ibid.
9 Ibid. 

1 år 2 år 3 år 4 år

Låglönejobb 406 464 797 294 1 173 093 1 534 438

Medellön 557 664 1 093 879 1 609 470 2 105 231

Höglönejobb 860 064 1 687 048 2 482 225 3 246 819

  

Samhällsvinsterna med 
kortad etableringstid är 
mycket stora.
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Alla som deltar i etableringsprogrammet ska ha en individuell handlingsplan. 

Syftet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma närmare arbets

marknaden och klara sin egen försörjning i landet. Under två års tid kan de ta 

del av olika insatser, som utbildning eller praktik. 

De som deltar i etableringsprogrammet får en skattefri ersättning på 308 

kronor per dag eller cirka 6 800 kronor i månaden, som betalas ut av 

 Försäkringskassan. Både barnfamiljer och de som bott ensamma kan ha rätt till 

etableringstillägg eller bostadsersättning.10 

Ersättningen är knuten till att man följer sin planering och deltar i de aktiviteter 

som finns där. Vid ogiltig frånvaro ska ersättningen sänkas.

En etableringsplan är individuell, men ska alltid innehålla 

• SFI (svenska för invandrare)

• Arbetsförberedande insatser (till exempel praktik och validering av 

 utbildnings och yrkeserfarenheter) 

• Information om det svenska samhället, så kallad samhällsorientering 

67 780 deltagare var inskrivna i etableringsprogrammet i mars 2018.11

I maj 2018 arbetade eller studerade 44 procent av deltagarna tre månader 

efter avslutat etableringsprogram. De flesta hade ett subventionerat arbete. 

Bara sju procent hade ett arbete utan stöd.12 De som slutfört etableringspro

grammet men inte börjat arbeta eller studera har rätt till försörjningsstöd från 

kommunen där de är folkbokförda på samma villkor som övriga invånare. 

Riksnormen för försörjningsstödet ligger på cirka 4 000 kronor i månaden, och 

utöver det tillkommer ersättning för boende kostnader.13 Försörjningsstödet 

trappas av i takt med stigande inkomster, en nedtrappning som tidigare varit så 

brant att det minskat drivkrafterna att arbeta. Därför införde alliansregeringen 

2012 en jobbstimulans för att den som tidigare haft försörjningsstöd i minst sex 

månader, under max två års tid, ska ha rätt till en mindre avtrappning av 

försörjningsstödet.14

10 Försäkringskassan, “Etableringsersättning”, 2018, https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/ 
arbetsformedlingen/forsakring/etableringsersattning.

11 Arbetsförmedlingen, http://www.arbetsformedlingen.se/Omoss/OmArbetsformedlingen/Etableringavnyanlanda/
Etableringenisiffror.html.

12 Arbetsförmedlingen, https://www.arbetsformedlingen.se/Omoss/Pressrum/Pressmeddelanden.
html?id=461FCDBAE6594304. 

13 Socialstyrelsen, “Riksnormen för försörjningsstöd 2018”, 2018 https://www.socialstyrelsen.se/ 
SiteCollectionDocuments/Riksnormenforsorjningsstod2018.pdf.

14 Regeringskansliet (Socialdepartementet), “Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet m.m.”, 2012,  
https://www.regeringen.se/49bbbd/contentassets/7bb6e20539a644979dcaf2f3164c7be2/jobbstimulansinomdet
ekonomiskabistandetm.m.ds201226.
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Utrikes födda kommer att 
stå för hela befolkningstill-
växten i de mest yrkesak-
tiva åldrarna (20–64 år) till 
2035, enligt SCB.

I juni 2018 var skillnaden 
mellan inrikes och utrikes 
föddas  sysselsättningsgrad 
16,4 procentenheter.

Stor skillnad i sysselsättning 
mellan inrikes och 
 utrikes födda 
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Sverige blir bättre på att tillvarata och träna upp våra utrikes föddas kompeten

ser. Allt pekar på att utrikes födda kommer att bli allt viktigare för den svenska 

arbetsmarknaden. SCB (Statistiska Centralbyrån) förutspår till exempel att 

utrikes födda kommer att utgöra en fjärdedel av befolkningen i de mest 

yrkesaktiva åldrarna (20–64 år) år 2035, och att utrikes födda kommer att stå 

för hela befolkningstillväxten i detta åldersspann.15

Eftersom utrikes födda kommer att utgöra en allt större del av den svenska 

arbetskraften är det av stor vikt att sysselsättningsgapet mellan inrikes och 

utrikes födda svenskar minskar. Idag är skillnaden i sysselsättningsgrad mellan 

inrikes och utrikes födda i Sverige större än i nästan alla andra avancerade 

industriländer. Medan sysselsättningsgraden i juni 2018 låg på 84 procent för 

inrikes födda 16–64 år, så låg motsvarande siffra för utrikes födda på 67,6 

procent, det vill säga en skillnad på 16,4 procentenheter.16 Dessutom anser en 

tredjedel av alla utrikesfödda svenskar att de är överkvalificerade för sitt arbete, 

en andel som är nästan dubbelt så hög som bland inrikes födda. Andelen 

utrikes födda som anser sig vara överkvalificerade för sitt arbete är också högre 

i Sverige än i andra västeuropeiska länder som Frankrike, Norge, Storbritannien 

och Schweiz.17

Andel anställda 20–64 år som anser sig vara 
 över kvalificerade för sitt nuvarande jobb (i procent)
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15 SCB. “Sysselsättningsprognos 2013: Utvecklingen till 2035 enligt två scenarier”, Rapport 2013:1.
16 SCB. ”Arbetskraftsundersökningarna (AKU)”, juni 2018.
17 SCB. ”Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn 2014”, 2016.
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Alla som deltar i etableringsprogrammet ska ha en individuell handlingsplan. 

Syftet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma närmare arbets

marknaden och klara sin egen försörjning i landet. Under två års tid kan de ta 

del av olika insatser, som utbildning eller praktik. 

De som deltar i etableringsprogrammet får en skattefri ersättning på 308 

kronor per dag eller cirka 6 800 kronor i månaden, som betalas ut av 

 Försäkringskassan. Både barnfamiljer och de som bott ensamma kan ha rätt till 

etableringstillägg eller bostadsersättning.10 

Ersättningen är knuten till att man följer sin planering och deltar i de aktiviteter 

som finns där. Vid ogiltig frånvaro ska ersättningen sänkas.

En etableringsplan är individuell, men ska alltid innehålla 

• SFI (svenska för invandrare)

• Arbetsförberedande insatser (till exempel praktik och validering av 

 utbildnings och yrkeserfarenheter) 

• Information om det svenska samhället, så kallad samhällsorientering 

67 780 deltagare var inskrivna i etableringsprogrammet i mars 2018.11

I maj 2018 arbetade eller studerade 44 procent av deltagarna tre månader 

efter avslutat etableringsprogram. De flesta hade ett subventionerat arbete. 

Bara sju procent hade ett arbete utan stöd.12 De som slutfört etableringspro

grammet men inte börjat arbeta eller studera har rätt till försörjningsstöd från 

kommunen där de är folkbokförda på samma villkor som övriga invånare. 

Riksnormen för försörjningsstödet ligger på cirka 4 000 kronor i månaden, och 

utöver det tillkommer ersättning för boende kostnader.13 Försörjningsstödet 

trappas av i takt med stigande inkomster, en nedtrappning som tidigare varit så 

brant att det minskat drivkrafterna att arbeta. Därför införde alliansregeringen 

2012 en jobbstimulans för att den som tidigare haft försörjningsstöd i minst sex 

månader, under max två års tid, ska ha rätt till en mindre avtrappning av 

försörjningsstödet.14

10 Försäkringskassan, “Etableringsersättning”, 2018, https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/ 
arbetsformedlingen/forsakring/etableringsersattning.

11 Arbetsförmedlingen, http://www.arbetsformedlingen.se/Omoss/OmArbetsformedlingen/Etableringavnyanlanda/
Etableringenisiffror.html.

12 Arbetsförmedlingen, https://www.arbetsformedlingen.se/Omoss/Pressrum/Pressmeddelanden.
html?id=461FCDBAE6594304. 

13 Socialstyrelsen, “Riksnormen för försörjningsstöd 2018”, 2018 https://www.socialstyrelsen.se/ 
SiteCollectionDocuments/Riksnormenforsorjningsstod2018.pdf.

14 Regeringskansliet (Socialdepartementet), “Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet m.m.”, 2012,  
https://www.regeringen.se/49bbbd/contentassets/7bb6e20539a644979dcaf2f3164c7be2/jobbstimulansinomdet
ekonomiskabistandetm.m.ds201226.
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18 SCB. ”Utbildningsbakgrund bland utrikes födda”, Temarapport 2014:6 Utbildning, 2014, s. 8.
19 Arbetsförmedlingen, https://www.arbetsformedlingen.se/Omoss/Statistikochpublikationer/Rapporter/ 

Aterrapporteringregleringsbrevsuppdrag/Rapporter/20181101Forbattragenomforandetav 
etableringsuppdraget.html.

20 Ekonomifakta, “Företagare  utrikes födda”, 2018, https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integra
tion/Foretagareutrikesfodda/.

21 Edström, ”Arbetslösheten för akademiker”, Saco, 2018.
22 Joyce, Patrick, “Rätt jobb åt utrikes födda akademiker – En uppdaterad samhällsekonomisk beräkning av en 

 fungerande jobbkedja”, Jusek 2018, https://www.jusek.se/contentassets/abb3e403c5a846218e7dbdb2224dc
c0a/rapportrattjobbatutrikesfodda.pdf.

Arbetslösheten bland 
akademiker födda utanför 
Norden är drygt sex gånger 
så hög som bland svensk-
födda akademiker.

Vad beror sysselsättningsgapet på?
Att sysselsättningsgraden är lägre bland utrikes födda än bland inrikes födda 

beror till viss del på att andelen som endast har förgymnasial utbildning är 

högre hos utrikes födda: 20 procent jämfört med 11 procent bland inrikes 

födda.18 Av de flyktingar och anhöriga som anlänt de senaste åtta åren har 

hälften bara förgymnasial utbildning.19 Detta gör det särskilt svårt för många 

utrikes födda att etablera sig på svensk arbetsmarknad eftersom Sverige har en 

så låg andel enkla jobb, det vill säga jobb som endast kräver grundläggande 

utbildning eller ingen alls.20

Men även många utrikes födda med högre, eftergymnasial, utbildning har svårt 

att få jobb i Sverige. Arbetslösheten bland akademiker födda utanför Norden är 

drygt sex gånger så hög som bland svenskfödda akademiker.21 En Jusek 

rapport visar att de offentliga finanserna skulle stärkas med 13 miljarder kr om 

året om utrikes födda och inrikes födda akademiker hade lika hög sysselsätt

ning och att samma andel utrikes födda som inrikes födda akademiker 

 arbetade i kvalificerade yrken. Vinsterna skulle bli stora både eftersom utrikes

födda akademiker skulle få jobb som motsvarar deras kompetensnivå, och till 

följd av att enkla jobb kan utföras av arbetslösa med kortare utbildnings

bakgrund.22 Detta får till följd att många högutbildade utrikes födda inte kan 

fortsätta att utöva det yrke de är utbildade för när de kommer till Sverige. Men 

det är inte bara bristen på kompletterande utbildningar som försvårar utrikes 

föddas inträde på arbetsmarknaden; förklaringarna till sysselsättningsgapet är 

fler än så. 

Värt att notera är dock att även om sysselsättningsgapet mellan utrikes och 

inrikes födda är stort i Sverige så är sysselsättningsgraden för utrikesfödda 

högre i Sverige än i de flesta andra europeiska länderna. Att gapet är så stort 

beror på att sysselsättningsgraden för inrkikesfödda personer är så hög i 

Sverige, framförallt beroende på att inrikesfödda kvinnor i Sverige arbetar i 

högre utsträckning än i andra europeiska länder.

Fem faktorer som försvårar 
Eftersom många utrikes födda har eftergymnasial utbildning och/eller utländsk 

arbetslivserfarenhet från yrken som det råder arbetskraftsbrist inom i Sverige 

kan bristande utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet inte ensamt 

förklara varför utrikes föddas sysselsättningsgrad är lägre än inrikes föddas. 

Inte heller förklarar det varför överutbildning är vanligare bland utrikes än 

bland inrikes födda. Istället är det andra faktorer som försvårar deras etablering 

på den svenska arbetsmarknaden. I en rapport för Delegationen för migrations

studier (Delmi) belyser nationalekonomen Patrick Joyce fem faktorer som 
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försvårar utrikes föddas inträde på den svenska arbetsmarknaden och redogör 

för hur politiska åtgärder sedan slutet av 1990talet riktat in sig på dessa. 

De faktorer som Joyce identifierar, baserat på senare års forskningsöversikter 

av integrationspolitiska åtgärder, är: 

1) Skälet till invandring – Flyktinginvandrare och anhöriginvandrare 

har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än arbetskrafts

invandrare, särskilt på kort sikt. Ett skäl till detta är att arbetskrafts

invandrare oftast har ett arbete som väntar på dem när de kommer 

och att de kan resa hem om de förlorar arbetet. Hälften av arbets

kraftsinvandrarna lämnar Sverige inom fem år. Flyktingar kan inte 

det. 95 procent är kvar i Sverige efter fem år.23

2) Humankapital – Utrikes födda har i genomsnitt lägre utbildning än 

inrikesfödda men också mindre svenskspecifikt humankapital d.v.s. 

kunskaper i svenska språket och utbildning som är gångbar i Sverige. 

Det humankapital som högutbildade utrikes födda har med sig 

urholkas också över tid om de inte får utöva sitt yrke i Sverige.

3) Sociala nätverk – Utrikes födda har ett sämre kontaktnät på den 

svenska arbetsmarknaden och går därmed miste om jobbmöjligheter 

eftersom informella kontakter är svenska företags vanligaste 

rekryteringskanal.

4) Höga trösklar till arbetsmarknaden – Sverige har en stor andel 

högutbildad arbetskraft, vilket bidrar till att Sverige har såväl de 

högsta lägstalönerna som den lägsta andelen jobb utan specifika 

utbildningskrav i EU. Dessutom är anställningsskyddet för tillsvidare

anställningar mycket striktare än för tidsbegränsade anställningar. 

Detta leder till att det blir svårt för utrikes födda, särskilt de med lägre 

utbildning, att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 

5) Diskriminering – Experimentella studier har bland annat visat att 

personer med arabiskklingande namn kallas till anställningsintervju i 

lägre utsträckning än personer med svenskklingande namn.24 Det 

kan dock vara svårt att särskilja etnisk, så kallad preferensbaserad 

diskriminering, från statistisk diskriminering som kan uppstå när 

arbetsgivare känner sig osäkra på utrikes föddas erfarenheter och 

istället anställer en inrikesfödd person vars utbildnings och yrkes

bakgrund är lättare att verifiera.25 

23 SCB, “Återvandring efter tid i Sverige”, 2011, https://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2011I60_BR_
BE52BR1101.pdf. 

24 Carlsson & Rooth, ”Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad – resultat från ett fältexperiment”, Ekonomisk 
debatt, 3:35, 2007. 

25 Joyce, ”Integrationspolitik och arbetsmarknad: en översikt av integrationsåtgärder i Sverige 1998–2014”, Delmi 
Kunskapsöversikt, 2015:3.
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Närmare hälften av alla 
chefer inom den privata 
tjänstesektor ser fördelar 
med att anställa nyanlända, 
det ger utvecklingsmöjlig-
heter och nya perspektiv.

Dessa fem faktorer försvårar generellt sett utrikes föddas etablering på arbets

marknaden. Men personer som tvingats fly sina hemländer kan ha särskilt svårt 

att etablera sig i sitt nya hemland. De saknar ofta såväl landspecifikt human

kapital och språkkunskaper som ett socialt nätverk som kan hjälpa dem att hitta 

ett jobb som motsvarar deras kvalifikationer. Dessutom kan de höga trösklarna 

till den svenska arbetsmarknaden göra arbetsgivare särskilt riskmedvetna när 

de överväger att anställa en person vars kvalifikationer de är osäkra på. 

Men det finns ändå många företag som vill anställa utrikes födda, inklusive 

nyanlända. Efter att regeringen hösten 2015 lanserade Sverige tillsammans, ett 

initiativ för att förbättra förutsättningarna för nyanlända som kommer till 

Sverige, hörde närmare 400 arbetsgivare av sig till Arbetsförmedlingen inom 

loppet av ett par veckor för att anmäla sitt intresse att ta emot nyanlända på 

sina arbetsplatser.26 Inom ramen för Sverige tillsammans ingår 100-klubben, 

som är tänkt att bestå av större nationella företag som är villiga att ta emot 

minst 100 nyanlända på praktik inom en treårsperiod. Redan då 100-klubben 

lanserades meddelade företag som Axfood, RagnSells, Riksbyggen och Sweco 

att de alla kommer att ingå i detta initiativ.27 En rapport från Ledarna – Sveriges 

chefs organisation, där 1 526 chefer inom den privata tjänstesektorn intervjuats, 

visar också att närmare hälften av cheferna ser fördelar med att anställa 

nyanlända. Nära 7 av 10 chefer i samma enkät anser att det skapar utveck

lingsmöjligheter för deras verksamhet att rekrytera personer med annan 

bakgrund och andra perspektiv.28

26 Arbetsförmedlingen,“Bra respons från er företag för #sverigetillsammans”, 20151029.
27 Regeringskansliet, ”Regeringen presenterar 100klubben”, 20151012.
28 Ledarna,“Integration i praktiken – ett jobb för chefen”, 2016, s. 10.
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Skillnaderna mellan hur strikt och omfattande anställningsskyddet är för 

tillsvidareanställningar respektive tidsbegränsade anställningar är större i 

Sverige än i alla andra OECDländer, enligt den franske forskaren Pierre 

Cahuc.29 En forskningsöversikt av Per Skedinger drar slutsatsen att det strikta 

anställningsskyddet för tillsvidareanställningar bland annat gör det svårare för 

marginella grupper som unga och utrikes födda att etablera sig på 

 arbetsmarknaden.30 

Tidsbegränsade anställningar
Det är vanligare med tidsbegränsade anställningar bland utrikes födda än 

bland inrikes födda. Knappt en av sex inrikes födda har tidsbegränsad anställ

ning, jämfört med knappt en av fyra utrikes födda.31 År 2016 var andelen 

tillfälligt anställda i Sverige 1/7 bland inrikes födda och 1/3 bland utrikes 

födda.32 Det går att tolka denna skillnad som att tidsbegränsade anställningar 

är ett sätt för arbetsgivare att minimera risker när man anställer någon vars 

erfarenheter och produktivitet man är osäker på. Ett annat vanligt sätt för 

utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden är genom anställning via 

bemanningsbolag, vilket behandlas i ett senare avsnitt.

Hur kan  
trösklarna 
sänkas för 
utrikesfödda?

Tidsbegränsade anställ-
ningar är vanligare bland 
utrikes födda än bland 
inrikes födda.

29 Cahuc, ”Employment Protection Legislation in Sweden”, 2010.
30 Skedinger, ”Effekter av anställningsskydd: vad säger forskningen?”, SNS, 2008.
31 Joyce, s.11.
32 Joyce (2017).

14 

Närmare hälften av alla 
chefer inom den privata 
tjänstesektor ser fördelar 
med att anställa nyanlända, 
det ger utvecklingsmöjlig-
heter och nya perspektiv.

Dessa fem faktorer försvårar generellt sett utrikes föddas etablering på arbets

marknaden. Men personer som tvingats fly sina hemländer kan ha särskilt svårt 

att etablera sig i sitt nya hemland. De saknar ofta såväl landspecifikt human

kapital och språkkunskaper som ett socialt nätverk som kan hjälpa dem att hitta 

ett jobb som motsvarar deras kvalifikationer. Dessutom kan de höga trösklarna 

till den svenska arbetsmarknaden göra arbetsgivare särskilt riskmedvetna när 

de överväger att anställa en person vars kvalifikationer de är osäkra på. 

Men det finns ändå många företag som vill anställa utrikes födda, inklusive 

nyanlända. Efter att regeringen hösten 2015 lanserade Sverige tillsammans, ett 

initiativ för att förbättra förutsättningarna för nyanlända som kommer till 

Sverige, hörde närmare 400 arbetsgivare av sig till Arbetsförmedlingen inom 

loppet av ett par veckor för att anmäla sitt intresse att ta emot nyanlända på 

sina arbetsplatser.26 Inom ramen för Sverige tillsammans ingår 100-klubben, 

som är tänkt att bestå av större nationella företag som är villiga att ta emot 

minst 100 nyanlända på praktik inom en treårsperiod. Redan då 100-klubben 

lanserades meddelade företag som Axfood, RagnSells, Riksbyggen och Sweco 

att de alla kommer att ingå i detta initiativ.27 En rapport från Ledarna – Sveriges 

chefs organisation, där 1 526 chefer inom den privata tjänstesektorn intervjuats, 

visar också att närmare hälften av cheferna ser fördelar med att anställa 

nyanlända. Nära 7 av 10 chefer i samma enkät anser att det skapar utveck

lingsmöjligheter för deras verksamhet att rekrytera personer med annan 

bakgrund och andra perspektiv.28

26 Arbetsförmedlingen,“Bra respons från er företag för #sverigetillsammans”, 20151029.
27 Regeringskansliet, ”Regeringen presenterar 100klubben”, 20151012.
28 Ledarna,“Integration i praktiken – ett jobb för chefen”, 2016, s. 10.
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33 Arbetsförmedlingen, ”Instegsjobb”, Arbetsförmedlingens faktablad, 2016.
34 Arbetsförmedlingens faktablad, 2018, ”Nystartsjobb”.
35 Arbetsförmedlingens månadsstatistik   http://qvs12ext.ams.se/QvAJAXZfc/opendoc.

htm?document=extern%5Cmstatplus_extern.qvw&host=QVS%40w001765&anonymous=true%20
&select=StartTrigger,1.

36 Arbetsförmedlingen, “Faktablad för arbetsgivare: Introduktionsjobb”, 2018, https://www.arbetsformedlingen.se/
download/18.23377c621655e3965db36df4/1535534695125/faktabladintroduktionsjobbag.pdf.

Lönesubventioner för 
 arbetsgivare 
Ytterligare ett alternativ för att anställa utrikes födda är olika lönesubvention

erade anställningsformer, där arbetsgivaren kompenseras för hela eller delar av 

lönekostnaden genom ekonomiskt stöd eller skatterabatter. 

Subventionerade arbeten är en vanlig åtgärd för nyanlända och långtidsarbets

lösa. Utvärderingar visar att arbetsmarknadsnära insatser har störst chans att 

leda till arbete. Det finns idag ett halvdussin olika former för anställningsstöd, 

efter att regeringen i budgetpropositionen för 2018 slagit ihop fem tidigare stöd 

till ett, så kallade introduktionsjobb. Tidigare fanns det en särskild anställnings

form, instegsjobb, som riktade sig särskilt till utrikes födda, där arbetsgivarna 

fick 80 procent av lönekostnaden subventionerad, dock som mest 800 kronor 

per dag.33 Många utrikes födda får också anställning genom de så kallade 

nystartsjobben, där subventionsgraden varierar beroende på arbetstagarens 

ålder men generellt motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42 procent av brutto

lönen) för löner upp till 22 000 kronor i månaden vid heltid.34

Extratjänster 
Offentliga verksamheter och ideella föreningar kan anställa nyanlända och 

personer som sedan länge deltagit i jobb och utvecklingsgarantin för s.k. 

extratjänster.  Arbetsgivare får då 100 procents lönesubvention i 1–2 år. Antalet 

nyanlända som får dessa tjänster har ökat kraftigt under 2018. I juli 2018 hade 

11 000 utrikes födda extratjänster och 23 000 nystartsjobb.35

Introduktionsjobb 
Introduktionsjobb är ett anställningsstöd för långtidsarbetslösa och nyanlända 

som ersätter fem tidigare stödformer från den 1 maj 2018. En nyhet är att 

arbete och utbildning går att kombinera med introduktionsjobben. Om den 

som anställs arbetar heltid kan arbetsgivaren få ersättning motsvarande 

80 procent av lönekostnaden (bruttolön) upp till ett tak på 20 000 kronor i 

 månaden. Arbetsgivaren kan också få ekonomiskt stöd för handledning på upp 

till 2 000 kronor i månaden under de första sex månaderna av anställningen.36

För utrikesfödda akade-
miker är rätt jobb bättre än 
ett jobb, enligt TCO.
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37 Arbetsförmedlingens faktablad, 2018, ”Nystartsjobb”. 
38 Joyce, Patrick, “Inspiration för integration – en ESOrapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem 

 länder”, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:7, 2017 https://eso.expertgrupp.se/  
wpcontent/uploads/2017/12/171123ESO2017_7korr171215.pdf.

39 Arbetsförmedlingen, “Faktablad för arbetsgivare: Arbetspraktik”, 2018, https://www.arbetsformedlingen.se/  
download/18.445c6101153872729abdc528/1516117126859/Arbetspraktik+AG.pdf.

Nystartsjobb
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ersättningsnivån varierar beroende på personens bakgrund och anställnings

form (heltid eller deltid). För nyanlända gäller att anställningen måste påbörjas 

inom 3 år efter att personen fått uppehållstillstånd, eller så länge hen omfattas 

av Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Den som anställer en nyanländ på 

ett nystartsjobb får ett stöd som motsvarar 60 % av lönekostnaden upp till en 

lön på 20 000 kr i månaden.37 

Arbetspraktik
Det finns även möjligheter för arbetsgivare att ta emot praktikanter som får 

ersättning i form av aktivitetsstöd av Försäkringskassan; den som tar emot 

praktikanter behöver inte betala några arbetsgivarkostnader. Flera studier från 

olika länder visar att arbetspraktik, antingen på heltid eller i kombination med 

språkstudier, ökar de utrikes föddas möjligheter att komma in på arbetsmark

naden, i Tyskland till exempel ökade var sannolikheten 16 procents större att få 

ett arbete.38

Arbetspraktik är en praktisk träning hos en arbetsgivare i högst sex månader. 

Träningen ska ge yrkeserfarenhet och möjlighet att få yrkeskompetensen 

bedömd. Utrikes födda utgör nästan 60 procent av deltagarna. Arbetspraktik 

ökar sannolikheten för att gå vidare till ett ordinarie arbete men effekten är 

störst under högkonjunkturer när arbetsgivare har rekryteringsbehov.

För att ta emot en praktikant behöver arbetsgivaren anmäla intresse till Arbets

förmedlingen, som sedan fungerar som spindeln i nätet och tillsammans med 

arbetsgivaren gör upp en plan för praktiken och samordnar med relevanta 

fackliga organisationer. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa till att anordna 

en yrkeskompetensbedömning av arbetssökande som saknar eller bara har 

begränsad erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. En sådan yrkeskom

petensbedömning ska göras av den som har handledaransvar, och kan ta 

mellan en dag och tre veckor. Den som gör bedömningen får ersättning av 

Arbetsförmedlingen.39
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Förslag på enklare regler och 
mer riktade subventioner
Genom att slå ihop fem existerande stöd inklusive intstegsjobben till ett, 

introduktionsjobben, har regeringen tagit steg för att göra regelverket för 

anställningsstöd enklare och mer lättöverskådligt. Samtidigt går samma stöd nu 

till en bredare grupp som omfattar såväl personer med funktionsnedsättning 

som nyanlända. Frågan är därför vilken effekt som kommer att överväga: den 

positiva från den förenklade administrationen av anställningsstöden eller den 

potentiellt negativa av att ha samma stöd riktat till en bred grupp?40

Utöver introduktionsjobben har regeringen och alliansen lagt varsitt förslag för 

att underlätta nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Regeringens förslag, 

etableringsjobben, är en tidsbegränsad anställning i högst två år. Staten 

subventionerar arbetsgivarens lönekostnad så att den är maximalt 8 400 kronor 

i månaden, och betalar ett bidrag till personen som får anställningen på som 

mest 9 870 kronor per månad. Anställningen ger möjlighet att delta i SFI eller 

annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens 

om. Tanken är att satsningen ska införas under andra halvåret 2019, och fullt 

utbyggd omfatta minst 10 000 personer.41 Regeringens förslag har stöd från 

arbetsmarknadens parter. I korthet får en nyanländ ett arbete till avtalad ingångs

lön och staten ger stöd som motsvarar drygt hälften av lönekostnaden.

De borgerliga partiernas förslag, inträdesjobb, innebär en tidsbegränsad 

anställning på högst tre år, och omfattar förutom nyanlända även unga upp till 

23 år som saknar gymnasieexamen. Lönen ska ligga på 70 procent av den 

rådande ingångslönen i branschen upp till 21 000 kronor i månaden, det vill 

säga max 14 000 kronor i månaden. 30 procent av arbetstiden ska anses gå till 

att lära sig arbetet eller till utbildning. Istället för att ge ett bidrag till den 

enskilde arbetstagaren och på så sätt subventionera lönekostnaden har 

alliansen valt att slopa arbetsgivaravgiften för de som omfattas av subven

tionen. Man menar att detta är effektivare och att kostnaderna för bidragen till 

personer med introduktionsjobb är för stora. Alliansen är även öppna för att 

lagstifta om en sådan anställningsform ifall arbetsmarknadens parter inte kan 

komma överens om en motsvarande lösning. Alliansens förslag innebär att de 

nyanlända får ett arbete med 70 % av den avtalade ingångslönen och att staten 

ger ett stöd motsvarande 25 % av lönekostnaden.

40 Regeringskansliet, “Frågor och svar om introduktionsjobb”, 2017, https://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/
fragorochsvaromintroduktionsjobb/.

41 Regeringskansliet, “Avsiktsförklaring mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv”, 2018,  
https://www.regeringen.se/4933fb/contentassets/61ded1bd1dd84f3083ae942efd6f5e2f/avsiktsforklaring 
mellanregeringenlounionenochsvensktnaringsliv.
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De stora knäckfrågorna mellan de borgerliga partierna och de rödgröna är 

alltså hur anställningsstöden ska finansieras, och ifall de måste utformas av 

arbetsmarknadens parter eller om det är gångbart att lagstifta om en särskild 

anställningsform som innebär lägre ingångslöner för nyanlända och andra som 

gör sitt inträde på arbetsmarknaden.42

Ingångslöner och enkla jobb
Andel anställda i yrken med inga eller låga utbildningskrav
Sverige har lägst andel enkla jobb i EU enligt ISCO08 (ett system för yrkes

klassificering). Inom EU/EES är det bara Norge och Schweiz som har lägre andel 

enkla jobb. 

42 Moderaterna, “Alliansen: Inträdesjobb  för fler i arbete”, 2017, https://moderaterna.se/alliansenintradesjobb
fleriarbete.
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Andel anställda i yrken med låga utbildningskrav.
Källa: Ekonomifakta, ”Enkla jobb – internationellt”, 2015.
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40 Regeringskansliet, “Frågor och svar om introduktionsjobb”, 2017, https://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/
fragorochsvaromintroduktionsjobb/.

41 Regeringskansliet, “Avsiktsförklaring mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv”, 2018,  
https://www.regeringen.se/4933fb/contentassets/61ded1bd1dd84f3083ae942efd6f5e2f/avsiktsforklaring 
mellanregeringenlounionenochsvensktnaringsliv.
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För att sänka trösklarna till den svenska arbetsmarknaden och underlätta fram

för allt för lågutbildade utrikes föddas etablering har flera aktörer föreslagit en 

sänkning av lägstalönerna, alternativt en särskild anställningsform med lägre 

ingångslön, som alternativ till lönesubventioner. Parallellt med dessa förslag 

 diskuteras även hur fler enkla jobb utan särskilda utbildningskrav kan skapas. 

Vissa debattörer föreslår sänkta nettolöner (den lön arbetstagaren får ut efter 

skatt och avgifter). Sänkt nettolön skulle sannolikt innebära att många  personer 

som är anställda inom låglöneyrken får ännu knappare marginaler. För att 

motverka sådana effekter skulle ett alternativ till sänkta nettolöner kunna vara 

sänkta arbetsgivaravgifter, löneskatt på pensionskostnader och andra utgifter 

som ingår i den totala lönekostnaden, det vill säga att sänka kostnaderna för 

företagen snarare än inkomsten för individen.

Oklara effekter av sänkta lägstalöner
Vad skulle sänkta lägstalöner och en ökad satsning på enkla jobb kunna ge för 

effekter på utrikes föddas sysselsättningsnivåer? Dessvärre ger det rådande forsk

ningsläget inte ett entydigt svar på den frågan. De forskningsöversikter som gjorts 

visar att sysselsättningseffekterna av en hög minimilön är begränsade, med ett 

undantag: David Neumark och William Wascher kom i sin översikt av 102 studier 

(varav 52 amerikanska) fram till att höjda minimilöner har en negativ sysselsätt

ningseffekt. Det ska dock understrykas att Neumark och Wascher är förgrunds

figurer i det ena av de två stora (och politiserade) forskningslägren i USA, och att 

5 av de 19 studier de bedömde som “most credible” var deras egna.43 

Ingen av de två andra större forskningsöversikter som gjorts de senaste tio 

åren har kommit fram till att stigande minimilöner leder till märkbart negativa 

sysselsättningseffekter. Paul Wolfson och Dale Belman underströk i sin forsk

ningsöversikt att sysselsättningseffekten av stigande minimilöner var statistiskt 

signifikant, men att effekten allt som oftast var liten.44 Hristos Doucouliagos 

och Tom Stanleys översikt fann att det inte fanns några statistiskt säkerställda 

belägg för att höjda minimilöner hade någon märkbart negativ påverkan på 

sysselsättningen.45 

De här analyserna kommer i och för sig främst från amerikanska studier, 

vilket gör det svårt att applicera dem i ett svenskt sammanhang. Sverige har, 

till skillnad från USA och många EUländer, inte en lagstadgad minimilön, 

utan  generella lönenivåer och ingångslöner förhandlas fram branschvis av 

facken och arbetsgivarorganisationerna. Att lönerna i Sverige förhandlas 

fram branschvis, att lönenivåerna bara är bindande för arbetsgivare som har 

kollektiv avtal och att ingångslönerna är relativt höga i förhållande till genom

snittslönerna – det vill säga att lönespridningen är relativt liten – är alla faktor

er som gör det svårt att överföra slutsatserna från amerikansk forskning till 

svenska förhållanden.

43 Neumark & Wascher, ”Minimum Wages and Employment”, 2007. 
44 Belman & Wolfson, “The New Minimum Wage Research”, 2014.
45 Doucouliagos & Stanley, “Publication Selection Bias in MinimumWage Research?”, 2009.

Svenska ingångslöner för 
personer över 20 år ligger 
på drygt 70 procent av 
medianlönen.
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Minimilön som andel av medianlönen (i procent)
Sverige har inte någon lagstadgad minimilön, men finns ändå med som 

 referens. För personer över 20 år ligger ingångslönen vanligen på cirka  

20 000 kronor i månaden, och medianlönen i Sverige är ungefär 28 000 

 kronor i  månaden. De svenska ingångslönerna ligger alltså på cirka 70 procent 

av medianlönen jämfört med 36 procent i USA.

Effekterna
Sänkta ingångslöner kan skapa fler jobb men det kan också skapa större 

inkomstskillnader på arbetsmarknaden där även vissa inrikes födda med låg 

utbildning skulle kunna få lägre löner. 
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(varav 52 amerikanska) fram till att höjda minimilöner har en negativ sysselsätt

ningseffekt. Det ska dock understrykas att Neumark och Wascher är förgrunds

figurer i det ena av de två stora (och politiserade) forskningslägren i USA, och att 

5 av de 19 studier de bedömde som “most credible” var deras egna.43 

Ingen av de två andra större forskningsöversikter som gjorts de senaste tio 

åren har kommit fram till att stigande minimilöner leder till märkbart negativa 

sysselsättningseffekter. Paul Wolfson och Dale Belman underströk i sin forsk

ningsöversikt att sysselsättningseffekten av stigande minimilöner var statistiskt 

signifikant, men att effekten allt som oftast var liten.44 Hristos Doucouliagos 

och Tom Stanleys översikt fann att det inte fanns några statistiskt säkerställda 

belägg för att höjda minimilöner hade någon märkbart negativ påverkan på 

sysselsättningen.45 

De här analyserna kommer i och för sig främst från amerikanska studier, 

vilket gör det svårt att applicera dem i ett svenskt sammanhang. Sverige har, 

till skillnad från USA och många EUländer, inte en lagstadgad minimilön, 

utan  generella lönenivåer och ingångslöner förhandlas fram branschvis av 

facken och arbetsgivarorganisationerna. Att lönerna i Sverige förhandlas 

fram branschvis, att lönenivåerna bara är bindande för arbetsgivare som har 

kollektiv avtal och att ingångslönerna är relativt höga i förhållande till genom

snittslönerna – det vill säga att lönespridningen är relativt liten – är alla faktor

er som gör det svårt att överföra slutsatserna från amerikansk forskning till 

svenska förhållanden.

43 Neumark & Wascher, ”Minimum Wages and Employment”, 2007. 
44 Belman & Wolfson, “The New Minimum Wage Research”, 2014.
45 Doucouliagos & Stanley, “Publication Selection Bias in MinimumWage Research?”, 2009.

Svenska ingångslöner för 
personer över 20 år ligger 
på drygt 70 procent av 
medianlönen.



22 

Vad säger då den svenska forskningen om hur lägstalöner 
påverkar sysselsättningen?
Effekterna av svenska lägstalöner har undersökts i åtta studier gjorda mellan 

1994 och 2015. Av dessa har endast en studie hittat statistiskt signifikanta och 

negativa sysselsättningseffekter av höjda lägstalöner. Sex av studierna skattade 

endast effekterna på avslutade anställningar, inte på nyanställningar, och kan 

därför inte hjälpa oss att förstå lägstalönernas totala sysselsättningseffekter. 

Resultaten från dessa sex studier varierade också: Två fann positiva sysselsätt

ningseffekter, två fann nega tiva effekter och två fann inga effekter överhuvud

taget. De svenska resultaten spretar alltså, vilket kan bero på att studierna gjorts 

inom olika branscher och tidsperioder och med olika mätmetoder.46

Ekonomiska begrepp
Enkla jobb: enkla jobb definieras oftast som jobb som inte kräver någon sär
skild utbildning, men exakt vilka jobb som ska ingå i den kategorin går att disku
tera. I den här rapporten används statistik från klassificeringssystemet ISCO08, 
som används av den europeiska statistikmyndigheten Eurostat. Fördelen med 
ISCO08 är att det är samma typer av jobb som ingår i de olika kategorierna, 
vilket gör det lätt att jämföra olika länder. Problemet med ett sådant mått är att 
samma yrke kan ha olika utbildningskrav i olika länder. Men eftersom ISCO
08jämförelserna ger de mest omfattande internationella data som finns att tillgå 
så har vi valt att använda oss av dem i rapporten. 

Ingångslöner, lägstalöner och minimilöner: en minimilön är en lagstad
gad lön som reglerar den lägsta lön som arbetsgivare får erbjuda arbetstagare. 
I Sverige regleras lägstalönerna inte genom lag utan förhandlas fram branschvis 
av arbetsmarknadens parter (fackföreningar och arbetsgivarorganisationer). 
Därför kallas lägstalönerna i Sverige inte för minimilöner utan ingångslöner. 
 Ingångslönerna varierar mellan olika branscher och kan även variera beroende 
på arbetstagarens ålder och arbetslivserfarenhet. Eftersom ingångslönerna 
skiljer sig åt i olika sektorer är det svårt att säga hur sänkta ingångslöner skulle 
påverka sysselsättningen; det beror sannolikt på vilken bransch det rör sig om. 

Minijobb: en anställningsform som infördes i Tyskland 2003. Minijobb ger 
arbetstagare möjligheten att jobba skattefritt för upp till 450 euro i månaden. 
Arbetsgivare betalar lägre sociala avgifter än för heltids eller deltidsanställning. 
Idag är ett av fem tyska jobb minijobb, vilket motsvarar sju miljoner jobb totalt. Av 
dessa sju miljoner jobb innehas fem miljoner av kvinnor. 

Sysselsättning: antalet sysselsatta personer är antalet personer som ingår i 
arbetskraften minus antalet arbetslösa. Om flera personer lämnar arbetskraften 
genom att sluta att aktivt söka efter jobb kan arbetslösheten alltså gå ner medan 
sysselsättningen går upp. 

Undanträngningseffekter: i den här rapporten syftar undanträngning på de 
effekter som skapas av lönesubventioner eller andra arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Med tillgång till subventionerad arbetskraft kan arbetsgivare istället för 
att skapa reguljära jobb välja att anställa personer som omfattas av subventio
nen för att spara in lönekostnader. Om gruppen som omfattas av lönesubven
tionen är alltför bred kan kostnaderna för staten bli höga i förhållande till hur 
många jobb som faktiskt skapas; arbetsgivarna vältrar på så sätt över en stor 
del av lönekostnaderna på staten för anställningar de i annat fall ändå hade 
rekryterat till.

46 TCO, ”Lönsamt med lägre löner?”, 2016, s. 19. 

De eventuella effekterna på 
sysselsättningen av att 
sänka ingångslönerna är 
oklara.
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47 Hammarstedt & Skedinger, “Ekonomer: Gör experiment med minimilöner”, SvD, 22 november 2016.
48 Lundborg & Skedinger, 2014, s. 11–13.
49 Foged & Peri, “Immigrants’ Effect on Native Workers: New Analysis on Longitudinal Data”, 2015.

Eftersom forskningen i dagsläget inte kan säga hur sysselsättningen skulle 

påverkas av sänkta ingångslöner i Sverige, föreslår nationalekonomerna Mats 

Hammarstedt och Per Skedinger att arbetsmarknadens parter i samarbete 

med forskare inför regelrätta experiment med höjda eller sänkta minimilöner i 

slumpvis utvalda företag eller regioner. Detta, menar de, skulle undvika ”dåligt 

underbyggda beslut som riskerar att bli kostsamma och inte förbättrar nyanlän

das integration på arbetsmarknaden”.47

Utifrån en enkätundersökning av Per Lundborg och Per Skedinger baserad på 

svar från över 1 800 arbetsgivare verkar det inte som att sänkta ingångslöner 

skulle göra arbetsgivare mer benägna att anställa fler nyanlända. Om ingångs

lönerna skulle sänkas med 20 procent trodde omkring hälften av arbetsgivarna 

i undersökningen inte att antalet anställda i deras företag skulle påverkas 

överhuvudtaget. Knappt hälften av arbetsgivarna menade att de skulle anställa 

fler ungdomar och nyanlända med lägre ingångslöner, men bara marginellt 

fler. Bara 7 procent av företagen förväntade sig att antalet anställda skulle öka 

”mycket” eller ”väldigt mycket”. Mer än hälften av företagen menade att lägre 

ingångslöner skulle påverka sammanhållningen på arbetsplatsen, arbets

moralen och/eller kvaliteten på de arbetssökande negativt.48

Möjliggöra för fler  
enklare jobb
En del av diskussionen om sänkta trösklar handlar om att skapa fler enkla jobb. 

Sänkta ingångslöner ska möjliggöra fler enkla arbeten eller åtminstone hindra 

enkla arbeten från att försvinna. Men enkla jobb skapas inte i ett vakuum och 

ska heller inte ses som en isolerad del av arbetsmarknaden; i själva verket kom

pletterar enklare jobb avancerade jobb. En studie av flyktingars påverkan på 

den danska arbetsmarknaden 1991–2008 av Foged och Peri visade till exempel 

att ett tillskott av flyktingar ledde till att lågkvalificerade, inrikesfödda dans

kar fick ta på sig mer högkvalificerade arbetsuppgifter. Detta ökade i sin tur 

inrikesfödda danskars sysselsättningsgrad, löneinkomster och jobbrörlighet.49 

Ett ökat utbud av lågkvalificerad arbetskraft kan med andra ord öppna upp för 

specialisering på arbetsmarknaden på sätt som även gynnar inrikes födda med 

lägre färdigheter.

Enkla jobb och mer kvalificerade jobb hänger alltså ihop. Med en generellt 

välfungerande arbetsmarknad och tillväxt i högproduktiva tillväxtsektorer kan 

en efterfrågan på enkla jobb uppstå. Högproduktiva tillväxtföretag kan skapa 

en efterfrågan på kringtjänster – fastighetsunderhåll, städning, matservering, 

etcetera – och enkla jobb kan på så sätt komplettera jobb som kräver högre 

utbildning. Med mer effektiva insatser för högutbildade utrikes födda skulle fler 

enkla jobb också kunna gå till lågutbildade utrikes födda (framför allt nyan

lända) som verkligen behöver dem.

Få arbetsgivare tror att 
sänkta ingångslöner skulle 
leda till att de anställer 
betydligt fler nyanlända.

Enkla jobb och kvalifice-
rade jobb kompletterar 
varandra och skapas inte 
oberoende av varandra.
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arbetstagare möjligheten att jobba skattefritt för upp till 450 euro i månaden. 
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Idag är ett av fem tyska jobb minijobb, vilket motsvarar sju miljoner jobb totalt. Av 
dessa sju miljoner jobb innehas fem miljoner av kvinnor. 
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arbetskraften minus antalet arbetslösa. Om flera personer lämnar arbetskraften 
genom att sluta att aktivt söka efter jobb kan arbetslösheten alltså gå ner medan 
sysselsättningen går upp. 

Undanträngningseffekter: i den här rapporten syftar undanträngning på de 
effekter som skapas av lönesubventioner eller andra arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Med tillgång till subventionerad arbetskraft kan arbetsgivare istället för 
att skapa reguljära jobb välja att anställa personer som omfattas av subventio
nen för att spara in lönekostnader. Om gruppen som omfattas av lönesubven
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46 TCO, ”Lönsamt med lägre löner?”, 2016, s. 19. 

De eventuella effekterna på 
sysselsättningen av att 
sänka ingångslönerna är 
oklara.
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Höja utbildnings- och 
 färdighetsnivån
Men överlag är framtidens jobb inte främst de enkla jobben, utan jobb med sär

skilda utbildningskrav. Framtidens jobb finns inom kunskapsintensiva yrken med 

arbetsuppgifter som kräver analytisk förmåga och social interaktion, medan fler 

enklare tjänstejobb med manuella inslag och en stor mängd rutinuppgifter kan 

komma att robotiseras.50 Långtidsutredningen från regeringen drar exempelvis 

slutsatsen att enkla servicejobb “inte [kommer] att kunna vara någon  betydande 

lösning på framtidens sysselsättningsproblem för personer med svaga färdig

heter”. För utrikes födda generellt menar utredningen att de viktigaste insatser

na, liksom för lågutbildade inrikesfödda svenskar, är att erbjuda kompletteran

de utbildningsinsatser och obligatorisk svenskunder visning av god kvalitet samt 

att se till att så många som möjligt genomför en svensk gymnasieutbildning.51

Oavsett vilka politiska ramar och regelverk som gäller så är det centralt att 

utrikes föddas språk och allmänna färdighetsnivå stärks. Den internationella 

undersökningen PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies), ett slags ”PISA för vuxna” som mäter läs, räkne och problem

lösningsförmåga, visar att utrikes födda med goda eller höga allmänna färdig

heter till och med har något större chans att vara sysselsatta än inrikes födda 

med höga eller allmänna färdigheter. Utrikes födda med hög färdighetsnivå har 

alltså minst lika stora möjligheter som inrikes födda med goda färdigheter att få 

ett jobb. Detta tyder på att även om diskriminering förekommer i viss utsträck

ning på den svenska arbetsmarknaden så utgör det inte huvudförklaringen till 

skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Istället tycks det 

som att en nyckel till att få fler utrikes födda i jobb är att höja deras språk och 

allmänna färdighetsnivå, framför allt genom att fler får tillgång till högkvalitativ 

och individanpassad svenskundervisning.52 

En sådan höjning av de allmänna färdighetsnivåerna skulle till exempel kunna 

åstadkommas genom ökade satsningar på yrkesanpassad  språkundervisning 

och vidare utbildning för personer med yrkesexamen, en förstärkning av 

Komvux och/eller förlängd skolplikt så att så många lågutbildade som möjligt 

 kommer upp på motsvarande svensk gymnasienivå. Trots att en dryg tredjedel 

av nyanlända saknar gymnasial utbildning deltog bara 4 procent av  nyanlända i 

 Komvuxundervisning i december 2014. Det finns flera anledningar till varför den 

siffran varit så låg. Att hinna med att läsa både SFI och Komvux under  perioden 

då nyanlända omfattas av etableringsuppdraget och jobb och utvecklings

garantin (en period på sammanlagt 2,5 år) är svårt för många nyanlända. 

Utrikes födda med höga 
läs-, skriv- och räknefärdig-
heter har något högre 
sannolikhet än inrikes 
födda med höga färdighe-
ter att vara sysselsatta.

50 Autor m.fl. ”The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration”, 2003. 
51–52 Statens offentliga utredningar (SOU), “Långtidsutredningen 2015: Huvudbetänkande”, 2015,  

https://www.regeringen.se/contentassets/86d73b72a97345feb2a8cbc8b6700fa7/sou2015104 
langtidsutredningen2015huvudbetankande.
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53 Sveriges Radio, “Få lågutbildade nyanlända vill studera”, 2017, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx? 
programid=83&artikel=6738611. 

54 Sveriges Radio, “Trög start för utbildningsplikten”, 2018, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid= 
83&artikel=7017072. 

55 Riksrevisionen, “Nyanländas etablering – är statens insatser effektiva?”, 2015, https://www.riksrevisionen.se/ 
download/18.78ae827d1605526e94b2db72/1518435497034/RiR201517_Etabl%20%20integration_Anpassad.pdf.

56 Klinthäll, Martin, “Flyktingskap och återvandring. Exilen som temporärt tillstånd”, (Lund Papers in Economic 
History; Nr. 108). 2008. Department of Economic History, Lund University, https://lup.lub.lu.se/search/ws/ 
files/3797496/4407004.pdf.

57 Migrationsverket, “Tillfälliga lagen ger avtryck i statistiken”, 20170120, https://www.migrationsverket.se/Om 
Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2017/20170120Tillfalligalagengeravtryckistatistiken.html.

Mellan 2016 och 2017 hade andelen nyanlända med kort utbildning som går 

på vuxenutbildning inte förändrats nämnvärt. Olof Åslund, professor vid 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), menade att en möjlig 

förklaring till nyanländas låga deltagande i vuxenutbildningen var en utbredd 

bild att utbildningen inte skulle leda till bättre jobbchanser och högre inkomster, 

trots att studier visat att vinsterna av utbildningsinsatser är ännu större för 

utrikes än för inrikes födda.53

För att ytterligare stärka drivkrafterna för nyanlända som saknar en gymnasie

utbildning att delta i vuxenutbildningar införde regeringen från den 1 januari 

2018 en utbildningsplikt för denna grupp. Fram till i början av augusti 2018 

hade Arbetsförmedlingen bedömt att 5 500 personer som ingick i myndig

hetens tvååriga etableringsprogram omfattades av utbildningsplikten, men 

bara 90 av dem hade påbörjat studier, det vill säga mindre än två procent. 

Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beror denna tröga start dels på 

att kommunerna (som ansvarar för vuxenutbildningarna) ännu inte har byggt upp 

tillräcklig kapacitet, och dels på att många nyanlända som omfattas av utbild

ningsplikten behöver olika stödjande och studieförberedande insatser först.54

Så länge nyanlända omfattas av något av dessa program har de rätt till aktivi

tetsersättning, men efter den perioden måste nyanlända ansöka om studielån 

för att läsa på Komvux, något många väljer bort.55 Även den tillfälliga lagen 

som infördes 2016 och bland annat innebär att de flesta uppehållstillstånd som 

utfärdas är tillfälliga snarare än permanenta och kraftigt höjda försörjningskrav 

för familjeåterförening kan ha negativ inverkan på deltagandet i vuxenutbild

ningen. Malin Klinthäll, docent i ekonomisk historia, konstaterar till exempel att 

även om tillfälliga uppehållstillstånd omvandlas till permanenta om några år, 

som fallet var för flyktingar från forna Jugoslavien, så riskerar osäkerheten un

der de första åren att ha varaktiga negativa effekter på integrationsprocessen.56

Pressen på att uppfylla försörjningskravet försvagar också incitamenten att 

“skjuta upp” förvärvsinkomster nu till förmån för att utbilda sig till ett medel 

 eller höginkomstarbete om några år. Tiden räcker helt enkelt inte till.

Mellan 1 januari och 20 juli 2016, innan lagen trädde i kraft, nekades endast 

112 personer familjeåterförening på grund av att man inte uppfyllde försörj

ningskravet. Lagen fick dock omedelbar effekt: under de sista månaderna 2016 

avslogs 2 328 personers ansökan om familjeåterförening på grund av det 

striktare försörjningskravet, enligt Migrationsverket.57

För att öka nyanländas deltagande i vuxenutbildningen gjorde regeringen 2016 

SFI till en del av vuxenutbildningen. I och med den reformen blev kommunerna 

En nyckel till att få fler 
utrikes födda i jobb är att 
höja deras språk- och
allmänna färdighetsnivå, 
framför allt genom att fler 
får tillgång till högkvalitativ
och individanpassad 
svenskundervisning.

Bara 4 procent av alla 
nyanlända deltar i Komvux, 
trots att en dryg tredjedel 
av nyanlända saknar 
gymnasieutbildning.
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Utrikes födda med höga 
läs-, skriv- och räknefärdig-
heter har något högre 
sannolikhet än inrikes 
födda med höga färdighe-
ter att vara sysselsatta.

50 Autor m.fl. ”The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration”, 2003. 
51–52 Statens offentliga utredningar (SOU), “Långtidsutredningen 2015: Huvudbetänkande”, 2015,  

https://www.regeringen.se/contentassets/86d73b72a97345feb2a8cbc8b6700fa7/sou2015104 
langtidsutredningen2015huvudbetankande.
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skyldiga att erbjuda studie och yrkesvägledning till de som vill påbörja en 

 Komvuxutbildning. Det undermåliga deltagarantalet i Komvuxundervisning 

gör gruppen lågutbildade nyanlända dåligt rustade för den svenska arbets

marknaden, och det behövs därför en uppgradering av denna grupps human

kapital. Enligt en studie av statsvetaren Daniel Oesch om strukturella föränd

ringar på arbetsmarknaden i Danmark, Storbritannien och Tyskland är det inte 

heller omöjligt att kombinera en sådan uppgradering av befolkningens human

kapital med lägre arbetslöshet även bland lågutbildade.58 

Egenföretagande – 
 ”köksvägen” till den svenska 
 arbetsmarknaden?
En översikt över hur utrikes föddas sysselsättning och egenförsörjning kan stimu

leras är inte fullständig utan en kortare diskussion om möjligheterna att starta 

eget företag. Utrikes födda i Sverige har länge varit egenföretagare i högre 

 utsträckning än inrikes födda. Men efter att företagandet bland utrikes födda 

gått ner de senaste åren ligger andelen företagare bland inrikes och utrikes 

födda nu på ungefär samma nivå, omkring 9 procent av alla sysselsatta.59

Utrikes födda företagare verkar dock ha andra drivkrafter än inrikes födda, och 

det finns stora skillnader mellan personers sannolikhet att vara egenföretagare 

beroende på vilket land de är födda i. Sannolikheten är till exempel högre bland 

personer födda i Mellanöstern och länder som Syrien, Turkiet och Iran att vara 

egenföretagare. En rapport från Arbetsekonomiska rådet konstaterar att dessa 

grupper brukar ha svårare att etablera sig som löneanställda på den svenska 

arbetsmarknaden, och drar därför slutsatsen att egenföretagandet delvis beror 

på bristen på alternativ.60

“Det skulle förklara varför utrikesfödda företagare i högre utsträckning än 

inrikesfödda ger sig in i branscher med låga inträdeskostnader som präglas av 

hård konkurrens och små ekonomiska marginaler.” 

I tankesmedjan Fores antologi Lyckad invandring belyser Martin Klinthäll och 

Susanne Urban villkoren för företagare med utländsk bakgrund. De drar 

slutsatsen att även om den första förklaringen inte bör uteslutas så spelar 

incitamenten till att starta eget företag en viktig roll. Om utrikes födda har 

mindre att förlora på att starta eget än på att söka jobb som anställda så 

 kommer de också att göra det förra i högre utsträckning. Detta kan bland annat 

förklara varför utrikesfödda företagare i högre utsträckning än inrikesfödda 

blir egen företagare i branscher med låga inträdeskostnader som präglas av 

Utrikesfödda egen-
företagare återfinns ofta i 
branscher med låga 
 marginaler och dålig 
lönsamhet.
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hård konkurrens och små ekonomiska marginaler. Bland annat återfinns 30 

procent av företagen som drivs av utrikes födda inom hårvårds, taxi och 

restaurang branscherna. Samtidigt anställer företag som drivs av utrikes födda 

och  personer med utländsk bakgrund fler personer än ett genomsnittligt svenskt 

företag. Företagare med utländsk bakgrund öppnar därför dörrar till arbets

marknaden (framför allt för andra med utländsk bakgrund), även om det, som 

Klinthäll och Urban skriver, är ”köksingången”.61 

Men om den främsta orsaken till att andelen utrikesfödda egenföretagare 

periodvis tenderar att vara högre än andelen inrikesfödda egenföretagare är att 

de förra exkluderas från den reguljära arbetsmarknaden, så kan ett större fokus 

på egenföretagande leda till en förstärkning av den svenska arbetsmarknadens 

etniska tudelning. Idag är särskilt utomeuropeiskt födda företagare verksamma 

i lågkvalificerade branscher som inte motsvarar deras utbildning. Negativt för 

stimulans av utomeuropeiskt födda företagare är det faktum att de i högre 

utsträckning än inrikes födda företagare får avslag på sina låneansökningar, 

även när hänsyn tas till faktorer som företagets ålder, rörelseresultat och netto

omsättning.62 I den utsträckning egenföretagande ska främjas som ett verktyg 

för att höja utrikes föddas sysselsättning behöver deras förutsättningar att lyckas 

som företagare vara desamma som inrikes föddas.

Yrkesinriktade utbildningar 
och validering
Arbetsmarknadsutbildning är korta yrkesinriktade utbildningar som ska stärka 

deltagarens möjligheter att få arbete och bidra till kompetensförsörjningen

i bristyrken. De kan pågå från ett par veckor till sex månader. Utrikes födda 

utgör hälften av alla deltagare. Tidigare utvärderingar har visat att arbetsmark

nadsutbildning ökar sannolikheten att få ett arbete. Effekten är extra stor för

utomnordiska invandrare. De positiva effekterna har dock minskat de senaste 

tio åren. 

Validering av utbildning och kompetenser som kan vara till stor hjälp för 

 personer som har utbildning eller yrkeserfarenhet från utlandet som denne 

inte har dokumenterad. Validering är ett nytt program hos Arbetsförmedlingen 

som startade under 2017 och ska utföras av utomstående aktörer inom olika 

 branscher.63 Väldigt få nyanlända får dock validering genom Arbetsförmed

lingen. Det handlar om något hundratal om året.

61 Ibid. 
62 Aldén,”Företagande bland utrikes födda – en översikt och en policydiskussion”, 2014. 
63 Joyce, Patrick, “Integration efter 2015. Vad kan Sverige lära av Tyskland?”, Fores, 2018 http://fores.se/ 

wpcontent/uploads/2018/05/PatrickJoyceIntegrationefter2015.pdf.
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Outsourcat arbetsgivar-
ansvar en viktig brygga
Anställningar genom bemanningsföretag är en viktig språngbräda till den 

reguljära arbetsmarknaden för utrikes födda, eftersom sådana anställningar 

oftast är tillsvidareanställningar på heltid som omfattas av kollektivavtal. Dessa 

anställningar kan även vara meriterande eftersom bemanningsföretagen och 

dess uppdragsgivare kan bidra med arbetsgivarreferenser, vilket är särskilt 

viktigt för personer som saknar kontakter på den svenska arbetsmarknaden. 

Det är inte heller ovanligt att personer får en ordinarie anställning på den 

arbetsplats de hyrts ut till. Under tiden de varit anställda genom bemannings

företaget kan många arbetsgivare som är osäkra på utrikes föddas kompetens 

få en bättre bild av hur de skulle vara som medarbetare. Arbetsgivarna får då 

möjlighet att testa den anställdes kompetens genom en anställningsform som 

till mångt och mycket påminner om en fast anställning men utan fullt arbets

givaransvar, till dess att företaget känner sig helt säkra på att de vill rekrytera.64

Till skillnad från framför allt mindre företag fattar bemanningsföretag regel

bundet beslut om anställning, och utvecklar därför expertis både vad gäller 

bedömningen av den arbetssökandes kompetens och förmågan att matcha den 

sökande med rätt arbetsgivare.65

Utomeuropeiskt födda 
företagare har svårare att 
få banklån, även när deras 
företag är lika gamla och 
lönsamma som inrikes 
föddas.
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Olika typer 
av praktik 
Arbetspraktik
Det finns även möjligheter för arbetsgivare att ta emot praktikanter som får 

ersättning i form av aktivitetsstöd av Försäkringskassan; den som tar emot 

praktikanter behöver inte betala några arbetsgivarkostnader. För att ta emot en 

praktikant behöver arbetsgivaren anmäla intresse till Arbetsförmedlingen, som 

sedan fungerar som spindeln i nätet och tillsammans med arbetsgivaren gör upp 

en plan för praktiken och samordnar med relevanta fackliga organisationer.66 

Yrkeskompetensbedömning
Arbetgivare kan också med hjälp av arbetsförmedlingen hjälpa till att anordna 

en yrkeskompetensbedömning av arbetssökande som saknar eller bara har 

begränsad erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. En sådan yrkeskom

petensbedömning ska göras av den som har handledaransvar på företaget, och 

kan ta mellan en dag och tre veckor. Den som gör bedömningen får ersättning 

av Arbetsförmedlingen.67

Snabbspår
Nyanlända med erfarenhet inom svenska bristyrken kan delta i något av de så 

kallade snabbspåren, som erbjuder en sammanhållen kedja av praktik, yrkes

svenska, validering, kompletterande utbildning och yrkeskompetens bedömning. 

Det är arbetsmarknadens parter som kommer överens om snabbspårens 

 utformning, till exempel om vilka valideringsmodeller som ska användas.68 I dag 

finns det snabbspår i 14 branscher, inklusive lärare, läkare, målare och lastbils

förare. Snabbspåren har ökat ytterligare 6 700 pers hade påbörjat ett snabbspår 

i april 2018.69 Arbetsgivare i branscher som omfattas av snabb spåren kan kon

takta Arbetsförmedlingen för att hitta rätt kompetens för en praktik eller ett jobb.

66–67 Arbetsförmedlingen, “Faktablad för arbetsgivare: Arbetspraktik”, 2018, https://www.arbetsformedlingen.se/   
download/18.445c6101153872729abdc528/1516117126859/Arbetspraktik+AG.pdf. 

68 Arbetsförmedlingen, “Snabbspår – en snabbare väg in på arbetsmarknaden”, 2018, https://www.arbets
formedlingen.se/Omoss/OmArbetsformedlingen/Etableringavnyanlanda/Snabbspar.html. 

69 https://www.arbetsformedlingen.se/Omoss/Statistikochpublikationer/Rapporter/Ovriga/20180608 
Snabbsparenfortsatterframat.html.
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70 Arbetsförmedlingen, “Arbetsförmedlingens nulägesbedömning av arbetet med snabbspår”, 2017,  
https://mb.cision.com/Public/1326/2409931/bec3391dd1b8dc6a.pdf.

Snabbspåren70: 
• Kock

• Livsmedelsbranschen (slaktare, styckare och bagare)

• Legitimationsyrken inom hälso och sjukvårdsområdet (läkare, 

 sjuksköterskor, tandläkare och apotekare/receptarier)

• Lastbilsförare

• Lärare och förskollärare

• Samhällsvetare, ekonomer och jurister

• Socialt arbete (socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer, m.m.)

• Djursjukskötare

• Träindustrin (t.ex. maskinoperatörer, möbelsnickare och tapetserare)

• Tjänstemän inom byggsektorn (ingenjörer inom bygg och  anläggning)

• Fastighetsbranschen (fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighets

tekniker samt ingenjörer)

• Målare

• Energibranschen (distributionselektriker och ingenjörer)

• Elteknikbranschen (installations och serviceelektriker)

Söker du efter tips för att rekrytera med 
 mångfald?
Om din organisation behöver hjälp att förbättra hur ni 
 rekryterar internationell kompetens kan ni titta på de tips 
och råd vi samlat på ÖppnaDörrens hemsida under vanliga 
frågor. Här finns listor på rekryterare, matnyttiga tips för både 
 arbets givare och privatpersoner som vill hjälpa till att öppna 
dörrar till arbetsmarknaden och mycket mer.
www.oppnadorren.se/vanliga-fragor/#tips-till- 

arbetsgivare
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Internatio n ella 
pers pektiv på 
etablering
Alla svar på hur Sverige bäst kan främja etablering på arbetsmarknaden finns 

inte inom våra gränser. Flera andra länder står inför liknande utmaningar och 

har i vissa avseenden kommit längre än vad Sverige har gjort, och lyckats bättre 

med att minska andelen utrikes födda som står utanför arbets marknaden. 

 Följande  avsnitt kommer därför att ge några internationella perspektiv på 

 etablering från, i tur och ordning, Tyskland, Kanada och USA. 

Tyskland
För att få idéer kring hur Sverige ska öka utrikes föddas sysselsättning har 
många politiker hämtat inspiration från Tyskland. Det finns flera skäl till detta:

• Tyskland har betydligt lägre arbetslöshet bland utrikes födda än Sverige: 

2017 låg den på 7,1 procent jämfört med 15,8 procent vid samma tid i 

 Sverige.71

• Tyskland är, i likhet med Sverige, en så kallad koordinerad marknads ekonomi 

där fackförbund och branschorganisationer spelar viktiga roller, vilket gör 

den tyska ekonomin mer jämförbar med den svenska än andra mindre 

reglerade ekonomier som Storbritannien och USA.72

• Etableringstiden på arbetsmarknaden för vissa grupper nyanlända i Sverige 

har förkortats på senare år, främst på grund av den rådande högkonjunktu

ren. För flyktingar som kom till Sverige 2011 tog det fem år innan hälften var 

förvärvsarbetande, vilket alltså är i nivå med den tyska etableringstiden. För 

flyktingar som kom 2009 var motsvarande etableringstid sju år.73 

• Sverige och Tyskland står inför en liknande situation eftersom båda länder

na Under flyktingkrisen 2015–2016 tillsammans tog emot fler asylsökande 

än övriga EUländer sammanlagt. Detta ställer såväl mottagningssystemet 

och arbetsmarknaden som samhället i stort inför nya utmaningar. 
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och råd vi samlat på ÖppnaDörrens hemsida under vanliga 
frågor. Här finns listor på rekryterare, matnyttiga tips för både 
 arbets givare och privatpersoner som vill hjälpa till att öppna 
dörrar till arbetsmarknaden och mycket mer.
www.oppnadorren.se/vanliga-fragor/#tips-till- 

arbetsgivare
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Minijobb
Mot bakgrund av detta går det att dra viktiga lärdomar från politiska reformer 

och åtgärder som genomförts i Tyskland på 2000talet, inte minst från inför

andet av de så kallade minijobben. Minijobben, som infördes 2003, innebär 

att det är tillåtet för arbetstagare att jobba skattefritt för en lön på upp till 400 

euro i månaden, vilket utökades till 450 euro år 2013. Samtidigt infördes också 

så kallade midijobs för vilka skattesatsen gradvis ökar för inkomster mellan 450 

och 850 euro i månaden.74

Tanken var att minijobben skulle: 

• Erbjuda ett flexibelt, vitt och skattefritt alternativ för arbetstagare att dryga ut 

sina inkomster.

• Fungera som en språngbräda till ordinarie anställning.

• Tillåta arbetsgivare i branscher med särskilda rusningstider och/eller 

 säsongsbehov att justera sin personalstyrka efter behov.

Minijobben har dock inte fungerat som det var tänkt, åtminstone inte som en 

språngbräda till ordinarie anställning. Werner Eichhorst vid forsknings institutet 

IZA säger till exempel att minijobben: ”är strukturerade så att arbetsgivare 

saknar incitament att omvandla dessa jobb till ordinarie anställning, och av 

skatteskäl finns inga incitament för arbetstagarna att jobba mer.”75 Istället har 

minijobben främst lett till minskad arbetstid och svag löneutveckling inom redan 

lågbetalda delar av tjänstesektorn.76 

Professor Holger Bonin vid Centre for European Economic Research menar 

att minijobben framförallt lett till att personer som jobbar deltid har tagit 

 ytterligare ett jobb, vilket ökat sysselsättningen bland tyska kvinnor.77 Denna 

sysselsättningsökning kan förklaras av att Tyskland fortfarande har sambeskatt

ning, och de skattefria minijobben har således skapat incitament för personer 

som  tidigare varit hemmafruar att bli minijobbare. Det tyska ministeriet för 

 familj, senior, kvinno och ungdomsfrågor menade i en rapport från 2012 att 

mini jobben  blivit en kvinnofälla. Just kvinnor löpte särskilt stor risk att fastna i 

 minijobb istället för att gå vidare till andra anställningsformer, och systemet med 

minijobb hade oavsiktligt bidragit till ekonomiskt utanförskap.78 Även studenter 

och pensionärer, andra grupper som tagit minijobb i stor utsträckning, hade fått 

det svårare att ta en heltidsanställning till följd av systemet med minijobb.79 

Minijobben är inte ett så bra exempel på en lyckad integrations åtgärd. Huvud

orsaken till att arbetsmarknadsintegrationen fungerat bättre i Tyskland än 

i  Sverige är snarare de stora reformerna av arbetsmarknaden i början av 

2000 talet med bl.a. sänkta ersättningar för arbetslösa och låga löneökningar 

som lett till ökad sysselsättning och många nya arbeten. Nack delen var att 

många av de nya arbetena var lågavlönade vilket har lett till ökade inkomst

skillnader. Detta ökade kraven på en lagstadgad minilön för att lyfta de lägst 

avlönade.

74 Fölster, ”Från sjuk man till Europas starka Frau – så släpptes Tysklands näringsliv loss”. Reforminstitutet, 2014, s. 3.
75 Wall Street Journal, “Minijobs’ Lift Employment But Mask German Weakness”, 20130529.
76 Ibid. 
77 Bonin, 2016.
78 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ”Frauen im Minijobb”, 2012.
79 TCO, ”Lönsamt med lägre löner?”, 2016, s. 16.

Tyska arbetsgivare
saknar incitament att 
omvandla minijobb till 
ordinarie anställning.
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Lagstadgad minimilön
2015 införde Tyskland en lagstadgad nationell minimilön på 8,50 euro i 

 timmen, vilket motsvarar 48 procent av den tyska medianlönen. Med samma 

procentsats i Sverige skulle en motsvarande minimilön ligga på 13 400 kronor 

i månaden.80 Då minimilönen infördes 2015 trodde många tyska ekonomer att 

den skulle få starka, negativa sysselsättningseffekter.81 Deutsche Bank beräk

nade till exempel att jobbtillväxten under 2015 skulle minska med 300 000 jobb 

till följd av införandet av minimilönen.82 

Hittills har införandet av minimilönen inte haft fullt så stor påverkan på den 

tyska arbetsmarknaden som Deutsche Bank förutspådde. Analyser av bland 

annat den tyska regeringen och Institute of Labor Economics (IZA) har inte hittat 

några större effekter av minimilönen på den totala sysselsättningen.83 

Forskare vid London School of Economics Centre for Economic Policy Research 

fann till och med att sysselsättningen ökat i några regioner, framför allt i östra 

Tyskland, där införandet av minimilönen innebar ett lönelyft för många an

ställda.84 

Eftersom effekterna på arbetslösheten varit begränsade och den tyska ekono

min går som tåget har Tysklands minimilönekommission föreslagit att nivån 

ska höjas med 4 procent till 9,19 euro per timme nästa år, och till 9,35 euro i 

timmen 2020.85 

De tyska minimilönerna ligger ändå lågt i förhållande till median och genom

snittslönerna jämfört med svenska ingångslönerna enligt kollektivavtal. Den 

tyska minimilönen ligger idag på knappt 50 procent av medianlönen, medan 

ingångslönerna för personer över 19 år i exempelvis hotell och restaurang

branschen och detaljhandeln i Sverige ligger på över 80 procent.86 

Lärlingssystemet
Holger Bonin hävdar att förklaringen till Tysklands Jobwunder inte står att finna 

i minijobben eller andra reformer som startaegetbidrag och utbildnings

vouchers, som inte utnyttjats i särskilt stor utsträckning. Istället pekar Bonin på 

det tyska lärlingssystemet som en nyckel till etablering. Han lyfter även goda 

förhållanden mellan fack och arbetsgivare, vilket höll tillbaka löneökningar 

under ett antal år, som en viktig förklaring till den positiva utvecklingen på den 

tyska arbetsmarknaden.

Flyktinginvandrare i Tyskland har inte varit undantagna från den generella 

 nivån för ingångslöner, vilket föreslagits i Sverige. Istället har fokus legat på 

aktiva åtgärder för att kartlägga nyanländas kompetenser redan i asylstadiet, 

80 Nero, ”5 frågor om lägre löner för nyanlända”, Magasin Ping, 20160608.
81 TCO, 2016, ”Lönsamt med lägre löner?” s. 16.
82 Deutsche Bank, ”Strong domestic economy to suffer from good intentions”, 2014, s. 6. 
83 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2017, “Side effects of the introduction of the German minimum 

wage on employment and unemployment: Evidence from regional data – Update” och IZA 2017, “The ShortRun 
Employment Effects of the German Minimum Wage Reform”.

84 Ahlfedlt, Gabriel m.fl., “The regional effects of Germany’s national minimum wage”, Centre for Economic Policy 
Reform, 2018, https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=13005. 

85 Financial Times, “Germany ready to raise minimum wage by 4% in buoyant economy”, 20180626, 
https://www.ft.com/content/1bbcbd4a794411e8bc5550daf11b720d.

86 OECD, “Minimum relative to average wages of fulltime workers”, 2018, https://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=MIN2AVE, Ekonomifakta, “Ingångslöner”, 2018, https://www.ekonomifakta.se/Fakta/ 
Arbetsmarknad/Loner/ingangsloner/.

Lärlingssystemet har varit 
avgörande för den positiva 
utvecklingen för utrikes 
föddas etablering på den 
tyska arbetsmarknaden.
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Minijobb
Mot bakgrund av detta går det att dra viktiga lärdomar från politiska reformer 

och åtgärder som genomförts i Tyskland på 2000talet, inte minst från inför

andet av de så kallade minijobben. Minijobben, som infördes 2003, innebär 

att det är tillåtet för arbetstagare att jobba skattefritt för en lön på upp till 400 

euro i månaden, vilket utökades till 450 euro år 2013. Samtidigt infördes också 

så kallade midijobs för vilka skattesatsen gradvis ökar för inkomster mellan 450 

och 850 euro i månaden.74

Tanken var att minijobben skulle: 

• Erbjuda ett flexibelt, vitt och skattefritt alternativ för arbetstagare att dryga ut 

sina inkomster.

• Fungera som en språngbräda till ordinarie anställning.

• Tillåta arbetsgivare i branscher med särskilda rusningstider och/eller 

 säsongsbehov att justera sin personalstyrka efter behov.

Minijobben har dock inte fungerat som det var tänkt, åtminstone inte som en 

språngbräda till ordinarie anställning. Werner Eichhorst vid forsknings institutet 

IZA säger till exempel att minijobben: ”är strukturerade så att arbetsgivare 

saknar incitament att omvandla dessa jobb till ordinarie anställning, och av 

skatteskäl finns inga incitament för arbetstagarna att jobba mer.”75 Istället har 

minijobben främst lett till minskad arbetstid och svag löneutveckling inom redan 

lågbetalda delar av tjänstesektorn.76 

Professor Holger Bonin vid Centre for European Economic Research menar 

att minijobben framförallt lett till att personer som jobbar deltid har tagit 

 ytterligare ett jobb, vilket ökat sysselsättningen bland tyska kvinnor.77 Denna 

sysselsättningsökning kan förklaras av att Tyskland fortfarande har sambeskatt

ning, och de skattefria minijobben har således skapat incitament för personer 

som  tidigare varit hemmafruar att bli minijobbare. Det tyska ministeriet för 

 familj, senior, kvinno och ungdomsfrågor menade i en rapport från 2012 att 

mini jobben  blivit en kvinnofälla. Just kvinnor löpte särskilt stor risk att fastna i 

 minijobb istället för att gå vidare till andra anställningsformer, och systemet med 

minijobb hade oavsiktligt bidragit till ekonomiskt utanförskap.78 Även studenter 

och pensionärer, andra grupper som tagit minijobb i stor utsträckning, hade fått 

det svårare att ta en heltidsanställning till följd av systemet med minijobb.79 

Minijobben är inte ett så bra exempel på en lyckad integrations åtgärd. Huvud

orsaken till att arbetsmarknadsintegrationen fungerat bättre i Tyskland än 

i  Sverige är snarare de stora reformerna av arbetsmarknaden i början av 

2000 talet med bl.a. sänkta ersättningar för arbetslösa och låga löneökningar 

som lett till ökad sysselsättning och många nya arbeten. Nack delen var att 

många av de nya arbetena var lågavlönade vilket har lett till ökade inkomst

skillnader. Detta ökade kraven på en lagstadgad minilön för att lyfta de lägst 

avlönade.

74 Fölster, ”Från sjuk man till Europas starka Frau – så släpptes Tysklands näringsliv loss”. Reforminstitutet, 2014, s. 3.
75 Wall Street Journal, “Minijobs’ Lift Employment But Mask German Weakness”, 20130529.
76 Ibid. 
77 Bonin, 2016.
78 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ”Frauen im Minijobb”, 2012.
79 TCO, ”Lönsamt med lägre löner?”, 2016, s. 16.
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subventioner för att se till att nyanlända får arbetsträning på riktiga arbetsplat

ser samt yrkesanpassning av språkundervisningen. De flyktingar som bedöms 

ha stor sannolikhet att stanna i Tyskland placeras tidigt i lärlingssystemen, 

särskilt inom bristyrken på den tyska arbetsmarknaden. Bonin påpekar dock att 

det i många fall är mer attraktivt för arbetstagaren att ta ett jobb med minimi

lön direkt (ingångslönen för en lärlingsanställning ligger under den generella 

ingångslönen) än att gå en flerårig lärlingsutbildning, och att incitamenten till 

att ta lärlingsjobb därför måste stärkas.87

Det tyska lärlingssystemet, som ofta ses som en förebild i Sverige, bygger på 

en tradition som sträcker sig tillbaka ända till 1800talet. Grunden för dagens 

tyska system bygger på att arbetsgivaren betalar lön utan statliga bidrag, 

medan det offentliga finansierar den skolbelagda delen av utbildningen. Det 

är de små och medelstora företagen som tar emot majoriteten av alla lärlingar, 

vilket många företag ser både som ett sätt att säkra sin egen produktion och 

som en viktig samhällsuppgift.88 

Samtliga partier i svenska riksdagen säger sig vara för ett lärlingssystem, bland 

annat lyfter Småföretagarnas Riksförbund det som ett alternativ att föredra 

framför exempelvis sänkta ingångslöner.89 Trots att fem försök med lärlings

utbildning i gymnasieskolan genomförts sedan 1980 har det ännu inte fått fäste 

i Sverige. Enligt forskarna Jonas Olofsson och Alexandru Panican beror detta 

framförallt på att utbildningarna presenterats som ett alternativ för skoltrötta, att 

lärlingsprogrammen haft otydliga riktlinjer och uppföljningar vad gäller arbets

uppgifter och utbildningsinnehåll, samt otillräckligt arbetsgivarinflytande över 

utbildningarnas utformning.90 Den långa traditionen av lärlings utbildningar 

i Tyskland ska inte heller underskattas – det tar tid att bygga ett fungerande 

lärlingssystem. Ökat arbetsgivarinflytande och tydligare riktlinjer är två steg 

på vägen, men om lärlingssystemet ska ta fart i Sverige måste det anpassas till 

svenska förhållanden.

Nätverk för företag som integrerar flyktingar
Nationalekonomen Patrick Joyce har beskrivit flera exempel på bra tyska inte

grationsåtgärder i en ESOrapport, bl.a. har Tyskland gjort en mycket ambitiös 

satsning på yrkestyska för nyanlända och ett stort projekt där privata arbets

givare anställer flyktingar i praktik eller som lärlingar.91 Joyce beskriver också i 

samma rapport det Tyska nationella initiativet ”Företag som integrerar flykt

ingar” som består av 1 400 företag. Det är ett nätverk som drivs av den Tyska 

Handelskammaren och som även finansieras av Ekonomi och näringsministe

riet. Nätverket erbjuder juridisk rådgivning till företag som vill anställa asyl

sökande eller flyktingar samt vilket ekonomiskt stöd som går att få från Arbets

förmedlingen om man vill anställa eller erbjuda prakt och lärlingsplatser.92

87 Ibid. 
88 Gustafsson, ”I Tyskland är lärlingsvägen väl upptrampad”, Arbetet, 20131115.
89 Sanandaji & Sjölander, ”Borgerligt löneexperiment riskerar att slå fel”, Dagens Samhälle, 20160229. 
90 Olofsson & Panican, ”Mer pengar räcker inte för fungerande lärlingssystem”, Dagens Nyheter, 20130930.
91–92 Joyce, Patrick, “Inspiration för integration – en ESOrapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem 

länder”, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:7, 2017, https://eso.expertgrupp.se/  
wpcontent/uploads/2017/12/171123ESO2017_7korr171215.pdf.

Tyska företag ser det som 
en viktig samhällsuppgift 
att ta emot lärlingar.
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Kanada
Kanada är ett annat land som ofta lyfts fram som en förebild i svenska debatter 

om etablering. Fram till 1970talet dominerades både Sveriges och Kanadas 

invandringsströmmar av arbetskraftsinvandrare från andra västländer. Sedan 

dess har invandringen bestått av en större andel personer från Asien, Afrika 

och Latinamerika i båda länderna. Kanada har däremot alltjämt en relativt hög 

andel arbetskraftsinvandrare jämfört med Sverige. 

För att upprätthålla tilliten i samhällen som Sverige och Kanada där befolkning

ens mångfald har växt snabbt på kort tid krävs socialt kapital, ett begrepp som 

statsvetaren Robert Putnam definierar som ”kontakter mellan individer – sociala 

nätverk och de normer av reciprocitet (ömsesidighet) och tillit som uppstår från 

dem [kontakterna]”.93 Det handlar med andra ord om det slags gemenskap, 

 tillit och samarbetsanda mellan människor som hjälper grupper och samhällen 

att nå gemensamma mål. Socialt kapital kan delas in i två kategorier: sam

manlänkande socialt kapital som stärker sammanhållningen inom gruppen, 

och över bryggande socialt kapital som stärker sammanhållningen mellan 

grupper.94 Den första formen har länge präglat det historiskt mer homogena 

Sverige, som med internationella mått mätt än idag är ett samhälle med höga 

nivåer av  sammanlänkande socialt kapital.95 Men båda dessa former av socialt 

 kapital behövs för en välfungerande etablering och social inkludering, och för 

ett  välfungerande samhälle i stort.

Kanadensiska etableringsinsatser organiseras  
ofta av utrikes födda 
Varken Sverige eller Kanada har infört politiska åtgärder som uttryckligen syftar 

till att skapa socialt kapital bland nyanlända. Det sociala kapitalet byggs istället 

ofta indirekt genom civilsamhället. I tankesmedjan Fores antologi Kanada-

modellen: Hur invandring leder till jobb beskriver Pieter Bevelander och Ravi 

Pendakur hur det i Kanada finns utrymme för ideella organisationer att skapa 

socialt kapital mellan nyanlända och det övriga samhället. I Kanada går den 

statliga finansieringen av etableringsinsatser ofta till ideella organisationer, 

varav många drivs av tidigare invandrare. Anledningen till att den kanadensiska 

regeringen valt att genomföra etableringsinsatser på det sättet snarare än ge

nom statliga program är att dessa organisationer anses ha specifik kunskap om 

invandrares förhållanden, vilket gör att de kan förbättra etableringsprocessen.96 

Bevelander och Pendakur drar i sin genomgång av Kanadas etableringssystem 

slutsatsen att: ”… dock genomförs en stor del av integrations och bosättnings

verksamheten i Kanada av ickestatliga organisationer, som ofta har kopplingar till 

etniska grupper där förutsättningar att utveckla det sociala kapitalet är bättre.”97 

93 Putnam, Robert D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.  
New York: Simon & Schuster. 

94 Ibid. 
95 Rothstein & Holmberg, ”Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – men inte bland alla”, 2015. 
96 Bevelander & Pendakur, ”Socialt kapital och integration i Kanada”. Fores, 2013.
97 Ibid. s. 162. 

I Kanada sköts en stor del 
av etableringsinsatserna av 
civilsamhället och i många 
fall av tidigare invandrare.
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subventioner för att se till att nyanlända får arbetsträning på riktiga arbetsplat

ser samt yrkesanpassning av språkundervisningen. De flyktingar som bedöms 

ha stor sannolikhet att stanna i Tyskland placeras tidigt i lärlingssystemen, 

särskilt inom bristyrken på den tyska arbetsmarknaden. Bonin påpekar dock att 

det i många fall är mer attraktivt för arbetstagaren att ta ett jobb med minimi

lön direkt (ingångslönen för en lärlingsanställning ligger under den generella 

ingångslönen) än att gå en flerårig lärlingsutbildning, och att incitamenten till 

att ta lärlingsjobb därför måste stärkas.87

Det tyska lärlingssystemet, som ofta ses som en förebild i Sverige, bygger på 

en tradition som sträcker sig tillbaka ända till 1800talet. Grunden för dagens 

tyska system bygger på att arbetsgivaren betalar lön utan statliga bidrag, 

medan det offentliga finansierar den skolbelagda delen av utbildningen. Det 

är de små och medelstora företagen som tar emot majoriteten av alla lärlingar, 

vilket många företag ser både som ett sätt att säkra sin egen produktion och 

som en viktig samhällsuppgift.88 

Samtliga partier i svenska riksdagen säger sig vara för ett lärlingssystem, bland 

annat lyfter Småföretagarnas Riksförbund det som ett alternativ att föredra 

framför exempelvis sänkta ingångslöner.89 Trots att fem försök med lärlings

utbildning i gymnasieskolan genomförts sedan 1980 har det ännu inte fått fäste 

i Sverige. Enligt forskarna Jonas Olofsson och Alexandru Panican beror detta 

framförallt på att utbildningarna presenterats som ett alternativ för skoltrötta, att 

lärlingsprogrammen haft otydliga riktlinjer och uppföljningar vad gäller arbets

uppgifter och utbildningsinnehåll, samt otillräckligt arbetsgivarinflytande över 

utbildningarnas utformning.90 Den långa traditionen av lärlings utbildningar 

i Tyskland ska inte heller underskattas – det tar tid att bygga ett fungerande 

lärlingssystem. Ökat arbetsgivarinflytande och tydligare riktlinjer är två steg 

på vägen, men om lärlingssystemet ska ta fart i Sverige måste det anpassas till 

svenska förhållanden.

Nätverk för företag som integrerar flyktingar
Nationalekonomen Patrick Joyce har beskrivit flera exempel på bra tyska inte

grationsåtgärder i en ESOrapport, bl.a. har Tyskland gjort en mycket ambitiös 

satsning på yrkestyska för nyanlända och ett stort projekt där privata arbets

givare anställer flyktingar i praktik eller som lärlingar.91 Joyce beskriver också i 

samma rapport det Tyska nationella initiativet ”Företag som integrerar flykt

ingar” som består av 1 400 företag. Det är ett nätverk som drivs av den Tyska 

Handelskammaren och som även finansieras av Ekonomi och näringsministe

riet. Nätverket erbjuder juridisk rådgivning till företag som vill anställa asyl

sökande eller flyktingar samt vilket ekonomiskt stöd som går att få från Arbets

förmedlingen om man vill anställa eller erbjuda prakt och lärlingsplatser.92

87 Ibid. 
88 Gustafsson, ”I Tyskland är lärlingsvägen väl upptrampad”, Arbetet, 20131115.
89 Sanandaji & Sjölander, ”Borgerligt löneexperiment riskerar att slå fel”, Dagens Samhälle, 20160229. 
90 Olofsson & Panican, ”Mer pengar räcker inte för fungerande lärlingssystem”, Dagens Nyheter, 20130930.
91–92 Joyce, Patrick, “Inspiration för integration – en ESOrapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem 

länder”, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:7, 2017, https://eso.expertgrupp.se/  
wpcontent/uploads/2017/12/171123ESO2017_7korr171215.pdf.
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Det kanadensiska exemplet är också intressant att studera mot bakgrund av 

argument som att större mångfald leder till minskat socialt kapital.98 De centrala 

fynden från senare års kanadensisk forskning om mångfald och socialt ka

pital visar att det framför allt är fattigdom och den anonymisering som upp

står i  större städer som urholkar det sociala kapitalet, inte etnisk mångfald.99 

 Samtidigt ökar graden av mellanmänsklig interaktion och föreningsdeltagande 

i takt med att en stad växer och mångfalden ökar, vilket i sin tur kan motverka 

de tendenserna och stärka det sociala kapitalet.100 Vilken effekt som är starkast 

beror på hur segregerad staden i fråga är och hur effektivt civilsamhället kan 

överbrygga sociala klyftor mellan olika grupper. Bo Rothstein, professor i stats

vetenskap vid Göteborgs universitet, menar också att tilliten hos invandrare från 

länder med lägre nivåer av socialt kapital kan öka om de upplever att de blir 

korrekt bemötta av myndigheter.101 

Danmark
Branchepakker och Föreningen Nydansker
I Danmark erbjuds flyktingar och flyktinganhöriga s.k. Branchepakker. Det är ett 

yrkesintroduktionsprogram som blandar yrkesrelaterad språkutbildning, kortare 

kurser och praktik i syfte att skaffa utrikes födda arbete i branscher som efter

frågar anställda med den kompetens som deltagarna redan har eller kan skaffa 

sig inom högst ett år. 

Kommunen väljer ut ett sex till åtta  branscher med rekryteringsbehov och med 

arbetsplatser i kommunen eller inom pendlingsavstånd. Fördelningen är vanligen 

två dagars utbildning som är relevanta för ett arbete i branschen och tre dagars 

arbete per vecka eller tvärtom. Inom programmet får deltagaren flera praktik

platser inom samma bransch. Företagen får inte någon ersättning men betalar 

inte heller lön till praktikanten. 

I Danmark organiserar de största arbetsgivarna tillsammans, genom Föreningen 

Nydansker, frivilliga yrkesmentorer som vägleder utbildade nyanlända till arbete 

eller utbildning.102

 

98 Höjer, ”Sveriges unika tillit sjunker: Kan man lita på folk?”, 2014.
99 Bevelander & Pendakur, ”Socialt kapital och integration i Kanada”. Fores, 2013.
100 Ibid. 
101 Höjer, 2014.
102 Joyce, Patrick, “Inspiration för integration – en ESOrapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem 

 länder”, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:7, 2017, https://eso.expertgrupp.se/ 
wpcontent/uploads/2017/12/171123ESO2017_7korr171215.pdf.
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Efter att ha tittat på idéer som prövats eller föreslagits i Sverige och etablerings

insatser som främjas på andra håll i världen, kommer den här delen av 

rapporten att undersöka om det finns etableringsinsatser som bevisligen är 

så pass effektiva att vi bör fortsätta göra mer av dem. Det finns ingen lösning 

som fungerar för alla grupper eller individer för att underlätta utrikes föddas 

etablering på arbetsmarknaden, men några insatser har ändå visat sig fungera 

bättre än andra.

Validering 
Validering har varit ett viktigt verktyg för att främja etablering på arbetsmarkna

den sedan början av 2000talet, och effektivare validering framhålls av många 

politiker som avgörande för att fler utrikes födda ska komma i rätt jobb. Utvär
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103 Joyce, Patrick, “Inspiration för integration – en ESOrapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem 
 länder”, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:7, 2017, https://eso.expertgrupp.se/ 
wpcontent/uploads/2017/12/171123ESO2017_7korr171215.pdf. 

104 Ibid.
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Det kanadensiska exemplet är också intressant att studera mot bakgrund av 

argument som att större mångfald leder till minskat socialt kapital.98 De centrala 

fynden från senare års kanadensisk forskning om mångfald och socialt ka

pital visar att det framför allt är fattigdom och den anonymisering som upp

står i  större städer som urholkar det sociala kapitalet, inte etnisk mångfald.99 

 Samtidigt ökar graden av mellanmänsklig interaktion och föreningsdeltagande 
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98 Höjer, ”Sveriges unika tillit sjunker: Kan man lita på folk?”, 2014.
99 Bevelander & Pendakur, ”Socialt kapital och integration i Kanada”. Fores, 2013.
100 Ibid. 
101 Höjer, 2014.
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105 Universitets och högskolerådet (UHR) 2014. ”Effekter av utlåtandet av utländsk högskoleutbildning”, s. 19.
106 Ibid.
107 Universitets och högskolerådet (UHR), “Rapport och statistik”, 2018, https://www.uhr.se/bedomningavutlandsk

utbildning/rapportochstatistik/.
108 MYH, 2012, s. 25.
109 Edström, ”Sveriges utrikesfödda akademiker”, Saco, 2015. 

examina tycks validering av utländska betyg inte hjälpa lika mycket. Validering 

leder också i högre grad till ett relevant arbete om det sker parallellt med 

kompletterande utbildning och praktik i Sverige. Valideringen är alltså bara en 

komponent i en längre etableringskedja.105

2015–2017 fick Universitets och högskolerådet (UHR) in sammanlagt 79 433 

ansökningar om att få utländska utbildningar bedömda, varav drygt 40 procent 

var för akademiska utbildningar. Den genomsnittliga handläggningstiden är 

i dag 5–8 månader för en akademisk utbildning, 6–10 månader för en efter
gymnasial yrkesutbildning och 2–4 månader för en gymnasieutbildning.106 

UHR gör bara en del av valideringarna; mer komplicerade och tidskrävande 

 bedömningar för specifika yrkesutbildningar görs av till exempel Social

styrelsen, t.ex. för legitimationsyrken inom hälso och sjukvård, och olika 

branschorganisa tioner.

Valideringsprocessen är inte heller oproblematisk eftersom det ofta är svårt 

att rättvist bedöma någons utbildning och yrkeskunskaper. I praktiken blir det 

ofta personens svenskkunskaper som bedöms, vilket lett till att många blivit 

validerade på en lägre nivå än deras kunskaper motsvarar.107 En  utvärdering 

från  Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) understryker att personer med 

 bristande svenskkunskaper kan behöva tolk och översättningshjälp för 

 praktiska och teoretiska komponenter av valideringsprocessen (diagnostiska 

prov, intervjuer, med mera). Många tolkar saknar dock den yrkesspecifika 

vokabulär som behövs för att kunna bedöma en persons yrkeskunskaper. 

MYH utredningen drar därför slutsatsen att det kan vara lämpligt att genom

föra bedömning s momenten i valideringen först när nyanlända har lärt sig mer 

svenska och hunnit få insyn i hur branschen fungerar i Sverige efter att exempel

vis ha genomfört en kortare praktik.108

Ur ett statsfinansiellt perspektiv är validering dessutom en kostnadseffektiv 

åtgärd jämfört med att utbilda en akademiker från grunden i Sverige. En 4,5 år 

lång utbildning på högskola eller universitet i Sverige kostar 2,45 miljoner 

kronor enligt uppskattningar från Sacos utredare Josefin Edström. Motsvarande 

kostnader för att validera och komplettera en utrikesfödd akademikers utbild

ning är 310 000 kronor, det vill säga endast en dryg åttondel av kostnaden för 

att utbilda en inrikesfödd akademiker.109 

Informell validering:  yrkes relaterade kontakter ger 
 ingångar på rätt nivå
För att få jobb i Sverige är informell validering av en person och dennes 

 kunskaper ofta av stor vikt med tanke på att sju av tio jobb förmedlas med 

hjälp av kontakter. När vi på Axfoundation startade Yrkesdörren tog vi fasta 

på detta behov. Yrkesdörrens modell går ut på att en utrikes född får träffa 

en etablerad svensk, en så kallad dörröppnare, inom samma bransch och 

att  ”dörröppnaren” sedan har i uppgift att förmedla ytterligare två relevanta 

Att validera en utrikesfödd 
akademikers utbildning 
kostar en åttondel så 
mycket som att utbilda en 
inrikesfödd akademiker.
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kontakter som i sin tur får i uppgift att förmedla ytterligare kontakter, lite som 

ett pyramidspel. Under mötet gör ”dörröppnaren” en informell validering av 

den utrikes föddas kompetens och öppnar dörrar på rätt nivå i sitt kontaktnät. 

Liknande upplägg har varit mycket framgångsrikt i Kanada där ett program 

som inspirerat oss på Yrkesdörren är The Connector Program. Genom The Con-

nector Program matchas nyinflyttade och internationella studenter med lokalbor 

baserat på yrkes och utbildningsbakgrund. Personerna träffas sedan för att 

diskutera vilka lokala arbetsmarknadsbehov och möjligheter som finns, och det 

är upp till personen som är etablerad i lokalsamhället att sammanföra den som 

är ny i området med personer som ingår i den etablerades nätverk. I provinsen 

Halifax hade vid tidpunkten drygt 40 procent av alla connectees (833 av 1 999) 

hittat ett jobb genom The Connector Program.110

Kompletterande  utbildning: 
viktigt för dem med 
 högskole utbildning
Utfallen på arbetsmarknaden för de som genomgått kompletterande högskole

utbildningar är i allmänhet mycket goda. Särskilt bra tycks det åter gå för 

personer inom reglerade yrken som kräver en viss examen eller legitimation 

för att få utövas i Sverige. Bland annat har 81 procent av de utländska läkare 

som vidareutbildat sig fått jobb inom just det yrket, och 84 procent av alla 

utrikesfödda lärare utövar någon form av pedagogiskt yrke ett år efter avslutad 

vidare utbildning.111

Systemet för vidareutbildning av utrikesfödda akademiker är dock under

dimensionerat. År 2014 uppgick de offentliga utgifterna för vidareutbildning 

av utrikesf ödda akademiker till 70 miljoner kronor, vilket endast motsvarar 

kostnaden för att utbilda 30 inrikesfödda akademiker.112 Också på längre sikt 

är behovet av utländska akademiker, och därmed kompletterande utbildningar 

för denna grupp, stort. De närmaste tio åren beräknar Akademikerförbundet 

SSR att 600 000 akademiker kommer att ta examen, samtidigt som behovet av 

akademiker fortsätter att växa – bara i den offentliga sektorn kommer 535 000 

akademiker att behövas under samma period.113 Akademiker födda och 

 utbildade i Sverige kommer inte att kunna täcka både den privata och offentliga 

sektorns arbetskraftsbehov det kommande decenniet. Att förbättra och snabba 

på validering och komplettering av utländska examina kommer därför att vara 

en central bit av etableringspusslet under kommande år.

På senare tid har regeringen föreslagit kraftiga ökningar av anslaget för att 

bygga ut de kompletterande utbildningarna vid högskolor och universitet. 

Den satsningen inleddes 2016, och beräknas uppgå till 470 miljoner kronor 

 (inklusive kostnaderna för studiemedel) till år 2020.114 

110 ”Halifax Partnership, ”Connector Program”, 2017.
111 UKÄ, ”Etablering och sysselsättning efter kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning”,  

2016, s. 15.
112 Edström, s. 2.
113 Akademikerförbundet SSR, ”Öppna systemen! – När 3 000 proffs får säga sitt om migration”, 2015, s. 13.
114 Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), “Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk 

utbildning”, 2018, https://www.regeringen.se/4948a5/contentassets/4e69479998da42df9bcedb81a94efda5/
promemoriaomkompletterandeutbildningforpersonermedavslutadutlandskutbildning.pdf.
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svenska och hunnit få insyn i hur branschen fungerar i Sverige efter att exempel
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Språkundervisning  
förkortar tiden för inträde  
på arbetsmarknaden 
För att validering och kompletterande utbildningar ska bli så meningsfulla som 

möjligt bör de kombineras med andra insatser. En sådan kan vara en yrkes

anpassad SFIundervisning, något som visat sig ge mycket goda resultat. 

Till exempel har fackförbundet Jusek tillsammans med Stockholms stad bedrivit 

mycket framgångsrik svenskundervisning anpassad för Juseks medlems

grupper. Över 90 procent av deltagarna fick minst godkänt på kurserna, och 

inom ett till två år var åtta av tio egenförsörjande.115

Ett annat exempel är SFX (yrkesanpassad SFI), som erbjuds av Kommun

förbundet Stockholms län, kommunerna och länsstyrelsen i Stockholms län, 

för bland annat buss och lastbilsförare, hantverkare, medicinsk personal och 

samhällsvetare. En utvärdering från 2017 visade att den genomsnittliga syssel

sättningsgraden för de som genomgått SFXutbildningarna var 67 procent, 

och SFXdeltagarnas sysselsättning utvecklades mer positivt än jämförbara 

SFIdeltagares. De positiva effekterna är större för vissa yrken som lastbils  eller 

bussförare, där 85 procent har jobb efter två år, men mindre för exempelvis 

pedagoger, där 54 procent har jobb efter två år. Det beror antagligen på att det 

tar längre tid att bli validerad och gå kompletterande utbildningar för sådana 

yrkesgrupper. Andra utvärderingar tyder ändå på att SFX drastiskt kortar tiden 

det tar att komma i arbete även för utrikes födda inom legitimationsyrken: 

bland annat minskade tiden för läkare att komma i arbete från 5–7 år till 2–3 år 

med hjälp av den medicinfokuserade SFXutbildningen.116

115 SKL (Sveriges Kommuner och Landsting),”Idébank – utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt”, 2014, s. 23.
116 Länsstyrelsen Stockholm, “Sfx – Svenska för yrkesutbildade: En utvärdering av yrkesinriktade språkutbildningar”, 

2017, http://sfx.se/wpcontent/uploads/2017/11/R201718SfxutvarderingStrategir%C3%A5detwebb.pdf.

Yrkesanpassad SFI för-
kortar etableringstiden med 
flera år.

Tack vare yrkesanpassade 
SFI-utbildningar har utrikes-
födda läkare kommit i 
arbete efter 2–3 år istället 
för 5–7 år.
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Lokala aktörer bättre på att 
förstå lokala förutsättningar
En viktig lärdom från studier och utvärderingar om hur utrikes föddas etablering 

på arbetsmarknaden kan underlättas är att lokala aktörer måste vara drivande 

i etableringsprocessen. Projektet Etablering Stockholm är ett exempel på hur 

lokala aktörer kan gå samman för att snabba på nyanländas etablering. Projek

tet genomfördes 2009–2012 och var ett samarbete mellan Stockholms stad och 

Arbetsförmedlingen i Stockholm. Samtliga 1 200 deltagare var nyanlända som 

haft uppehållstillstånd i Sverige i mindre än tre år. 

I ett av delprojekten, Matchning från dag 1 (MD1), gick 60 procent av delta

garna vidare till arbete inom ett halvår efter påbörjad insats. Då MD1 testades 

lokalt tillsammans med Jobbtorgen och Arbetsförmedlingen i Spånga/Tensta 

respektive Rinkeby/Kista gick 67 av 89 deltagare (75 procent) vidare till arbete 

6 månader efter insatsen. Värt att notera är att deltagarna var slumpmässigt 

utvalda med varierande utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, ålder och kön. 

Överlag hade deltagare i Etablering Stockholm 48 procent högre sannolikhet att 

komma ut i egen försörjning (arbete eller studier) jämfört med en kontrollgrupp 

som endast fick hjälp av Arbetsförmedlingen.117

När projektet utvärderades identifierades ett förändrat förhållningssätt hos hand

läggarna som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Det nya förhållnings

sättet utgick från att slumpmässig matchning varken är önskvärt för individen, 

arbets givaren eller samhället i stort, och att alla individer är matchningsbara.118

En rapport från Sweco lyfter fram ett antal fördelar med att just kommunala 

aktörer snarare än statliga myndigheter har en drivande roll i etablerings projekt. 

Bland annat ger kommunernas organisationsform större utrymme åt att anpassa 

insatserna efter lokala förutsättningar. Kommunerna är exempelvis mindre detalj

styrda vad gäller regler och mål än myndigheter som Arbetsförmedlingen.119

Handläggarnas förändrade 
förhållningssätt var en av 
de viktigaste framgångs-
faktorerna. Alla deltagarna 
ansågs matchningsbara.

117 Myrvang, Carina, ”Etablering Stockolm”, 2012, s. 5.
118 Stockholms stad, ”Från nyanländ till nyanställd”, 2012, s. 9.
119 Sweco, ”Etablering med projekt”, 2015, s. 30. 
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Språkundervisning  
förkortar tiden för inträde  
på arbetsmarknaden 
För att validering och kompletterande utbildningar ska bli så meningsfulla som 

möjligt bör de kombineras med andra insatser. En sådan kan vara en yrkes

anpassad SFIundervisning, något som visat sig ge mycket goda resultat. 

Till exempel har fackförbundet Jusek tillsammans med Stockholms stad bedrivit 

mycket framgångsrik svenskundervisning anpassad för Juseks medlems

grupper. Över 90 procent av deltagarna fick minst godkänt på kurserna, och 

inom ett till två år var åtta av tio egenförsörjande.115

Ett annat exempel är SFX (yrkesanpassad SFI), som erbjuds av Kommun

förbundet Stockholms län, kommunerna och länsstyrelsen i Stockholms län, 

för bland annat buss och lastbilsförare, hantverkare, medicinsk personal och 

samhällsvetare. En utvärdering från 2017 visade att den genomsnittliga syssel

sättningsgraden för de som genomgått SFXutbildningarna var 67 procent, 

och SFXdeltagarnas sysselsättning utvecklades mer positivt än jämförbara 

SFIdeltagares. De positiva effekterna är större för vissa yrken som lastbils  eller 

bussförare, där 85 procent har jobb efter två år, men mindre för exempelvis 

pedagoger, där 54 procent har jobb efter två år. Det beror antagligen på att det 

tar längre tid att bli validerad och gå kompletterande utbildningar för sådana 

yrkesgrupper. Andra utvärderingar tyder ändå på att SFX drastiskt kortar tiden 

det tar att komma i arbete även för utrikes födda inom legitimationsyrken: 

bland annat minskade tiden för läkare att komma i arbete från 5–7 år till 2–3 år 

med hjälp av den medicinfokuserade SFXutbildningen.116

115 SKL (Sveriges Kommuner och Landsting),”Idébank – utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt”, 2014, s. 23.
116 Länsstyrelsen Stockholm, “Sfx – Svenska för yrkesutbildade: En utvärdering av yrkesinriktade språkutbildningar”, 

2017, http://sfx.se/wpcontent/uploads/2017/11/R201718SfxutvarderingStrategir%C3%A5detwebb.pdf.

Yrkesanpassad SFI för-
kortar etableringstiden med 
flera år.

Tack vare yrkesanpassade 
SFI-utbildningar har utrikes-
födda läkare kommit i 
arbete efter 2–3 år istället 
för 5–7 år.
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Yrkesrelaterade mentorskaps-
program: positivt för karriären
Mentorskapsprogram syftar till att hjälpa utrikes födda att få ett socialt stöd och 

kontaktnät på den svenska arbetsmarknaden, vilket ofta är avgörande för att 

de ska kunna få ett jobb som motsvarar deras färdigheter. Hammarstedt och 

Månsson gjorde 2015, på uppdrag Myndigheten för ungdoms och civilsam

hällesfrågor (MUCF), en forskningsöversikt av mentorprogram. Den visar 

att mentorprogram inriktade mot arbetsmarknaden i allmänhet har positiva 

effekter på individers möjligheter att göra karriär och trivas på arbetet, särskilt 

om mentorprogrammen har ett informellt upplägg. Det finns få utvärderingar 

av hur effektiva mentorprogram riktade till utrikes födda är, men med tanke på 

mentorprogrammens goda utfall i allmänhet finns det anledning att tro att de 

skulle ha positiva effekter även på denna grupp.120

Lokala arbetsmarknadsförhållanden är också en viktig faktor för hur väl nyan

lända etablerar sig på arbetsmarknaden.121 Men sämre arbetsmarknadsförhål

landen behöver inte betyda att utrikes föddas etablering är dömd att misslyckas.

Karl Wennberg, professor på Handelshögskolan i Stockholm, pekar exempelvis 

på att vissa kommuner lyckats väl med etablering av utrikes födda trots ett 

ofördelaktigt arbetsmarknadsläge. Detta, menar han, beror på den mänskliga 

faktorn i form av lokala eldsjälar vars engagemang väger tyngre än andra 

faktorer såsom den lokala arbetsmarknadssituationen.122 Stark lokal förankring 

och engagemang verkar alltså oumbärligt för att etableringsinsatser ska bli så 

framgångsrika som möjligt. 

120 Andersson Joona m.fl., ”Etableringsreformens effekter på de nyanländas integration. Slutrapport”, 2016, s. 21.
121 Axfoundation, ”Eldsjälar viktigare än stark arbetsmarknad”, 2016.
122 Hammarstedt, Mats; Månsson, Jonas, “Utvärderingar av mentorprogram: En forskningsöversikt”, Myndigheten för 

ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2015, https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/
utvarderingar_av_mentorprogram__en_forskningsoversikt.pdf. 

Vissa kommuner lyckas bra 
med etablering trots ett 
ofördelaktigt arbetsmark-
nadsläge, ofta tack vare 
lokala eldsjälar och stort  
engagemang.
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Avslutande 
reflektioner
Om vi med etablering menar ”utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden 

jämfört med inrikes födda” så kan det verka som att Sverige står sig slätt i inter

nationella jämförelser. År 2011 hade Sverige till exempel det största sysselsätt

ningsgapet mellan inrikes och utrikes födda av alla OECDländer, vilket fick SVT 

att hävda att “Sverige är sämst på integration”.123 Sysselsättningsskillnaderna 

mellan utrikes och inrikes födda är fortfarande stora i Sverige jämfört med an

dra EU och OECDländer, framför allt mellan utrikes och inrikes födda kvinnor.

Sverige har länge haft bland de största sysselsättningsgapen mellan inrikes och 

utrikes födda i EU: 2017 hade bara Nederländerna större skillnader i sysselsätt

ning än Sverige. Sådana skillnader har föranlett omdömen om att integrationen 

i Sverige fungerar dåligt. Men frågan är om sysselsättningsgapet mellan inrikes 

och utrikes födda är ett rättvist mått på hur bra eller dåligt Sverige är på etable

ring jämfört med andra länder. Sveriges inrikesföddabefolkning är högutbildad 

och har EU:s högsta sysselsättningsgrad.124 Och enligt data från 2017 så låg 

sysselsättningsgraden bland utrikes födda i Sverige (69,7 procent) över den 

genomsnittliga sysselsättningsgraden för utrikes födda i EU (67,1 procent). 

Men med skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda som mått

stock kan svenska etableringsutfall i internationella jämförelser framstå som 

sämre än vad de faktiskt är. Det kan också vara missvisande att jämföra utrikes 

föddas etablering i Sverige med utfallen i länder som Kanada och Australien, 

där många som invandrat redan har förkunskaper i landets majoritetsspråk. 

Sverige har dessutom en jämförelsevis hög andel flyktinginvandrare, som av 

förklarliga skäl har svårare att etablera sig än arbetskraftsinvandrare.  

Men eftersom sysselsättningen bland inrikes födda är hög och utvecklingen på 

den svenska arbetsmarknaden generellt är god, så tyder detta ändå på att det 

finns stor förbättringspotential. Det finns mycket som politiker, arbetsgivare och 

civilsamhället kan göra för att underlätta utrikes föddas etablering på arbets

marknaden, och Sverige har allt att vinna på att ta tillvara deras kompetens.

123 SVT, ”Sverige sämst på integration”, 20140309.
124 Ekonomifakta, “Sysselsättningsgrad  internationellt”, 2018, https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/

Sysselsattning/Sysselsattningsandeliolikalander/.
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120 Andersson Joona m.fl., ”Etableringsreformens effekter på de nyanländas integration. Slutrapport”, 2016, s. 21.
121 Axfoundation, ”Eldsjälar viktigare än stark arbetsmarknad”, 2016.
122 Hammarstedt, Mats; Månsson, Jonas, “Utvärderingar av mentorprogram: En forskningsöversikt”, Myndigheten för 

ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2015, https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/
utvarderingar_av_mentorprogram__en_forskningsoversikt.pdf. 
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Denna rapport har undersökt en rad förslag och initiativ för att stärka utrikes 

föddas ställning på den svenska arbetsmarknaden. Dessa har riktat in sig på att 

motverka en eller flera av de faktorer som verkat försvårande, främst de höga 

trösklarna för inträde på arbetsmarknaden och bristen på “svenskspecifikt” 

 humankapital och arbetslivserfarenhet. Vad säger då det rådande forsknings

läget om dessa förslag och reformer? 

Lönesubventionerna kan bli 
bättre, effekterna av sänkta 
 ingångslöner är osäkra 
Systemet med lönesubventioner förbättrar visserligen anställningsmöjligheterna 

något för personer som står långt från arbetsmarknaden, men tränger sam

tidigt undan vanliga jobb. Subventionsformer som riktar sig särskilt till utrikes 

födda har ofta upplevts som alltför administrativt krävande av arbetsgivare och 

förenklades därför 2018.125 Ett förenklat regelverk för lönesubventioner och 

en tydligare avgränsning för vem som ska omfattas av subventionerna skulle 

kunna göra dessa åtgärder ännu effektivare. 

Idag finns det flera möjligheter för arbetsgivare som vill få hjälp och stöd 
för att bredda mångfalden på arbetsplatsen, t.ex. genom att erbjuda:

• Introduktionsjobb med stöd från AF

• Nystartsjobb med stöd från AF

• Arbetspraktik med stöd från AF

Den arbetsgivare som inte själva vill ta på sig arbetsgivaransvaret kan 

outsourca det genom att rekrytera personer med utländsk bakgrund genom 

bemanningsföretag.

 

Sänkta ingångslöner lyfts ofta fram som ett alternativ till lönesubventioner, men 

den internationella forskningen ger inte något entydigt svar på vilka effekter 

detta skulle få för utrikes föddas sysselsättning. Senare års forskningsöversikter 

av minimilöners sysselsättningseffekter tyder på att förändringar av minimi

lönen inte har några statistiskt säkerställda effekter på sysselsättningen, och 

eventuella effekter är små. Det går inte heller att säga hur lågutbildade utrikes 

födda, den grupp vars sysselsättning som sänkta ingångslöner skulle syfta till att 

höja, skulle påverkas. Dessutom är det svårt att dra slutsatser utifrån de studier 

som gjorts eftersom så få av dem tar hänsyn till svenska förhållanden med den 

partsmodell som råder här. Därför föreslår till exempel nationalekonomerna 

Mats Hammarstedt och Per Skedinger kontrollerade experiment med sänkta 

ingångslöner på lokal nivå för att undvika att en större reform med oanade 

konsekvenser införs. 

125 OECD, “Finding the Way: A Discussion of the Swedish Migrant Integration System”, 2014, s. 12. 

Varken lönesubventioner 
eller sänkta ingångslöner 
tycks ha särskilt stora 
effekter på sysselsättningen, 
men få studier har gjorts på 
svenska förhållanden.
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Enkla jobb kompletterar 
 kvalificerade jobb
Lägre ingångslöner skulle kunna öka efterfrågan på enkla jobb som inte kräver 

någon särskild utbildningsbakgrund, men enkla jobb bör inte ses som en 

separat del av arbetsmarknaden. Studier från bland annat Danmark har visat 

att invandring av lågutbildad arbetskraft (i huvudsak flyktingar från det forna 

Jugoslavien, Somalia, Afghanistan och Irak) kan bidra till ökad specialisering på 

arbetsmarknaden, och att lågkvalificerade inrikes födda tar på sig mer hög

kvalificerade arbetsuppgifter.126 Enkla jobb kompletterar alltså mer kvalificerade 

jobb, och fler jobb inom till exempel fastighetsunderhåll, matservering eller 

grovarbete inom bygg och anläggning kan skapas förutsatt att det finns utbud 

och efterfrågan på arbetskraft och att arbetsmarknaden är tillräckligt flexibel. 

”Medeljobben” får inte heller glömmas bort. Många branscher som kräver 

en viss utbildningsnivå men inte högskoleutbildning är i skriande behov av 

arbetskraft. Arbetsförmedlingen bedömer till exempel att yrkesprogrammen 

på gymnasienivå för bygg och anläggning, fordon och transport, industriteknik 

samt vård och omsorg ger särskilt goda möjligheter till arbete.127

Det behövs utbildnings-
satsningar
För att höja sysselsättningen bland utrikes födda är det viktigt med individ

anpassade och högkvalitativa etableringsinsatser, särskilt vad gäller språk och 

allmän färdighetsundervisning. Ett utmärkt exempel på detta är SFX (yrkes

anpassad SFI), som bland annat förkortat tiden för utlandsutbildade läkare att 

komma i arbete med flera år.128

Vuxenutbildningarna för nyanlända med låg utbildning och de kompletterande 

högskoleutbildningarna för utrikes födda akademiker har länge varit under

dimensionerade. Ungefär hälften av de nyanlända som är inskrivna i Arbets

förmedlingens etableringsprogram saknar gymnasieutbildning, men få har 

deltagit i Komvuxundervisning. Innan utbildningsplikten för nyanlända utan 

gymnasieexamen infördes låg andelen på så lite som fyra procent, och även 

 sedan utbildningsplikten infördes i början av 2018 är det få nyanlända som 

inlett vuxenutbildningar. Kommunerna, som ansvarar för vuxenutbildningen, 

behöver bygga ut sin kapacitet för att utbildningsplikten ska få genomslag. 

126 Foged, Mette; Peri, Giovanni, “Immigrants’ Effect on Native Workers: New Analysis on Longitudinal Data”, 2015, 
http://ftp.iza.org/dp8961.pdf. 

127 Arbetsförmedlingen, ”Var finns jobben?”, 2016, s. 13.
128 Sveriges Kommuner och Landsting, s. 17.

Lågutbildade invandrare 
underlättar ökad specialise-
ring på resten av arbets-
marknaden.

Yrkesanpassad SFI ger 
mycket goda resultat.
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Även de kompletterande utbildningarna för akademiker med utländsk examen 

behöver byggas ut, vilket högskolorna och universiteten har fått anslag för 

att göra de kommande åren. Efter att resurserna för kompletterande utbild

ningar tidigare varit magra och endast motsvarat kostnaderna för att utbilda 

30 inrikes födda akademiker kan detta tillskott förhoppningsvis bidra till att fler 

utrikes födda akademiker kommer i rätt jobb. 

Sådana utbildningssatsningar behöver inte stå i motsats till olika åtgärder för 

att sänka trösklarna till den svenska arbetsmarknaden; troligtvis lyckas utrikes 

 föddas  etablering bäst om man jobbar på båda fronterna. Utbildningssats

ningar verkar särskilt välmotiverade med tanke på att stora andelar av de 

 nyanlända i Sverige är unga: till exempel är nästan 60 procent av alla födda i 

Syrien och nästan 50 procent av alla födda i Irak under 34 år.129

Sverige kan lära  
av andra  länder
Även om förutsättningarna för etablering skiljer sig åt mellan Sverige och andra 

länder med en hög andel utrikes födda så finns det också flera likheter. Sverige 

bör därför lära av andra jämförbara länder, inte minst länder där den utrikes

födda befolkningen lyckats bättre med att etablera sig på arbetsmarknaden 

än utrikes födda i Sverige. I den här rapporten har framför allt två länder lyfts 

fram: Tyskland och Kanada. 

Tyskland har liksom Sverige på kort tid tagit emot ett stort antal nyanlända, 

vilket ställer den tyska arbetsmarknaden inför nya utmaningar. Men den tyska 

arbetsmarknaden är förhållandevis väl rustad, inte minst tack vare sitt omfat

tande lärlingssystem, som är en bidragande orsak till att etableringstiden på 

arbetsmarknaden är 2–3 år kortare för utrikes födda i Tyskland än i Sverige.  

Ett sådant lärlingssystem skulle ta tid att bygga, men eftersom stödet bland riks

dagspartierna för införandet av ett sådant system är stort finns det åtminstone 

politiska förutsättningar att ta de första stegen. 

Kanada kan lära Sverige en hel del om hur det går att skapa socialt kapital 

 mellan nyanlända och samhället i övrigt. I Kanada drivs de flesta etablerings

insatser av civilsamhället, och många av de ideella organisationer som får  ansvar 

för etablering drivs dessutom av personer som tidigare själva har invandrat till 

Kanada och därför väl känner till nyanländas behov. I Kanada finns även goda 

exempel med yrkesrelaterade mentorsprogram som The  Connector Program, 

vilket inspirerat oss på Axfoundation att starta Yrkesdörren här i Sverige.

129 Migrationsinfo, ”Åldersfördelning”, 2016.

Utbildningssatsningar 
verkar särskilt välmotive-
rade med tanke på att stora 
andelar av de nyanlända i 
Sverige är unga.

Lärlingssystemet i Tyskland 
bidrar starkt till att etable-
ringstiden är 2–3 år kortare 
i Tyskland jämfört med i 
Sverige.
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Breddade nätverk en  nyckel 
för att öppna dörren till 
 arbetsmarknaden
Sist men inte minst är det avgörande att stärka de sociala banden mellan nya och 

etablerade svenskar. Sju av tio jobb i Sverige förmedlas genom informella nät

verk, vilket gör det till den vanligaste rekryteringskanalen med bred marginal.130

Mycket av den kompetens och det driv som behövs för att klara av generations

växlingen på den svenska arbetsmarknaden finns här i Sverige redan idag. Vi 

måste därför bli bättre på att ta vara på dessa personers kompetenser och an

vända hela landets resurspool. Detta är en av anledningarna till att vi vill hjälpa 

fler att öppna dörren. 

Vi på Axfoundation arbetar för att bredda nätverk genom att möjliggöra fler 

möten mellan nya och etablerade svenskar. Den informella validering som 

sker under mötet kan bidra till att minska den osäkerhet det kan innebära att 

anställa någon vars bakgrund man vet lite om. Sådana möten kan också leda 

till ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, kunskaper och perspektiv. Vi har också 

sett att till exempel The Connector Program i Kanada hjälpt arbetsgivare att hitta 

mycket kompetens och potential bland nyinflyttade tack vare den typ av möten 

vi på ÖppnaDörren försöker främja genom Yrkesdörren.

Följ gärna ÖppnaDörren och Yrkesdörren i sociala medier för att ta del av och 

sprida kunskap i de här viktiga frågorna! På webbplatserna finns även länkar 

till andra organisationer som kan hjälpa företag att rekrytera med mångfald, 

hjälpa utrikes födda att förstå den svenska arbetsmarknaden bättre och hjälpa 

etablerade svenskar att på olika sätt bredda sina perspektiv och nätverk.

130 Renstig, ”Skicka inte de nyanlända till Arbetsförmedlingen”, SvD 20160507.

Vi måste bli bättre på att 
ta tillvara utrikes föddas 
kompetens för att klara 
generationsväxlingen 
på den svenska arbets-
marknaden.
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Även de kompletterande utbildningarna för akademiker med utländsk examen 

behöver byggas ut, vilket högskolorna och universiteten har fått anslag för 

att göra de kommande åren. Efter att resurserna för kompletterande utbild

ningar tidigare varit magra och endast motsvarat kostnaderna för att utbilda 

30 inrikes födda akademiker kan detta tillskott förhoppningsvis bidra till att fler 

utrikes födda akademiker kommer i rätt jobb. 

Sådana utbildningssatsningar behöver inte stå i motsats till olika åtgärder för 

att sänka trösklarna till den svenska arbetsmarknaden; troligtvis lyckas utrikes 

 föddas  etablering bäst om man jobbar på båda fronterna. Utbildningssats

ningar verkar särskilt välmotiverade med tanke på att stora andelar av de 

 nyanlända i Sverige är unga: till exempel är nästan 60 procent av alla födda i 

Syrien och nästan 50 procent av alla födda i Irak under 34 år.129

Sverige kan lära  
av andra  länder
Även om förutsättningarna för etablering skiljer sig åt mellan Sverige och andra 

länder med en hög andel utrikes födda så finns det också flera likheter. Sverige 

bör därför lära av andra jämförbara länder, inte minst länder där den utrikes

födda befolkningen lyckats bättre med att etablera sig på arbetsmarknaden 

än utrikes födda i Sverige. I den här rapporten har framför allt två länder lyfts 

fram: Tyskland och Kanada. 

Tyskland har liksom Sverige på kort tid tagit emot ett stort antal nyanlända, 

vilket ställer den tyska arbetsmarknaden inför nya utmaningar. Men den tyska 

arbetsmarknaden är förhållandevis väl rustad, inte minst tack vare sitt omfat

tande lärlingssystem, som är en bidragande orsak till att etableringstiden på 

arbetsmarknaden är 2–3 år kortare för utrikes födda i Tyskland än i Sverige.  

Ett sådant lärlingssystem skulle ta tid att bygga, men eftersom stödet bland riks

dagspartierna för införandet av ett sådant system är stort finns det åtminstone 

politiska förutsättningar att ta de första stegen. 

Kanada kan lära Sverige en hel del om hur det går att skapa socialt kapital 

 mellan nyanlända och samhället i övrigt. I Kanada drivs de flesta etablerings

insatser av civilsamhället, och många av de ideella organisationer som får  ansvar 

för etablering drivs dessutom av personer som tidigare själva har invandrat till 

Kanada och därför väl känner till nyanländas behov. I Kanada finns även goda 

exempel med yrkesrelaterade mentorsprogram som The  Connector Program, 

vilket inspirerat oss på Axfoundation att starta Yrkesdörren här i Sverige.

129 Migrationsinfo, ”Åldersfördelning”, 2016.

Utbildningssatsningar 
verkar särskilt välmotive-
rade med tanke på att stora 
andelar av de nyanlända i 
Sverige är unga.

Lärlingssystemet i Tyskland 
bidrar starkt till att etable-
ringstiden är 2–3 år kortare 
i Tyskland jämfört med i 
Sverige.
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Begrepp som rör invandring 
och  etablering 
Arbetskraftsinvandring: en arbetsgivare som har en position att fylla kan 

anställa en person från ett land utanför EU/EES och Schweiz förutsatt att lön, 

socialförsäkringsvillkor och andra anställningsvillkor motsvarar dem som gäller för 

den i Sverige redan bosatta arbetskraften och lägst motsvarar kollektivavtal eller 

branschpraxis. Personer från EU/EES räknas alltså inte som arbetskraftsinvandrare.  

Asylsökande: asylsökande är en person som ansökt om asyl men ännu inte fått 

ett beslut om uppehållstillstånd. Syftet med asyl är att personer som är rädda för 

förföljelse eller känner rädsla för sitt liv ska kunna söka trygghet i ett annat land. 

Nyanländ kallas personen först då hen fått uppehållstillstånd.

Etablerad svensk: begreppet etablerad svensk bygger på självidentifikation. 

Den som är etablerad har bott i Sverige en längre tid eller hela sitt liv och kan 

givetvis ha svensk eller utländsk bakgrund. 

Etablering: etablering syftar på hur pass delaktig individen känner sig i sam

hället. Etablering består därför av en rad komponenter, såväl ekonomiska (arbets

kraftsdeltagande, förvärvsarbete) som sociala och boendemässiga (t.ex. om 

personen ifråga bor i ett segregerat område).  

Inrikes född: person född i Sverige. 

Nyanländ: en nyanländ är en person som kommer utanför EU/EES, har beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl eller som skyddsbehövande och tagits 

emot i en kommun. En person räknas som nyanländ så länge personen i fråga 

omfattas av lagen om etableringsinsatser, vanligen två till tre år. 

Socialt kapital och social inkludering: socialt kapital är de resurser som 

finns i sociala nätverk. Den svenske statsvetaren Bo Rothstein definierar till exempel 

socialt kapital som ”antalet kontakter multiplicerat med graden av förtroende i 

dessa kontakter”. En individ och ett samhälle rikt på socialt kapital är också socialt 

inkluderande, med en hög grad av mellanmänsklig tillit och där flertalet känner sig 

delaktiga/etablerade i samhället. 

Utländsk bakgrund: personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två 

utrikes födda föräldrar (SCB:s definition).

Utrikesfödd: person född i ett annat land än det hen bor i. 

Bilaga 1: 
Bilagor
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Ekonomiska begrepp 
Enkla jobb: enkla jobb definieras oftast som jobb som inte kräver någon särskild 

utbildning, men exakt vilka jobb som ska ingå i den kategorin går att diskutera. I den här 

rapporten används statistik från klassificeringssystemet ISCO08, som används av den 

europeiska statistikmyndigheten Eurostat. Fördelen med ISCO08 är att det är samma 

typer av jobb som ingår i de olika kategorierna, vilket gör det lätt att jämföra olika 

länder. Nackdelen är att samma yrke kan ha olika utbildningskrav i olika länder. Men 

eftersom ISCO08jämförelserna ger de mest omfattande internationella data som finns 

att tillgå så har vi valt att använda dem i rapporten. 

Ingångslöner och minimilöner: en minimilön är en lagstadgad lön som reglerar 

den lägsta lön som arbetsgivare får erbjuda arbetstagare. I Sverige regleras lägsta

lönerna inte genom lag utan förhandlas fram branschvis av arbetsmarknadens parter 

(fackföreningar och arbetsgivarorganisationer). Därför kallas lägstalönerna i Sverige inte 

för minimilöner utan ingångslöner. Ingångslönerna varierar mellan olika branscher och 

kan även variera beroende på arbetstagarens ålder och arbetslivserfarenhet. Eftersom 

ingångslönerna skiljer sig åt i olika sektorer är det svårt att säga hur sänkta ingångslöner 

skulle påverka sysselsättningen; det beror sannolikt på vilken bransch det rör sig om. 

Minijobb: en anställningsform som infördes i Tyskland 2003. Minijobb ger arbets

tagare möjligheten att jobba skattefritt för upp till 450 euro i månaden. Arbetsgivare 

betalar lägre sociala avgifter än för heltids eller deltidsanställning. Idag är ett av fem 

tyska jobb minijobb, vilket motsvarar sju miljoner jobb totalt. Av dessa sju miljoner jobb 

innehas fem miljoner av kvinnor som deltids arbetar. 

Sysselsättning: det finns olika sätt att definiera begreppet sysselsättning. Statistiska 

Centralbyrån definierar sysselsättning som personer som arbetade (minst en timme) 

under referensveckan som avlönade arbetstagare, egna företagare eller oavlönade 

medhjälpare i företag tillhörande en medlem av samma hushåll. Alternativt hade arbete 

enligt ovan men var frånvarande från det arbetet.132

Förvärvsarbetande är ett begrepp inom den årliga registerbaserade arbetsmarknadssta

tistiken (RAMS) som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. I RAMS får 

samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december en sysselsättningssta

tus som antingen förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande.133

Bilaga 2: 

132 https://www.scb.se/hittastatistik/artiklar/sysselsattningenokarsnabbareanbefolkningen/).
133 www.scb.se/hittastatistik/statistikefteramne/arbetsmarknad/sysselsattningforvarvsarbeteocharbetstider/registerbaserad

arbetsmarknadsstatistikrams/produktrelaterat/Fordjupadinformation/forvarvsarbetandeettsysselsattningsbegrepp/.
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När vi i den här sammanställningen använder begreppet sysselsättning syftar vi till 

antalet personer som ingår i arbetskraften minus antalet arbetslösa. Om flera personer 

lämnar arbetskraften genom att sluta att aktivt söka efter jobb kan arbetslösheten alltså 

gå ner medan sysselsättningsgraden går upp. 

Undanträngningseffekter: i den här rapporten syftar undanträngning på de 

effekter som skapas av lönesubventioner eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Med tillgång till subventionerad arbetskraft kan arbetsgivare istället för att skapa 

reguljära jobb välja att anställa personer som omfattas av subventionen för att spara in 

lönekostnader. Om gruppen som omfattas av lönesubventionen är alltför bred kan 

kostnaderna för staten bli höga i förhållande till hur många jobb som faktiskt skapas; 

arbetsgivarna vältrar på så sätt över en stor del av lönekostnaderna på staten. 
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betalar lägre sociala avgifter än för heltids eller deltidsanställning. Idag är ett av fem 

tyska jobb minijobb, vilket motsvarar sju miljoner jobb totalt. Av dessa sju miljoner jobb 

innehas fem miljoner av kvinnor som deltids arbetar. 

Sysselsättning: det finns olika sätt att definiera begreppet sysselsättning. Statistiska 

Centralbyrån definierar sysselsättning som personer som arbetade (minst en timme) 

under referensveckan som avlönade arbetstagare, egna företagare eller oavlönade 

medhjälpare i företag tillhörande en medlem av samma hushåll. Alternativt hade arbete 

enligt ovan men var frånvarande från det arbetet.132

Förvärvsarbetande är ett begrepp inom den årliga registerbaserade arbetsmarknadssta

tistiken (RAMS) som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. I RAMS får 

samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december en sysselsättningssta

tus som antingen förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande.133

Bilaga 2: 

132 https://www.scb.se/hittastatistik/artiklar/sysselsattningenokarsnabbareanbefolkningen/).
133 www.scb.se/hittastatistik/statistikefteramne/arbetsmarknad/sysselsattningforvarvsarbeteocharbetstider/registerbaserad

arbetsmarknadsstatistikrams/produktrelaterat/Fordjupadinformation/forvarvsarbetandeettsysselsattningsbegrepp/.
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Stöd från  Arbetsförmedlingen 
till arbetsgivare som vill 
 anställa nyanlända 
Introduktionsjobb: Introduktionsjobb är ett anställningsstöd för långtidsarbets

lösa och nyanlända som ersätter fem tidigare stödformer från den 1 maj 2018. En 

nyhet är att arbete och utbildning går att kombinera med introduktionsjobben. Om 

den som anställs arbetar heltid kan arbetsgivaren få ersättning motsvarande 

80 procent av lönekostnaden (bruttolön) upp till ett tak på 20 000 kronor i 

 månaden. Arbetsgivaren kan också få ekonomiskt stöd för handledning på upp till 

2 000 kronor i månaden under de första sex månaderna av anställningen.

Nystartsjobb: Nystartsjobb är också ett stöd riktat till långtidsarbetslösa och 

nyanlända där ersättningsnivån varierar beroende på personens bakgrund och 

anställningsform (heltid eller deltid). För nyanlända gäller att anställningen måste 

påbörjas inom 36 månader efter att personen fått uppehållstillstånd, eller så länge 

hen omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Om anställningen är på 

heltid får arbetsgivaren en ersättning som motsvarar 2,5 gånger en arbets

givaravgift för en lönekostnad på upp till 20 000 kronor. Eftersom arbets

givaravgiften ligger på 31,42 procent blir ersättningen därför som mest  

15 710 kronor i månaden. 

Arbetspraktik: Det finns även möjligheter för arbetsgivare att ta emot prakti

kanter som får ersättning i form av aktivitetsstöd av Försäkringskassan; den som tar 

emot praktikanter behöver inte betala några arbetsgivarkostnader. 

Arbetspraktik är en praktisk träning hos en arbetsgivare i högst sex månader. 

Träningen ska ge yrkeserfarenhet och möjlighet att få yrkeskompetensen bedömd. 

Utrikes födda utgör nästan 60 procent av deltagarna. Arbetspraktik ökar sannolik

heten för att gå vidare till ett ordinarie arbete men effekten är störst under högkon

junkturer när arbetsgivare har rekryteringsbehov.

För att ta emot en praktikant behöver arbetsgivaren anmäla intresse till Arbetsför

medlingen, som sedan fungerar som spindeln i nätet och tillsammans med arbets

givaren gör upp en plan för praktiken och samordnar med relevanta fackliga 

organisationer. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa till att anordna en yrkeskom

petensbedömning av arbetssökande som saknar eller bara har begränsad erfaren

het av den svenska arbetsmarknaden. En sådan yrkeskompetensbedömning ska 

göras av den som har handledaransvar, och kan ta mellan en dag och tre veckor. 

Den som gör bedömningen får ersättning av Arbetsförmedlingen.

Bilaga 3: 
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Enligt Arbetsförmedlingens statistik är utbildningsnivåerna bland instegs och nystarts

jobbare betydligt högre än inom andra subventionerade anställningsformer. Av nystarts

jobbarna med eftergymnasial utbildning var 58 procent utrikesfödda, varav den största 

andelen (43 procent) var utomeuropeiskt födda. En stor andel av de eftergymnasialt 

utbildade nyanlända har nystartsjobb som de är överkvalificerade för. Till exempel hade 

en dryg fjärdedel av de utomeuropeiskt födda med eftergymnasial utbildning nystarts

jobb som inte krävde någon särskild utbildning, till exempel restaurangbiträdes och 

städjobb. Det är tveksamt om sådana lågkvalificerade jobb kommer att vara en hjälp på 

vägen att hitta ett jobb som bättre motsvarar personens kvalifikationer. TCO:s utredning 

”Ett jobb eller rätt jobb?” visar till exempel att för utrikesfödda akademiker som kom till 

Sverige 2001 var sannolikheten att avancera från ett okvalificerat till ett kvalificerat jobb 

bara marginellt större än sannolikheten att avancera till ett kvalificerat jobb från arbets

löshet åtta år senare. 

Utvärderingar av nystarts och instegsjobben visar att arbetsgivarna var övervägande 

nöjda med såväl instegs som nystartsjobbarnas arbetsinsatser. Även om drygt hälften 

av arbetsgivarna som anställt nystartsjobbare hävdar att de skulle anställt någon även 

utan subventionen, så uppgav en tredjedel att de inte skulle anställt just den personen 

som förmedlades via nystartsjobben, vilket tyder på att nystartjobben kan hjälpa 

personer som står långt från arbetsmarknaden. Med det sagt finns det flera förslag som 

kan bidra till att göra lönesubventionssystemet ännu effektivare än vad det är idag.
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Kontakta oss gärna på kontakt@yrkesdorren.se, besök oss på 
www.yrkesdorren.se eller följ oss i sociala medier på @yrkesdorren 

Yrkesdörren är en del av ÖppnaDörren, ett initiativ av Axfoundation som lanserades 2015. Under 2017–2020 medfinansierar 
 Europeiska Socialfonden ett delprojekt inom ÖppnaDörren med fokus på nyanlända.
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