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INLEDNING OCH BAKGRUND 

Sverige befinner sig på krönet av en mycket stark och uthållig högkonjunktur. 

Resursutnyttjandet är högt och i en rad sektorer brottas arbetsgivarna med 

kraftiga flaskhalsproblem. Arbetsförmedlingen rapporterade nyligen att 

arbetslösheten bland inrikes födda i maj år 2018 var mycket låga 3.5 procent, 

vilket i princip innebär att det råder full sysselsättning i denna grupp 

(Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik).  

Men arbetsmarknaden har två ansikten. Under år 2017 var i snitt drygt 360 

000 arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen och bland dessa tillhörde i 

omkring 75 procent, drygt 272 000, grupper med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden – exempelvis äldre, nyanlända, lågutbildade och personer 

med funktionsnedsättning (Arbetsförmedlingen, 2018 b).  

Detta är bakgrunden till att Centerpartiet gett WSP Advisory i uppdrag att, 

utifrån aktuell forskning, göra en bedömning av vilka sysselsättningseffekter 

som man genom politiska reformer kan åstadkomma på kort till medellång 

sikt. Den konkreta frågeställningen är om det är möjligt, och vad som i så fall 

krävs, för att skapa 100 000 nya jobb under den kommande 

mandatperioden.  

Rapporten är disponerad enligt följande:  

I ett första avsnitt, under rubriken ”åtgärdsöversikt”, gör vi en inventering av 

olika typer av sysselsättningsskapande åtgärder. Dessa åtgärder är indelade 

i fyra olika kategorier:  

 Minskade anställningskostnader  

 Öka individens produktivitet  

 Öka drivkraften för att jobba 

 Matchning  

Inom varje kategori har vi valt ut ett antal åtgärder som vi bedömer vara 

relevanta för att hantera de utmaningar som i dagsläget präglar svensk 

arbetsmarknad, och för var och en av de aktuella åtgärderna sammanfattar 

vi vad den empiriska forskningen säger om dess sysselsättningsskapande 

effekter.  

I ett andra och avslutande avsnitt beräknas sysselsättningseffekten av ett 

fiktivt arbetsmarknadspolitiskt åtgärdspaket. Den potentiella 

sysselsättningseffekten för respektive åtgärd i paketet beräknas med 

utgångspunkt i den litteraturöversikt som redovisas i det första avsnittet. För 

varje åtgärd gör vi vidare en grov bedömning av dels offentligfinansiell 

kostnad per nytt jobb, dels i vilken utsträckning åtgärden ger effekter redan 

under kommande mandatperiod.    
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ÅTGÄRDSÖVERSIKT 

MINSKADE ANSTÄLLNINGSKOSTNADER 

 

Lägre ingångslöner 

WSP genomförde under år 2016 en analys av potentiella 

sysselsättningseffekter av fler enkla jobb och sänkta lägstalöner. Nedan 

sammanfattas mest intressanta observationerna från detta arbete (se WSP, 

2016).  

Neumark et al. (2007) genomför en litteraturöversikt av både amerikanska 

och internationella studier, publicerade från tidigt 1990-tal till mitten av 2000-

talet. Totalt analyserar de över 100 studier och kommer fram till att närmare 

två tredjedelar av dessa indikerar negativa sysselsättningseffekter av höjda 

minimilöner. När författarna minskar ner antal studier till de som är metodiskt 

mest robusta (33 studier) ökar andelen som påvisar negativa effekter till 85 

procent. I de studier som fokuserar på lågkvalificerade arbetare ökar 

effekterna ytterligare. Generellt kan man också säga att de studier som 

använder sig av längre tidsintervaller och kontrollerar för fixa effekter över 

stater och tid i högre grad finner negativa effekter. 

Abowd et al. (2000) visar att sysselsättningseffekterna kan skilja sig från land 

till land beroende på nivåskillnader i reala minimilöner. De finner en hög 

effekt på utträde från arbetsmarknaden vid höjda minimilöner i Frankrike (ett 

land med höga minimilöner) men inte i USA (ett land med låga minimilöner). 

Detta resultat är intressant ur ett svenskt perspektiv, eftersom Sverige i likhet 

med Frankrike har relativt höga minimilöner. 

Lundborg och Skedinger (2014) är en av de senaste studierna som är gjord 

på svensk data. Dessutom fokuserar den på minimilönens påverkan på 

flyktingars sannolikhet till arbetslöshet, snarare än ungdomars, något som 

mer relevant för denna rapport. Studien använder sig av registerdata för 

perioden 1998-2007, data som inkluderar information om personers 

härkomst. Den studerade gruppen är flyktinginvandrare i åldersintervallet 19-

65 år. Jämförelsegrupp är unga inhemskt födda arbetstagare i åldern 19-21 

år. I en basmodell finner man en elasticitet på 1.15 för flyktinginvandrare, 

vilken ska tolkas som att om minilönen ökar med 1 procent så tenderar 

antalet arbetslösheten bland flyktinginvandrare öka med 1.15 procent. För 

kvinnliga flyktingar finner studien inga signifikanta effekter. Studien genomför 

även analys för subgrupper, då specifikt för flyktingar som härstammar ifrån 

icke-europeiska länder (Iran, Irak och Afrikas horn). Det är intressant för vår 

rapport i och med att stora delar av de flyktingar som kommit till Sverige på 

senare år härstammar från liknande länder, exempelvis Syrien, Afghanistan 

och Irak. Begränsas även den tid som personerna varit i Sverige till kortare 

än 10 år ökar då elasticiteten till 1.56 för män. För kvinnor finner studien 

även i detta fall inga signifikanta effekter. 

Ska man sammanfatta den empiriska forskningen kring ingångslönernas 

effekt på sysselsättningen i termer av elasticiteter och dessutom göra det på 

ett sätt som beaktar att det sannolikt råder betydande skillnader mellan olika 

grupper på arbetsmarknaden landar man i följande indikativa slutsatser:  

 Lågalternativ: 0.3. Generell elasticitet, vilket inte specifikt kopplas 

till någon subgrupp. Refererar till höga generella nivåer i amerikansk 

forskning samt de kortsiktiga nivåerna i Bossler och Gerner (2016). 
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 Medelalternativ: 0.8-1.2. Utsatta grupper, ungdomar och tonåringar. 

Refererar till höga nivåer för subgruppen i amerikansk forskning 

samt Skedinger (2002) och Abowd et al. (1999). 

 

 Högalternativ:1.2-1.6. Utsatta grupper och invandrare. Refererar till 

Lundborg och Skedinger (2014). 

 

Nystartsjobb 

Beräkningarna ovan antyder att effekterna av minskade lönekostnader kan 

leda till relativt stora sysselsättningseffekter, speciellt i länder med höga 

lägstalöner. Att reducera lönekostnaden kräver dock inte nödvändigtvis 

sänkta ingångslöner. Ett alternativ är att istället sänka kostnaden för att 

anställa genom olika typer av subventioner. Under årens lopp har det inom 

ramen för svensk arbetsmarknadspolitik prövats en rad sådana grepp, 

exempelvis anställningsstöd, instegsjobb och YA-jobb 

(yrkesintroduktionsanställningar).  

 

Upptagning 

Vi har här valt att fokusera på nystartsjobben, då de står för en majoritet av 

de subventionerade anställningarna. Nystartsjobben har även, i alla fall 

under de första etableringsåren, haft en relativt bred upptagningsbas och 

omfattar många delar av de som kategoriseras som ”utsatta grupper”. I 

Arbetsförmedlingen (2018) redovisas statistik över egenskaper hos de 

personer som under perioden 2007-2011 haft ett nystartsjobb:  

 44 procent var i åldern 25-44 år, 20 procent var i åldern 45-54 år och 

22 procent var 55 år eller äldre.  

 Andelen utomnordiskt födda uppgick till 31 procent.  

 Andelen med arbetshandikapp uppgick till 20 procent.  

På senare år har dock utformningen av nystartsjobben förändrats, vilket 

tillsammans med en kraftigt ökad flyktinginvandring från år 2012 och framåt, 

gett upphov till vissa förskjutningar i den etniska och åldersmässiga 

sammansättningen i gruppen nystartsjobbare.  

Mellan år 2016 och år 2017 minskade antalet nystartsjobb hos personer 

födda i Sverige med över 40 procent, från cirka 17 300 till 10 100. 

Motsvarande procentuell förändring återfinns också bland funktionsnedsatta, 

där antalet nystartsjobb minskade från omkring 7 200 till 4 300. Även i 

gruppen 55+ kan man notera en tydlig minskning, från 8 900 till 5 500.  

 

Utformning och utveckling 

Nystartsjobb riktas till personer som varit borta från arbetsmarknaden under 

en längre tid samt till nyanlända invandrare. Subventionen etablerades 1 

januari år 2007 och utformningen har utvecklats över tid. Idag får 

arbetsgivaren en subvention motsvarande 1 till 2.5 gånger 

arbetsgivaravgiften, beroende på vilka förutsättningar personen som anställs 

har. Ersättningen erhålls för lön upp till 20 000 kronor, för lön över detta 

belopp erhålls ingen ersättning. Ersättningen beslutas om ett år i taget, men 

baseras på hur lång tid personen varit utan anställning. 

Antal personer med nystartsjobb ökade kraftigt från införandet år 2007 till år 

2010. Därefter har antalet nystartsjobbare legat relativt stabilt kring 45 000. 
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Under år 2017 och år 2018 har dock antalet minskat, vilket kan kopplas till ett 

förändrat regelverk som allt mer fokuserar på nyanlända (Arbetsförmedlingen 

2018). 

 

Sysselsättningseffekter 

IFAU (2012) har studerat effekterna av nystartsjobb för perioden 2007-2011. 

De finner att subventionens storlek var linjära med effekterna. Med det 

menas att när subventionen fördubblades 2009-2011, jämfört med 2007-

2008, fördubblades också utflödet till nystartsjobb. 

Om vi utgår från de bedömda effekterna av nystartsjobben, och sätter dessa 

i relation till de elasticiteter vi finner i litteraturen (0.3 – 1.6), kan vi göra en 

uppskattning av vilket utfall man kan förvänta sig av lägre lönekostnader i 

Sverige.  

Nystartsjobben minskade lönekostnaden med i genomsnitt 39 procent sett 

över första fyra åren (2007-2011), vilket enligt litteraturen kan förväntas ge 

25 500 – 136 000 jobb. Det faktiska utfallet, 45 000 skapade jobb, betyder att 

den specifika elasticiteten för nystartsjobb är cirka 0.5 sett över fyra år.1  

Sänkt lönekostnad enligt den modell som tillämpats inom nystartsjobben ger 

alltså en sysselsättningseffekt som ligger i den nedre delen av det spann 

som observerats i tidigare studier. Det finns dock skäl att misstänka att 

bedömda elasticiteten på 0.5 innebär en underskattning, eftersom vi endast 

beaktat sysselsättning som är föremål för subventionen och inte eventuella 

varaktiga effekter på sysselsättningen.  

Efter att subventionen upphört kan man i IFAU (2012) inte slå fast någon 

signifikant nedgång i sysselsättningen, vilket betyder att nystartsjobben har 

en bestående effekt och leder till ”riktiga jobb”. Denna slutsats gäller såväl för 

inrikes som utrikes födda.  

Således har många med subventionerad anställning gått över i en annan 

anställningsform och därför försvunnit ur statistiken över sysselsatta med 

nystartsjobb. En modest uppskattning kan vara att antalet jobb som skapats 

efter de första fyra åren är en och en halv gånger totalen, det vill säga 65 – 

70 000 jobb. Det skulle innebära en elasticitet om cirka 0.75, vilket betyder 

att effekterna skulle ligga ungefär i mitten av det intervall som uppmätts i den 

samlade empiriska litteraturen. 

En annan viktig slutsats som IFAU (2012) kommer fram till är 

nystartsjobbens undanträngningseffekter, det vill säga hur stor andel av de 

nya jobben som tillskapats även utan subventionen. De gör en bedömning 

att så mycket som 63 procent av alla nystartsjobb uppstår på bekostnad av 

ej subventionerade arbetstillfällen. Beaktar vi denna undanträngningseffekt 

sjunker nystartsjobbens effekt till cirka 25 000 nya jobb, vilket motsvarar en  

elasticitet om cirka 0.25. Undanträngningseffekterna bedöms dock minska 

med nystartsjobbens ändrade fokus.  

 

 

 

 

Kostnader och utnyttjande 

                                                      
1 Basen för elasticitetsberäkningen är enklare arbeten som enbart kräver en kortare utbildning. 
Det motsvarar arbeten inom yrkesområde 9, enligt Standard för svensk yrkesklassificering 
(SSYK). År 2016 fanns cirka 235 000 arbeten inom SSYK 9.  
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IFAU (2012) undersöker även den samhällsekonomiska nettokostnaden för 

nystartsjobben och bedömningen är att för varje hundralapp som staten 

lägger på subventionen så ökar produktionen i ekonomin på kort sikt med 

56-67 kronor, med potentiellt större produktionseffekter på lång sikt.  

Det skulle innebära att nystartsjobben är samhällsekonomiskt olönsamma. 

Det är dock många aspekter som beräkningsmodellen inte inkluderar. 

Exempelvis inkluderas ej arbetsförmedlingens minskade kostnader, 

förändrade skatteintäkter på kommunal nivå, kostnaden av ökad 

segregation, kostnaden av ökad psykisk ohälsa och många andra 

kostnadsdrivande aspekter som kan påverka utfallet. Intressant i 

sammanhanget är beräkningar i AER (2018) som visar att en person som 

uppbär försörjningsstöd och anställs på ett nystartsjobb leder till en nettovinst 

för den offentliga sektorn. 

Nystartsjobbens beräknade sysselsättningseffekter bör även ses i ljuset av 

hur omfattande stödet använts av arbetsgivarna. IFAU (2012) visar att en 

klar majoritet, 64 procent, av de arbetsgivare som de facto är berättigade till 

nystartsjobbstöd vid en anställning inte använder sig av den möjligheten. 

Orsaken till detta kan vara flera; byråkratibarriärer, dålig information, 

stigmatisering etc. För att dyka djupare i varför så är fallet genomför man i 

AER (2017) en enkätundersökning. Enkäten skickades ut till närmare 50 000 

företag varav över 7 000 företag svarade. Några intressanta slutsatser 

därifrån är:  

 En förvånansvärt hög andel företag, 23 procent, uppger sig inte 

känna till möjligheten till nystartsjobbstöd.  

 23 procent av de företag som inte tidigare anställt med stöd uppger 

att mindre arbetskrävande kontakter med myndigheter skulle göra 

dem mer benägna att göra det.  

 En stor andel av dem som någon gång har använt sig av stödet är 

villiga att använda sig av det igen. 

 

Sammanfattning 

För att sammanfatta en ganska lång och mångfacetterad diskussion kring 

nystartsjobbens sysselsättningseffekter kan följande indikativa slutsatser 

dras:  

 En modest uppskattning kan vara att antalet jobb som skapats efter 

de första fyra åren är 65 000 – 70 000 . Det skulle innebära en 

elasticitet om cirka 0.75.  

 Om man kontrollerar för undanträngningseffekter minskar effekterna 

till cirka 25 000 nya jobb eller en elasticitet på cirka 0.25. 

 

 

 

 

 

Rörlighet 

AER (2018) har undersökt rörligheten för personer med ett enkelt jobb 

(SSYK grupp 9) från och med år 2005. Sammantaget ger analysen stöd för 

att en anställning i ett lågkvalificerat yrke kan fungera väl som en 
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inträdesbiljett och leda till högre löner samt mer kvalificerat arbete på sikt. 

Mer specifikt finner de att rörligheten är tydlig men tämligen långsam då 53 

procent efter tio år alltjämt har en lön som ligger i den lägsta fjärdedelen. 

Gällande yrkesutveckling finner de att en stor andel, 43 procent, som gick in i 

ett lågkvalificerat arbete år 2005 hade ett kvalificerat arbete år 2013. Vidare 

finner man att utrikes födda och kvinnor har lägre möjlighet att nå 

kvalificerade arbeten än inrikes födda och män. Även utbildning och 

arbetsplatsens karaktär kan påverka positivt.  

AER (2018) jämför personer inom olika utbildningsgrupper som tog ett enkelt 

jobb med de som förblev arbetslösa och tog ett jobb vid senare tillfälle. För 

högutbildade var inkomstutvecklingen bättre för dom som ej tog ett enklare 

jobb. För de med gymnasieutbildning var utvecklingen ungefär densamma. 

För de med låg utbildning var inkomstutvecklingen bättre för dom som tog ett 

enklare jobb snarare än väntade. 

Slutsatser i AER (2018) stöds av tidigare forskning som exempelvis Hellner 

och Bergström (2006) som studerar rörlighet från den lägsta lönedecilen 

inom det privata näringslivet. Efter ett år var endast en tredjedel kvar i den 

lägsta lönedecilen, om än med ett stort bortfall. IFAU (2012b) studerar istället 

statligt anställda i lönedecil 1. Ett år efter anställning hade 54 procent rört sig 

vidare, men rörligheten påverkas i viss mån av kön och härkomst.  

 

Förändrat anställningsskydd 

Utifrån ekonomisk teori bör ett starkt anställningsskydd påverka 

arbetsgivarnas förväntade kostnad av att anställa, eftersom eventuella 

framtida uppsägningar blir dyrare och/eller svårare att genomföra.  

Skedinger (2008) sammanfattar den internationella forskningen kring 

anställningsskyddets aggregerade effekter på sysselsättningstillväxt och 

arbetslöshet och konstaterar en splittrad bild som gör det svårt att dra några 

bestämda slutsatser. Däremot förefaller forskningen tämligen entydigt visa 

att ett starkt anställningsskydd har tydliga fördelningseffekter på 

sysselsättning och arbetslöshet; grupper med svag ställning på 

arbetsmarknaden, inte minst ungdomar, tenderar att missgynnas medan 

etablerade individer gynnas.   

Flertalet av de svenska studier som gjorts av turordningsreglernas effekter 

på arbetsmarknadens funktionssätt utgår från det så kallade tvåundantaget 

som infördes år 2001, en ny regel som gjorde det möjligt för företag med upp 

till tio anställda att undanta två personer från turordningsreglerna. Bjurgren m 

fl. (2018) sammanställer resultaten från sex olika svenska studier av 

tvåundantagets effekter. Resultatet från fem av studierna ger inget stöd för 

att förändringen påverkade sysselsättningstillväxten, däremot indikeras en 

ökad personalomsättning och arbetsproduktivitet samt en minskad frånvaro 

på grund av sjukdom och vård av barn (VAB). Vidare, i en sjätte studie som 

jämför företag med verksamhet i både Sverige och Finland, indikeras att 

turordningsreglerna tenderar att gynna lågavlönade och arbetare med lång 

anställningstid. För dessa grupper bidrar turordningsreglerna till såväl en 

bättre löneutveckling som en minskad risk för uppsägning.  

Sammanfattningsvis, när vi beaktar såväl den internationella som den 

svenska forskningen, är det svårt att finna belägg för att en ytterligare 

uppluckring av turordningsreglerna skulle ge någon effekt på den samlade 

sysselsättningen. Men, samtidigt tyder den empiriska forskningen på att ett 

starkt anställningsskydd skapar en selektionsmekanism som gör det svårare 

för utsatta grupper att ta sig in på arbetsmarknaden.  
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ÖKA INDIVIDENS PRODUKTIVITET 

 

Förbättrade kunskaper i svenska språket 

År 2007 fick 13 464 flyktingar och flyktinganhöriginvandrare (i åldern 18–57 

år) uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa hade 73 procent år 2014 läst och 

fått godkänt i minst en SFI-kurs. Endast 33 procent hade fullföljt hela SFI-

utbildningen (Dagens Nyheter, 2016).  

En liknande bild tecknas i Kennerberg (2009). Här undersöks utomnordiskt 

födda personer i ålder 20-64 år som fått permanent uppehållstillstånd under 

perioden 1994-2001. Beroende på år hade 59-78 procent deltagit i SFI, med 

en tendens till minskande deltagande över tid.  

Kennerberg och Åslund (2010) använder så kallad exakt matchning och visar 

att avslutad SFI-utbildning långsiktigt ger tydligt positiva 

arbetsmarknadseffekter. Inledningsvis är arbetsmarknadsutfallet, såväl vad 

gäller inkomster som sysselsättning, sämre för SFI-deltagarna än individer i 

kontrollgruppen, men efter fem år sluts gapet och tio år efter invandring är 

sysselsättningsgraden omkring 5 procentenheter högre för SFI-deltagarna. 

Effekten är större för kvinnor än för män och även högre för låg- än för 

högutbildade. Någon effekt på inkomsterna kan inte påvisas, men långsiktigt 

sker en större övergång från låg- till mellankvalificerade yrken bland 

deltagarna. En viktig observation är att deltagare som påbörjar, men inte 

slutför, sin utbildning har ungefär samma arbetsmarknadsutfall som icke-

deltagarna. De som slutför sin utbildning har efter 10 år omkring 10 

procentenheter högre sysselsättningsgrad än de matchade icke-deltagarna. 

Det är således genom att öka andelen som slutför sin utbildning som man 

kan förvänta sig positiva sysselsättningseffekter. Men, resultaten från studien 

ska tolkas försiktigt eftersom det kan finnas icke-observerade egenskaper 

som påverkar arbetsmarknadsutfallet. Det vill säga; det behöver inte 

nödvändigtvis vara SFI-utbildningen i sig som ger ett bättre utfall, utan 

egenskaper som är korrelerade med en större benägenhet att slutföra sina 

studier.  

I Engdahl och Åslund (2012) görs en utvärdering av den försöksverksamhet 

med SFI-bonus som genomfördes 2009-2010. Bonusen innebar att man 

kunde få upp till 12 000 kr om man genomförde utbildningen inom angivna 

tidsramar. Studien visar på inte obetydliga effekter i försöksgruppen som 

helhet. Men det positiva genomslaget kan uteslutande kopplas till de 

deltagande stockholmskommunerna, medan effekten i övriga kommuner ej 

är signifikant. Effekten är även större bland yngre och lågutbildade. En 

tänkbar förklaring till att effekten endast uppträder i Stockholm är att det här 

erbjuds fler kurstillfällen (starter), vilket ökar sannolikheten för att komma 

igång snabbt och därmed bli klar i tid. 

Betydelsen av gymnasieutbildning 

Att en fullständig gymnasieutbildning har stort genomslag på hur individen 

klarar sig på arbetsmarknaden framgår redan vid en enkel analys där man 

jämför sysselsättningsgraden i olika utbildningsgrupper. År 2016 var andelen 

sysselsatta i gruppen som saknar gymnasieutbildning 58.2 procent. Det kan 
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jämföras med 81.8 och 85.9 procent för dem med gymnasieutbildning 

respektive eftergymnasial utbildning (SCB/RAMS).  

Den isolerade effekten av en slutförd gymnasieutbildning låter sig dock inte 

mätas som skillnaden i sysselsättningsgrad på aggregerad nivå. Det beror 

på att avsaknaden av gymnasieutbildning kan vara korrelerad med andra 

egenskaper hos individen som försämrar chanserna på arbetsmarknaden, till 

exempel ålder, födelseland samt föräldrarnas utbildningsnivå.  

I Engdahl och Forslund (2016) analyseras emellertid effekten av en 

fullständig gymnasieutbildning, med beaktande av andra bakgrundsfaktorer 

som påverkar arbetsmarknadsutfallet. Bedömningen är här att slutbetyg från 

gymnasiet, allt annat lika, ökar sannolikheten för att vid 30 års ålder ha en 

årsarbetsinkomst överstigande ett prisbasbelopp med 12 procentenheter. 

Sannolikheten för att man vid samma ålder varken arbeta eller studera 

bedöms minska med 8 procentenheter.  

Resultaten i Engdahl och Forslund (2016) harmonierar relativt väl med de 

utvärderingar som gjorts av arbetsmarknadseffekterna av kommunal 

vuxenutbildning (Komvux). Stenberg (2011) studerar de individer som år 

1994 deltog i Komvux och finner att utbildningen har positiva effekter på 

inkomsterna, men att genomslaget sker med betydande fördröjning (7-8 år). 

Sett till de förhållandevis höga kostnaderna för att bedriva Komvux drar 

Stenberg (2011) slutsatsen att åtgärden troligen inte är särskilt effektiv ur ett 

bredare samhällsekonomiskt perspektiv. I AER (2018) replikeras analysen i 

Stenberg (2011), fast nu med färskare data. Studien finner liknande effekter, 

det vill säga man kan notera en signifikant positiv effekt på inkomsterna, men 

först sju år efter Komvux.  

Men, effekten av utbildning på Komvux är sannolikt beroende av om det rör 

sig om teoretisk eller yrkesinriktad utbildning. Stenberg och Westerlund 

(2014) följer individer som år 1997 deltog i yrkesinriktad eller teoretisk 

gymnasieutbildning inom ramen för det så kallade Kunskapslyftet. Analysen 

visar att den yrkesinriktade utbildningen är förknippad med högre inkomster 

5-7 år efter avslutad utbildning, men att skillnaden på lite längre sikt tenderar 

att minska. 

Sammantaget finns det alltså starkt empiriskt stöd för att en fullständig 

gymnasieutbildning ökar sannolikheten för att vara sysselsatt och att 

kompletterade studier i syfte att nå gymnasiekompetens har positiva effekter 

på individens inkomstutveckling, låt vara att genomslaget i det sistnämnda 

fallet inträder med betydande fördröjning. Vidare förefaller utfallet vara bättre 

för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning än för teoretisk utbildning.   

 

 

 

 

 

Arbetsmarknadsutbildning 

Effekterna av arbetsmarknadsutbildning är ett område som underställts en 

mycket rik flora av empiriska studier. Calmfors m fl. (2002) och Forslund och 

Vikström (2011) sammanfattar resultatet från den mycket omfattande 

litteraturen. Den förstnämnda översikten inkluderar enbart de svenska 

studier som var tillgängliga vid 00-talets början, medan den senare, utöver 
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att lite färskare studier tas upp, även beaktar lärdomar från andra länder i de 

fall det saknas relevanta svenska studier.  

Sammantaget tyder den empiriska forskningen på att 

arbetsmarknadsutbildning kan vara ett viktigt verktyg för att hjälpa arbetslösa 

in på arbetsmarknaden, men effekten är sannolikt starkt beroende av det 

rådande konjunkturläget. Forskningen tyder på goda resultat under 1980-

talets ”boomande” ekonomi, medan den arbetsmarknadsutbildning som 

genomfördes under krisåren på 1990-talet av allt att döma hade tämligen 

mediokra effekter. Bäst utfall kan således förväntas i en situation när det 

råder hög efterfrågan på arbetskraft, då arbetsmarknadsutbildningen kan 

bidra till att förändra arbetskraftens kompetenssammansättning och den 

vägen lösa upp flaskhalsar på arbetsmarknaden.  

Att effekterna är beroende av den makroekonomiska kontexten bekräftas i 

Liljeberg (2016), en av de senaste utvärderingarna av svensk 

arbetsmarknadsutbildning. Resultaten visar på positiva effekter att 

utbildningen, men utfallet varierar kraftigt över tid. Under mitten av 00-talet 

förefaller utfallet har varit mycket gott, men från 2007 och fram till 2013 

uppvisar utbildningen betydligt sämre resultat.  

Liljeberg (2016) undersöker även de något mer långsiktiga effekterna på 

sysselsättning och inkomster och mönstret av skiftande effekter mellan åren 

kvarstår. Bland dem som år 2006 deltog i programmet var 

sysselsättningsgraden två år efter påbörjad utbildning drygt 12 

procentenheter högre än för icke-deltagarna i jämförelsegruppen. För 

deltagarna år 2010 var effekten endast omkring hälften, knappt 6 

procentenheter högre sysselsättningsgrad.  

Vikström och van den Berg (2017) följer upp effekterna på ännu något längre 

sikt. Man studerar deltagare i arbetsmarknadsutbildning under perioden 1996 

– 2002 och finner att sysselsättningsgraden bland dessa 10 år efter 

programstart är 2.5 procentenheter högre än i jämförelsegruppen. Skillnaden 

i sysselsättningsgrad mellan deltagare och icke-deltagare är som störst två 

år efter programstart (knappt 7 procentenheter), men faller sedan tillbaka. 

Under utbildningsåret har dock deltagarna ett sämre arbetsmarknadsutfall än 

icke-deltagarna (- 6 procentenheter). Det beror på den så kallade 

inlåsningseffekten om uppstår till följd av att man är förhindrad att söka jobb 

under tiden som man är i utbildning.  

 

 

 

 

ÖKA DRIVKRAFTERNA FÖR ATT JOBBA 

 

Arbetslösa med försörjningsstöd 

Under år 2016 hade 128 000 mottagare av ekonomiskt bistånd arbetslöshet 

som främsta försörjningshinder. Av dessa uppgav drygt 100 000 att de helt 

saknade ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller att ersättningen var 

otillräcklig (Socialstyrelsen, 2016). Samma år erhöll 237 000 personer 

ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, varav knappt 212 000 var 

kvalificerade för inkomstrelaterad A-kassa (IAF, Statistikdatabasen).  
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Man kan alltså konstatera att en betydande del av de arbetslösa erhåller sin 

primära inkomst från försörjningsstödet. Det innebär i sin tur att 

försörjningsstödet, för att inte skapa betydande negativa 

sysselsättningseffekter, måste vara konstruerat på ett sådant sätt att det 

finns incitament att gå från bidrag till försörjning genom eget arbete.  

Forskningen visar tämligen entydigt att storleken på nettovinsten av att gå 

från bidragsberoende till arbete har ett betydande genomslag på 

arbetsutbudet. Immervoll och Pearson (2009) sammanfattar resultatet från 

ett fyrtiotal studier som studerat storleken på deltagandeelasticiteten, det vill 

säga ett mått som beskriver med hur många procent arbetskraftsdeltagandet 

ökar om gapet mellan arbetsinkomst och den alternativa bidragsinkomsten 

ökar med 1 procent.  Den genomsnittliga elasticiteten hos de ingående 

studierna i är 0.2. Störst känslighet förefaller finnas bland kvinnor, 

ensamstående föräldrar och låginkomsttagare. I dessa grupper ligger 

deltagandeelasticiteten i intervallet 0.3 – 1.0.  

Även arbetsutbudet för dem som redan är i sysselsättning påverkas av 

ekonomiska incitament, men sambandet synes vara svagare än när det 

gäller effekterna på arbetskraftsdeltagandet. I Finansdepartementet (2012) 

redovisas ett urval att svenska studier som ger vid handen att antalet 

arbetade timmar tenderar att öka med 0.05-0.8 procent när timlönen efter 

skatt ökar med en procent. Av litteratursammanställningen framgår vidare att 

mäns arbetsutbud förefaller vara mindre känsligt för förändrad nettotimlön än 

kvinnors. I Finansdepartement (2009) erhålls även resultat som indikerar en 

väsentligt högre elasticitet än genomsnittet för låginkomsttagare, särskilt då 

för kvinnor med låga inkomster.  

Men, hur svarar specifikt mottagare av ekonomiskt bistånd på ökade 

ekonomiska drivkrafter? Mörk (2011) sammanfattar litteraturen och drar 

slutsatsen att man bör förvänta sig små effekter. Att exempelvis undanta en 

viss del av arbetsinkomsten vid biståndsbedömningen, ett system som 

sedan år 2013 tillämpats i Sverige, innebär, vid sidan av ökade drivkrafter för 

arbete, att inflödet till ekonomiskt bistånd kan öka och att fler riskerar att bli 

kvar längre i systemet. Det korresponderar väl mot den uppföljning som 

gjorts av Socialstyrelsen och som indikerar att den jobbstimulans som 

infördes år 2013 gett ett mycket magert resultat. Endast cirka 2 procent av 

individerna över 18 år med ekonomiskt bistånd har varit mottagare av 

stimulansen och endast 0.6 procent av de tillfrågade kommunerna svarar i 

en enkät att de tror att jobbstimulansen resulterat i att fler kommit i arbete 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Palmer och Pettersson (2010) gör dock en något annorlunda tolkning av den 

empiriska litteraturen än Mörk (2011). De refererar bland annat till Blundell 

och Hoynes (2004), en studie där man undersökt effekterna i USA och 

Storbritannien av skatterabatter riktade mot grupper med högt 

bidragsberoende. Studien ger vid handen att skatterabatterna haft en 

betydande effekt på arbetsutbudet i de berörda grupperna, särskilt i USA. 

Effekterna i Storbritannien är mindre, vilket skulle kunna förklaras av att 

skatterabatterna interagerat negativt med andra välfärdssystem (bostads- 

och socialbidragen). 

 

Arbetslöshetsförsäkringen 

Det finns ett mycket robust empiriskt stöd för att ersättningsgraden i 

arbetslöshetsförsäkringen påverkar nivån på jämviktsarbetslösheten. I 

Finansdepartementet (2011) görs en sammanställning av studier avseende 

OECD-länder som samlat visar att den så kallade kvasielasticiteten vid 
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förändringar i arbetslöshetsförsäkringen ligger någonstans i intervallet 0.08 – 

0.16. Det innebär att om ersättningsgraden ökar med en procentenhet så 

tenderar arbetslösheten att stiga med 0.08 till 0.16 procentenheter.  

Hur låg ersättningsgrad som är möjlig i de offentliga transfereringssystemen 

är en genuint politiskt fråga. Sakligt sett torde det dock vara olämpligt att 

sänka ersättningen till en nivå där de lägsta lönerna på arbetsmarknaden ger 

en ersättning som efter skatt väsentligt understiger gränsen för 

försörjningsstöd.  Som framgår av tabellen nedan, där vi utgått från två 

typhushåll där bruttoinkomsten vid heltidsarbete uppgår till 21 000 kr i 

månaden, är vi dock redan i utgångsläget relativt nära en sådan situation. 

För en ensamstående med två barn i grundskoleåldern ger A-kassan idag en 

så låg ersättning att hushållet kommer att vara berättigat till försörjningsstöd, 

oavsett längd på arbetslösheten. För en ensamstående utan barn finns det 

emellertid fortfarande ett visst utrymme att genom sänkt ersättning vidga 

gapet mellan A-kassan och inkomst från arbete, i synnerhet vid kortare 

arbetslöshetsperioder.  

 

Tabell 1: Nettolön, ersättning från A-kassan samt skälig levnadsnivå för två typhushåll.  

  Ensamstående utan barn Ensamstående med två barn, 10 och 15 år 

   
Nettolön 16455 16455 

A-kassa, netto, 0-100 dagar 12050 12050 

A-kassa, netto, 101-200 dagar 11946 11946 

A-kassa, netto, 201 dagar - 10704 10704 

Skälig levnadsnivå  8500 17110 

      

Anm: Skälig levnadsnivå har beräknats efter riksnormen år 2018. Vidare har vi antagit en hyra på 4000 respektive 6000 kr, en 

kostnad för hemförsäkring på 300 kr samt en elkostnad på 200 kr.  

 

En viktigt påpekande är dock att den faktiska ersättningsgraden i A-kassan, 

det vill säga hur stor andel av den disponibla inkomsten som man får behålla 

vid arbetslöshet, inte bara bestäms av arbetslöshetsförsäkringens utformning 

utan även i hög grad även av hur skattesystemet är konstruerat samt av 

andra transfereringar såsom bostadsbidrag och försörjningsstöd. 

Ersättningsgraden kan således sänkas även med oförändrade villkor i 

arbetslöshetsförsäkringen, till exempel genom minskad skatt på 

arbetsinkomster (jobbskatteavdrag) eller reducerade marginaleffekter i 

försörjningsstödet. 
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MATCHNING 

 

Validering och matchning av utrikes födda akademiker 

I Sverige finns idag drygt 300 000 utrikes födda personer med minst tre års 

högskoleutbildning. De utgör cirka 20 procent av alla akademiker. Bland de 

utrikes födda har akademikerna lättare att få arbete än de med lägre 

utbildning, men jämfört med inrikes födda akademiker är deras 

sysselsättning betydligt lägre. Å 2015 var 84 000 utrikes födda akademiker i 

arbetsför ålder inte sysselsatta och 45 000 var sett till utbildningsnivån 

överkvalificerade för sitt yrke. 8 500 hade till och med ett yrke som inte ens 

kräver gymnasieutbildning (SCB, SSYK).  

Det finns främst två typer av insatser för att underlätta utrikes födda 

akademikers möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och väl där få ett 

arbete i nivå med sin utbildning: bedömning av utländsk utbildning och 

kompletterande svensk utbildning för de som behöver det. 

År 2017 tog Universitets- och Högskolerådet (UHR) emot 11 800 

ansökningar om att få en utländsk akademisk utbildning validerad. Det tar 

mellan sex och tio månader att få en akademisk utbildning validerad. Cirka 

75 procent av de ansökningar som lämnas in blir godkända och personen får 

då sin utländska utbildning erkänd som motsvarande en svensk 

högskoleutbildning. UHR har fått ökade anslag för att skynda på processen 

och öka kapaciteten av validering, trots detta har handläggningstiderna inte 

minskat under de senaste åren. De länder som är i topp avseende 

ansökningar om validering av akademiska utbildningar är Syrien, Irak, Iran, 

Indien och Ryssland. 

Att få sin utländska utbildning validerad av en svensk myndighet ökar 

chansen att få ett arbete som motsvarar utbildningen. Det bekräftas av UHR 

(2014) som jämfört 12 500 utrikes födda akademiker som fått sin utländska 

utbildning validerad 2007-2011 med en likartad kontrollgrupp av utrikes 

födda akademiker utan någon validering. Ett år efter bedömningen var 

sysselsättningen fem procentenheter högre bland dem som fått sin utbildning 

validerad jämfört med kontrollgruppen. Tre år efter bedömningen var 

sysselsättningen sju procentenheter högre. Den positiva effekten var 

starkare bland dem som hade en yrkesinriktad akademisk utbildning, men 

oavsett utbildningsinriktning förefaller validering förbättra ställningen på 

arbetsmarknaden.  

Under år 2015 fanns 525 helårsplatser inom kompletterande utbildningar för 

personer med utländsk högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, för 

lärare samt för jurister. Dessa utbildningar finansierades inom ramen 

regeringens integrationssatsning och kostade totalt 66 miljoner kronor. För år 

2017 föreslogs en höjning av anslaget till cirka 150 miljoner kronor. UKÄ 

(2016) genomför en uppföljning av cirka 1 000 personer som slutfört en 

kompletterande utbildning mellan åren 2007 och 2014. 66 procent var 

etablerade efter ett år och 79 procent efter tre år. Av dem som var etablerade 

efter ett år arbetade cirka 80 procent i yrken som motsvarade deras 

utbildning, betydligt högre nivåer än för genomsnittet av utrikes födda 

akademiker.  

Validering och kompletterande akademisk utbildning förefaller alltså ge ett 

mycket gott arbetsmarknadsutfall. Trots detta visar en enkät från SCB (2016) 

att endast hälften av de utrikes födda akademiker som invandrat mellan 2003 

och 2014 fått sin utländska utbildning bedömd och ännu färre hade fått 

möjlighet att gå en kompletterande utbildning. 
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Effektivare arbetsförmedling 

På senare år har allt mer kritik riktats mot Arbetsförmedlingens låga 

effektivitet i termer av att förmedla jobb till arbetslösa. Endast 13 procent av 

tidigare arbetslösa uppgav år 2017 att de fått sitt arbete via 

Arbetsförmedlingen (SCB/AKU). Denna siffra fångar dock inte in andra 

insatser från myndigheten, exempelvis arbetsmarknadsutbildning eller 

praktik.2  

En förklaring till Arbetsförmedlingens låga förmedlingseffektivitet skulle 

kunna vara att myndigheten har i uppdrag att prioritera grupper som står 

längst från arbetsmarknaden. Men eftersom allt mer fokus läggs på ”svaga 

grupper” kvarstår en stor andel personer som fortfarande är i behov av 

förmedling.  

Mot den bakgrunden har det från olika håll föreslagits en reformering av den 

nuvarande förmedlingsmodellen. Här lyfts Australien fram som ett gott 

exempel. De övergav sin helstatliga modell i slutet på 90-talet för att ersätta 

den med ett mer decentraliserat system för privata arbetsförmedlingar. 

Liknande modeller har tillämpats i Storbritannien och Tyskland under 2000-

talet, om än med en blandning av offentliga och privata aktörer. Det som 

särskiljer Australien har idag enbart privata förmedlare.  

Enkelt kan man beskriva systemet som ett upphandlingsförfarande där 

företag bjuder på uppdrag (allokering av individer). Det sker mot ett fast pris 

där man konkurrerar med sin beräknade kvalitetsnivå. Därefter följer en 

ersättningsmodell som varierar beroende på omfattningen av individens 

stödbehov. En akademiker med stark arbetsmarknadsförankring får således 

ett litet stöd, medan en person med varaktig funktionsnedsättning får en 

mycket större stödinsats. Man har också utvecklat olika metoder för att 

undvika att systemet utnyttjas, till exempel genom att vissa individer ej 

förmedlas eller slussas runt mellan olika arbeten för att säkra ersättning.  

Almega (2018) undersöker den australiensiska modellen och pekar på att 

kostnaderna för landets arbetsmarknadspolitik är mycket låga. I förhållande 

till BNP år 2014 uppgick kostnaden till ca 0.3 procent, vilket kan jämföras 

med 1.3 procent i Sverige, exklusive transfereringar. De menar vidare att 

införandet av den privatiserade modellen ökade andelen som kom i arbete 

via arbetsförmedling från 30 till 45 procent. 

I Fores (2018) påpekas att de privata aktörerna inte ta fram och publicerar 

statistik på samma sätt som en offentlig aktör, vilket försvårar en uppföljning 

av vilka effekter den privatiserade arbetsförmedlingen i Australien gett 

upphov till.  Följaktligen finns inte heller någon egentlig utvärdering av 

modellen, även om det gjorts vissa försök i den riktningen inom ramen för en 

statlig utredning. I utredningen indikeras att andelen som kom i arbete via 

den privata förmedlingen i genomsnitt (över olika grupper) var fyra 

procentenheter högre än i kontrollgruppen.  

Andra utvärderingar, som inte specifikt tittar på Australien, finner inte heller 

stora effekter av privat förmedling. IFAU (2009) undersöker 

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet där ett slumpmässigt urval av 

ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda fick möjligheten att gå till en 

privat förmedlare. Resultatet visar att de arbetssökande hade mer kontakt 

och var mer nöjda med förmedlingen. I genomsnitt kunde det dock inte 

påvisas någon effekt avseende sysselsättning eller inkomst. Utfallet förefaller 

                                                      
2 Totalt gick ca 360 000 personer ur arbetslöshet till sysselsättning av de ca 953 000 som var 

inskrivna hos arbetsförmedlingen någon gång under 2017. Det innebär att ca 38 procent av de 

som var arbetslösa kom i arbete under föregående år.  
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dock variera mellan olika grupper av arbetssökande. De ungdomar som gick 

till en privat förmedlare fick gå på fler intervjuer och sökte fler jobb, men fick 

trots detta ett sämre arbetsmarknadsutfall. Det kan bero på att ungdomarna i 

kontrollgruppen, det vill säga de ungdomar som kvarstannade hos 

Arbetsförmedlingen, fick gå på mer arbetspraktik. För utrikesfödda var de 

privata aktörerna något bättre på att skapa sysselsättning samt hitta arbeten 

som bättre passade den arbetssökandes kompetens. En förklaring till detta 

kan vara att utrikesfödda vanligtvis har ett sämre nätverk på den svenska 

arbetsmarknaden och att de privata aktörerna bättre kunde förmedla 

kontakter.  

 

POTENTIELLA 

SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER – 

NÅGRA RÄKNEEXEMPEL  

I det följande redovisas ett antal fiktiva räkneexempel som är tänkta att 

spegla den potentiella effekten av ett axplock sysselsättningsskapande 

åtgärder. Urvalet av åtgärder har primärt styrts av tillgången på empiriska 

forskningsresultat som möjliggör en kvantifiering av effekterna. Urvalet ska 

alltså inte ses som ett uttryck för vilka åtgärder som vi anser vara de mest 

effektiva. Vi har i konstruktionen av räkneexemplen inte heller tagit någon 

större hänsyn till vad som i praktiken är möjligt att genomföra, till exempel ur 

ett statsfinansiellt eller opinionsmässigt perspektiv. Bedömningen av vad 

som är realistiska reformer överlåter vi helt sonika till läsaren att göra.  

I räkneexemplen presenteras, om inget annat anges, de långsiktiga 

sysselsättningseffekterna, det vill säga de effekter som kan antas uppstå då 

ekonomin fullt ut anpassat sig till ett nytt jämviktsläge. Hur lång tid det tar 

innan den anpassningen skett är beroende av en rad förhållanden, inte minst 

hur lönebildningen fungerar.  

I de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden återfinns sannolikt ett 

stort antal individer med låg produktivitet i förhållande till lönekostnaden. 

Utan andra insatser som höjer individens produktivitet och/eller sänker 

arbetsgivarnas kostnader för att anställa är det troligt att det kommer ta 

mycket lång tid innan de fulla effekterna av olika typer av utbudsstimulerande 

reformer inträder, särskilt mot bakgrund av att Sverige har en relativt 

sammanpressad lönestruktur och en låg grad av flexibilitet i lönebildningen.  

Sammantaget talar detta för att det skulle kunna finnas synergieffekter i ett 

allsidigt sammansatt jobbpaket, det vill säga att det samlade genomslaget är 

större än summan av de enskilda åtgärdernas förväntade effekter. Denna 

hypotes ges empiriskt stöd ibland annat Bassanini och Duval (2009), en 

studie som visar att olika sysselsättningsskapande åtgärder tenderar att vara 

ömsesidigt förstärkande. Men, omvänt innebär förekomsten av 

interaktionseffekter också en risk för att utfallet av enskilda åtgärder 

överskattas, särskilt då reformer som syftar till att öka arbetsutbudet.  
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MINSKADE ANSTÄLLNINGSKOSTNADER 

 

Lägre lön och lönekostnad för enkla jobb till långtidsarbetslösa 

Sänkta lönekostnader är ett av de arbetsmarknadspolitiska verktyg som 

tillämpats mest aktivt de senaste åren. Trots detta har inte speciellt många 

studier undersökt utfallet på den svenska arbetsmarknaden. Troligen är dock 

effekten långt ifrån de nivåer som litteraturen förutspår, vilket till stor del 

beror på betydande undanträngningseffekter. 

De studier som gjorts på svensk data finner dock att effekterna med hög 

sannolikhet är beständiga och leder till ”riktiga jobb”. Dessutom tyder 

litteraturen på att rörligheten är relativt god, det vill säga enklare arbeten med 

låg lön är ofta en språngbräda till mer kvalificerade och välbetalda arbeten. 

Det gäller framförallt det första året för att sedan sakta ner över tid. Det gäller 

i synnerhet personer med låg utbildningsnivå där det synes vara entydigt 

bättre att hoppa på ett enkelt jobb än att avvakta i hopp om att finna någon 

bättre och mer kvalificerad anställning längre fram.  

En möjlig lösning för att genom sänkta lönekostnader öka den aggregerade 

sysselsättningen kan enligt AER (2016) vara att satsa på en bredare 

utformning av lägre ingångslöner som spänner över fler branscher och inte 

bara fokuserar på de yrken med lägst färdighetsnivå (SSYK grupp 9). 

Litteraturen visar dock på att ju bredare en lönekostnadsminskande åtgärd 

slår, desto större blir undanträngningseffekterna. Det är en av anledningarna 

till att nystartsjobben nu reformerats och blivit mer fokuserade på de som 

står längst från arbetsmarknaden. 

Till sist finner vi i litteraturstudien att enbart en tredjedel av arbetsgivarna 

som hade möjlighet att nyttja nystartsjobb-bidragen gjorde det. För att råda 

bot på detta bör informationen öka och de byråkratiska barriärerna minska.  

Utifrån vad vi vet (eller inte vet) om arbetsmarknadsutfallet av sänkta 

lönekostnader, är det tämligen svårt att genomföra ett räkneexempel som 

illustrerar en sådan reforms potentiella effekter. Vi kan dock, utifrån 

litteraturstudiens slutsatser, beskriva hur en sådan reform skulle kunna 

utformas för att maximera sysselsättningseffekterna.  

Att tillämpa en ansats som omfattar breda grupper på arbetsmarknaden 

verkar leda till många nya jobb, men med mycket stora 

undanträngningseffekter. Det förefaller istället vara bättre att fokusera på de 

personer som står längst från arbetsmarknaden och som har lägst 

utbildningsnivå. Det bör öka effektelasticiteten (rimligen över nystartsjobbens 

0.75), minska undanträngningen avsevärt (betydligt lägre än 60 procent), 

leda till högre inkomsteffekter (lågutbildade har högst inkomsteffekter) och 

fler beständiga ”riktiga jobb” med högre kvalifikation (relativt god rörlighet). 

Statsfinansiellt är det också det bästa alternativet (istället för att finansiera 

personer som ändå hade blivit anställda) och nettokostnaden bör vara nära 

noll om inte positiv, speciellt över tid. 

Åtgärden bör vidare vara mycket transparent så att majoriteten av 

arbetsgivarna som har möjlighet till stödet också utnyttjar det. Då ökar även 

sannolikheten för att man använder det igen, vilket i sin tur skapar ytterligare 

jobb.  

Tidsmässigt är de initiala effekterna relativt stora. Redan efter en 

fyraårsperiod har effektelasticiteterna nått sitt maxvärde, om vi utgår från 

utvärderingen av nystartsjobben. För att skapa en ökad beständig 
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lönespridning verkar dock tidshorisonten vara längre. För Tyskland, som 

målinriktat arbetat för en mer spridd lönestruktur, tog det närmare 20 år att 

skapa fulla sysselsättningseffekter. Det bör även gälla Sverige, om inte 

längre än så, då vi har en mycket liten andel av lågkvalificerade jobb jämfört 

med övriga Europa.  

Om vi bortser från efterfrågeaspekten och ändå genomför ett indikativt 

räkneexempel bör det utgå från personer som står längst från 

arbetsmarknaden. Det vill säga primärt långtidsarbetslösa med endast 

förgymnasial utbildning samt nyanlända. För dessa personer bör de mest 

relevanta jobben vara inom ”enkla jobb” eller SSYK grupp 9. Här fanns 

235 000 sysselsatta år 2016. 

Utgår vi från en elasticitet om cirka 0.75, samma som nystartsjobben, men 

med en lägre undanträngningseffekt, uppskattningsvis halverad (ca 31 

procent istället för 63 procent), blir elasticiteten 0.51.  

En möjlig utformning av en ny subventionerad anställningsform skulle kunna 

vara de föreslagna ”inträdesjobben” som innebär 30 procent lägre lön (än 

rådande ingångslön i branschen) och slopad arbetsgivaravgift. Det skulle ge 

en total minskad lönekostnad om cirka 47 procent.3 Med en elasticitet på 

0.51 skulle denna reform kunna ge 0.47*0.51*235 000  56 000 nya jobb.  

Åtgärden kan vidare vara relevant att kombinera med åtgärder för att öka 

incitamentet för att börja arbete så att inte skillnaden mellan lönenivån och 

bidrag blir för låg. I så fall kan sysselsättningseffekterna minska avsevärt. 

 

 

ÖKADE DRIVKRAFTER FÖR ARBETE 

 

Fördubblad jobbstimulans i försörjningsstödet 

År 2013 infördes en så kallad jobbstimulans i försörjningsstödet som innebär 

att 25 procent av arbetsinkomsten undantas vid biståndsbedömningen, en 

förändring som resulterade i att marginaleffekten minskade från 100 till 75 

procent. Låt oss anta att man förstärker jobbstimulansen ytterligare så att 50 

procent av arbetsinkomsten undantas. Vilka effekter detta får på nettovinsten 

av att arbeta istället för att leva på försörjningsstöd illustreras med två 

räkneexempel.  

I bägge exemplen utgår vi från att det arbete som är alternativet till 

försörjningsstöd ger en bruttoinkomst om 21 000 kr i månaden, givet att man 

arbetar heltid. Som framgår av tabellen nedan innebär en förstärkning av 

jobbstimulansen, där man undantar 50 istället för 25 procent av 

arbetsinkomsten, att nettovinsten av att gå från arbetslöshet till 

halvtidsarbete för bägge typhushållen ökar med 100 procent. För 

ensamstående utan barn som går från försörjningsstöd till heltidsarbete blir 

skillnaden 67 procent, medan vinsten för en ensamstående utan barn i 

motsvarande fall ökar med blygsamma 3 procent.  

Om vi gör det grova antagandet att den analyserade förändringen i 

jobbstimulansen i genomsnitt ökar nettovinsten av att börja arbeta med 75 

procent och till detta tillämpar de deltagarelasticiteter som i litteraturen 

uppmätts för relevanta grupper kan vi få en uppfattning om hur reformen 

skulle kunna tänkas påverka arbetsutbudet. Som vi redogör för ovan noterar 

                                                      
3 Den procentuella minskningen av lönekostnaden baseras på medellönen för yrken inom SSYK 
grupp 9, det vill säga 22 200 kr år 2015.  
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Immervoll och Pearson (2009) elasticiteter i intervallet 0.3-1.0 för kvinnor, 

ensamstående föräldrar och låginkomsttagare. Om vi av försiktighetsskäl, 

inte minst mot bakgrund av den någon motstridiga empiriska litteraturen, 

håller oss i den nedre delen av intervallet kan den procentuella effekten på 

arbetskraftsdeltagandet beräknas till 0.3*75 procent=22.5 procent.  

Som vi beskriver ovan fanns år 2016 knappt 130 000 mottagare av 

ekonomiskt bistånd som hade arbetslöshet som primärt försörjningshinder. 

Hur många av dessa som varit beroende av ekonomiskt bistånd i minst sex 

månader, vilket krävs för att kvalificera sig för jobbstimulans, går inte att 

utläsa i statistiken. Men om vi utgår från samma andel som för det totala 

antalet biståndshushåll, det vill säga 50 procent, så rör det sig om cirka 

65 000 individer. Effekten på arbetskraftsdeltagandet  

kan då beräknas till 0.225*65 000 = 14 625.  

I 2011 års Långtidsutredning (SOU 2011:11) görs en analys som visar att 

sysselsättningen långsiktigt tenderar att anpassa sig i stort sett proportionellt 

mot arbetskraftsdeltagandet. En rimlig utgångspunkt är således att den 

beräknade deltagandeeffekten av en fördubblad jobbstimulans så 

småningom även får motsvarande genomslag på antalet sysselsatta.  

I gruppen med försörjningsstöd återfinns individer med låg eller varje fall 

svårbedömd produktivitet. Hur snabbt det ökade arbetskraftsdeltagandet 

omvandlas i motsvarande mängd ny sysselsättning är därför sannolikt starkt 

beroende av andra parallella åtgärder, till exempel utbildningssatsningar och 

reformer som sänker kostnaden för att anställa.  

 

Tabell 2. Konsekvenser av förstärkt jobbstimulans – två typhushåll 

  Ensamstående  under 29 år Ensamstående med två barn, 10 och 15 år 

       

 

Arbetar 

inte 

Halvtid Heltid Arbetar 

inte 

Halvtid Heltid 

Lön, brutto 0 10500 21000 0 10500 21000 

Lön, netto 0 8953 16455 0 8953 16455 

Bostadsbidrag 1300 0 0 4200 4200 2300 

Underhållsbidrag 0 0 0 3296 3296 3296 

Bidragsgrundande inkomst, nuvarande regler 1300 6715 12341 7496 14211 17937 

Bidragsgrundande inkomst, förstärkt 

jobbstimulans 
1300 4477 8228 7496 11973 13824 

Skälig levnadsnivå 8500 8500 8500 17110 17110 17110 

Försörjningsstöd, nuvarande regler 7200 1785 0 9614 2899 0 

Försörjningsstöd, förstärkt jobbstimulans 7200 4024 273 9614 5138 3287 

Disponibel inkomst, nuvarande regler 8500 10738 16455 17110 19348 22051 

Disponibel inkomst, förstärkt jobbstimulans 8500 12977 16728 17110 21587 25338 

Nettovinst av att arbeta, nuvarande regler * 2238 7955 * 2238 4941 

Nettovinst av att arbeta, förstärkt jobbstimulans * 4477 8228 * 4477 8228 

       

Effekt (%) på gapet vid förstärkt jobbstimulans * 100 3 * 100 67 

              

Anm: Skälig levnadsnivå har beräknats efter riksnormen år 2018. Vidare har vi antagit en hyra på 4000 respektive 6000 kr, en 

kostnad för hemförsäkring på 300 kr samt elkostnad på 200 kr.  
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Återgång till 2014 års ersättningsgrad i A-kassan 

Rimligen torde utrymmet för en omfattande sänkning av ersättningsgraden i 

arbetslöshetsförsäkringen vara begränsat. Så låt oss därför analysera 

effekterna av måttlig förändring som innebär att man återgår till den 

ersättningsgrad som gällde år 2014.  

Finanspolitiska rådet (2015) gör bedömningen att de förändringar i A-kassan 

som genomfördes efter regeringsskiftet år 2014 sammantaget höjt den 

genomsnittliga ersättningsgraden med omkring 4 procentenheter. 

Konjunkturinstitutet (2017) landar i en något annorlunda slutsats och menar 

att höjningen av ersättningsgraden mellan 2014 och 2017 snarare ligger 

kring lite drygt 2 procentenheter. Om vi därtill tillämpar det intervall av 

kvasielasticiteter som redovisas i Finansdepartementet (2011), det vill säga 

0.08 – 0.16, skulle en återgång till 2014 års ersättningsgrad leda till att 

jämviktsarbetslösheten minskar med 2*0.08 till 4*0.16 procentenheter, det vill 

säga 0.16 till 0.64 procentenheter.  

Enligt Konjunkturinstitutets prognoser bedöms den potentiella arbetskraften 

under perioden 2019-2022 uppgå till i genomsnitt 5 487 000 personer. Om vi 

antar att ersättningsgraden från och med år 2019 återställs till 2014 års nivå, 

skulle sysselsättningseffekten under nästa mandatperiod kunna uppskattas 

till mellan 9000 och 35 000 (0.0064*5 487 000 respektive 0.0016*5 487 000).  

Huruvida denna sysselsättningseffekt primärt skulle uppkomma redan under 

nästa mandatperiod eller med ytterligare fördröjning är dock i allt väsentligt 

en öppen fråga (se ovan).  

 

 

ÖKA INDIVIDENS PRODUKTIVITET 

 

Alla nyanlända slutför sin SFI-utbildning 

Under perioden 2015-2018 kommer sammanlagt cirka 340 000 flykting- och 

anhöriginvandrare att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.4 Av dessa är 

uppskattningsvis 60 procent eller drygt 200 000 i åldern 20-54 år, det vill 

säga så många av de invandrade kommer att vara i arbetsför ålder även tio 

år efter att uppehållstillstånd beviljats.  

Låt oss anta att det vidtas någon form av åtgärd som innebär att samtliga i 

denna grupp slutför sin SFI-utbildning, det vill säga andelen som slutför sina 

studier ökar från dagens 33 procent (Dagens Nyheter, 2016) till 100 procent.   

Sysselsättningsgraden år 2016 för de flyktinginvandrare som 

kommunplacerades tio år tidigare var 63 procent (SCB, Registerdata för 

integration). Med en mycket generös tolkning av resultaten i Kennerberg och 

Åslund (2010), som säger att sysselsättningsgraden efter ett decennium för 

dem som slutfört sin SFI-utbildning är tio procentenheter högre än för dem 

som inte slutfört utbildningen, kan vi uppskatta sysselsättningsgraden i den 

senare gruppen till cirka 60 procent.  

Låt oss vidare anta att detta är det långsiktiga arbetsmarknadsutfall som kan 

förväntas om ingen förändring sker. Det innebär således att omkring 2/3 eller 

cirka 130 000 av de arbetsföra flykting- och anhöriginvandrare som beviljats 

uppehållstillstånd under perioden 2015-2018 om tio år kommer att ha en 

                                                      
4 Data för år 2018 bygger på en uppskattning utifrån antalet beviljade uppehållstillstånd t o m 

maj månad.  
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sysselsättningsgrad på 60 procent, det vill säga antalet sysselsatta kommer 

att uppgå till omkring 78 000. Om samtliga i denna grupp istället slutför sina 

SFI-studier skulle sysselsättningsgraden efter tio år uppgå till 70 procent, 

vilket motsvarar drygt 91 000 sysselsatta. Effekten, i termer av antalet jobb, 

av att samtliga flykting- och anhöriginvandrare som beviljats 

uppehållstillstånd under perioden 2015-2018 slutför sin SFI-utbildning uppgår 

alltså till 13 000.  

Kostnaden för ett års heltidsstudier på SFI var år 2016 cirka 40 000 kr. Av 

samtliga asyl- och anhöriginvandrare är det dock omkring hälften som 

påbörjar SFI-utbildning utan att slutföra den. Om vi antar att det krävs i 

genomsnitt ett halvt års studier för de 130 000 individer som inte slutfört sin 

SFI-utbildning skulle totalkostnaden för åtgärden grovt kunna uppskattas till 

130 000*0.5*40 000 kr, det vill säga 2.6 mdr kr. Räknat per nytt jobb blir då 

kostnaden cirka 200 000 kr.  

 

Ett massivt kunskapslyft - 130 000 fler komvuxplatser 

Det finns i dagsläget omkring 260 000 ej sysselsatta individer i åldern 20-40 

år som har mindre än tre års gymnasial utbildning (SCB/RAMS). Låt oss anta 

det under nästa mandatperiod genomförs ett omfattande åtgärdspaket som 

resulterar i att 50 procent av personerna i denna åldersgrupp, det vill säga 

cirka 130 000 individer, skaffar sig en fullständig gymnasieutbildning.  

Engdahl och Forslund (2016) visar att sannolikheten för att vid 30 års ålder 

ha en arbetsinkomst som överstiger ett prisbasbelopp ökar med 14 

procentenheter om man har slutbetyg från gymnasiet. I princip torde man 

kunna tolka detta som att sysselsättningsgraden, allt annat lika, ökar med 14 

procentenheter om man har en fullständig gymnasieutbildning.  

Låt oss vidare anta att det uppmätta utfallet för 30-åringar speglar den 

genomsnittliga effekten för åldersgruppen 20-40 år. I så fall skulle 

sysselsättningseffekten av det tänkta åtgärdspaketet kunna beräknas som 

0.14*130 000, det vill säga lite drygt 18 000 fler sysselsatta.  

Det finns dock empirisk forskning som relativt entydigt visar att effekten av 

gymnasial vuxenutbildning inträder med en betydande fördröjning (Stenberg 

[2011] och AER [2018]). Mot den bakgrunden är det inte särskilt sannolikt att 

det skisserade utbildningspaketet skulle sätta några större avtryck under 

kommande mandatperiod, tvärtom skulle sysselsättningseffekten på kort sikt 

kunna vara negativ på grund av inlåsningseffekter under studietiden.  

Om vi grovt antar att varje individ behöver i snitt två år för att slutföra 

utbildningen så fordrar denna reform ett tillskott på 260 000 årsstudieplatser 

under mandatperioden. Som en jämförelse kan nämnas att Komvux år 2017 

omfattande totalt drygt 100 000 årsstudieplatser till en total kostnad om 4.6 

miljarder kr.    

Med reservation för svårigheten att bedöma hur lång kompletterande 

utbildning som i genomsnitt skulle krävas för att uppnå reformens mål kan vi 

ändå, i likhet med Stenberg (2011), konstatera Komvux är en relativt dyr 

åtgärd i förhållande till det förväntade arbetsmarknadsutfallet.  
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Fördubblat antal deltagare i arbetsmarknadsutbildning 

År 2016 deltog cirka 35 000 individer i yrkesinriktad 

arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingens ekonomiska rapportering 

tyder dock på en något lägre volym, knappt 30 000 deltagare, under år 2017 

och 2018. 

Låt oss anta att det under nästa mandatperiod tillförs 30 000 platser i 

arbetsmarknadsutbildningen, det vill säga en fördubblad volym. Vilka 

sysselsättningseffekter skulle detta kunna tänkas ge? 

För att ge ett indikativt svar på den frågan lutar vi oss mot Vikström och van 

den Berg (2017) och antar att utbildningen på två års sikt ökar 

sysselsättningsgraden bland deltagarna med omkring 7 procentenheter. 

Effekten i absoluta tal kan då beräknas till 0.07*30 000, det vill säga 2100 fler 

sysselsatta. På tio års sikt, då Vikström och van den Berg (2017) uppmäter 

2.5 procents ökad sysselsättningsgrad, blir effekten mer blygsamma 750 fler 

sysselsatta.  

Kostnaden för 30 000 fler platser inom arbetsmarknadsutbildningen kan 

uppskattas till cirka 600 miljoner kr, exklusive statens utgifter för den 

aktivitetsersättning som utgår under utbildningen. Det innebär att varje nytt 

jobb som tillskapas på kort sikt kommer att kosta knappt 300 000 kr, medan 

den det varaktiga tillskottet av sysselsatta kommer ha en prislapp på cirka 

800 000 kr per jobb.  

 

 

MATCHNING 

 

Validering av 51 000 arbetslösa akademikers utbildning 

I Jusek (2017) redovisas beräkningar som visar att sysselsättningen skulle 

kunna öka med 34 000 personer om man bättre tillvaratar utrikes födda 

akademikers kompetens. Detta förutsätter att sysselsättningsgraden bland 

utrikes födda akademiker når upp till samma nivåer som för inrikes födda, att 

en lika stor andel av de utrikes födda akademikerna arbetar i arbeten som 

kräver högskoleutbildning som inrikes födda samt att de enkla jobben utan 

krav på utbildning istället utförs av personer med enbart förgymnasial 

utbildning (inrikes och utrikes födda). Av den totala sysselsättningsökningen 

på 34 000 personer bedöms 19 900 kunna härledas till att fler arbetslösa 

utrikes födda akademiker får anställning och 7 700 till att individer med 

förgymnasial utbildning (inrikes och utrikes födda) tar över de mindre 

kunskapsintensiva arbeten som idag innehas av utrikes födda akademiker.  

En konkret åtgärd för att närma sig den sysselsättningspotential som 

redovisas i Jusek (2017) vore att se till att valideringen av utländska 

utbildningar ökar. Under de senaste fyra åren (2014-2017) har cirka 100 000 

personer i arbetsför ålder och med högre utbildning invandrat till Sverige.5  

Vidare vet vi från Jusek (2017) att för de utrikes födda med högre utbildning 

som vistats i Sverige mindre än fem år är sysselsättningsgraden omkring 50 

procent. Det betyder att det bör finnas över 51 000 utrikes födda personer 

med högre utbildning som kommit till Sverige de senaste fyra åren som ej är 

sysselsatta. Från UHR (2014) vet vi också att en validering av en utländsk 

utbildning ökar sysselsättningsgraden för personer med högre utbildning 

med upp emot 10 procentenheter på en fyraårsperiod jämfört med de som ej 

                                                      
5 Uppskattning baserad på SCB/Befolkningens utbildning.  
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har en validering. Att validera dessa 51 000 personerna utan sysselsättning 

skulle därmed kunna leda till ca 5 000 nya jobb inom en mandatperiod. 

Kostnaden för validering är extremt billig i förhållande till andra 

arbetsmarknadsåtgärder, 3000 kr per bedömning exklusive kostnad för 

översättning av betygsdokument.  

 

Kompletterande utbildning för 5000 - 10000 akademiker 

Ett annat sätt att öka behörigheten för personer med högre utbildning från 

utlandet är via kompletterande svenska utbildningar. UKÄ (2016) finner att 

via kompletterande utbildning ökar sysselsättningsgraden till cirka 80 procent 

inom fyra år. Det är 30 procentenheter högre än genomsnittet för dem som 

utbildat sig utomlands. Om vi tillämpar denna nivåskillnad på de 

uppskattningsvis 100 000 utländska akademiker i arbetskraften som 

invandrat de senaste fyra åren och tilldelar dem en sysselsättningsgrad om 

80 procent istället för 50 procent ökar antalet jobb med cirka 30 000 på fyra 

år.  

Nivåer om över 30 000 platser på kompletterande utbildning är måhända 

orealistiskt. Totalt har ca 3 000 personer varit registrerade på 

kompletterande utbildningar mellan 2007 och 2014. Det bör dock finnas stort 

utrymme för förbättring. Ponera att ytterligare 5 000 – 10 000 personer 

genomgår kompletterande utbildningar de närmaste åren. Då finns det 

möjlighet att skapa ytterligare 1 500 – 3 000 nya högkvalificerade jobb. 

Kostnaden för dessa utbildningar är relativt hög, 100 000 – 350 000 kr per år. 

Nettokostnaden, när man beaktar att alternativet är av att kasta bort 

kvalificerad kunskap på enklare arbetsuppgifter eller att dessa personer skall 

leva på någon form av bidrag, bör dock fortfarande vara positiv. 

 

 

DEN SAMLADE EFFEKTEN AV ÅTGÄRDERNA 

Nedanstående tabell sammanfattar resultatet från de fiktiva räkneexemplen. I 

tabellen har vi även försökt att mycket grovt bedöma huruvida åtgärderna 

huvudsakligen har effekt inom eller bortom nästa mandatperiod. Vi gör även 

en uppskattning, även denna mycket grov, av varje åtgärds effektivitet i 

termer av kostnad per nytt jobb.  

Som framgår bedöms det fiktiva åtgärdspaketet sammantaget ge 120 000 – 

150 000 nya jobb på lång sikt. En betydande del av denna effekt kommer 

sannolikt att inträda efter kommande mandatperiods slut, även om det är 

genuint svårt att i detta avseende göra någon mer exakt bedömning. En 

försiktig och översiktlig slutsats är dock att en politik som syftar till att 

maximera arbetsmarknadsutfallet på kort sikt, utan beaktande av de 

långsiktiga effekterna, bör byggas upp kring åtgärder som sänker 

anställningskostnaden parat med reformer för en förbättrad 

matchningseffektivitet.  

Ett viktigt påpekande är att redovisningen avser de partiella effekterna av 

varje åtgärd. Som vi redan diskuterat finns det anledning att utgå från att det 

råder kraftiga interaktionseffekter mellan olika sysselsättningsskapande 

åtgärder. Det innebär att vi möjligen underskattad den samlade effekten av 

åtgärdspaketet.  
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Tabell 3. Effekter av olika åtgärder – sammanfattning av räkneexempel 

Åtgärd Långsiktig 

effekt 

Effekt under nästa 

mandatperiod 

Kostnad per jobb 

    

Minskade anställningskostnader    

47 procent lägre lönekostnad för 

enkla jobb till långtidsarbetslösa 

56 000 Hög Låg 

    

Ökade drivkrafter för att jobba    

Fördubblad jobbstimulans 15 000 Svårbedömd Låg 

 

Återgång till 2014 års 

ersättningsgrad i A-kassan 

 

9 000-35 000 

 

Svårbedömd 

 

Svårbedömd, beror på 

metod 

    

Öka individens produktivitet    

Alla nyanlända slutför sin SFI-

utbildning 

13 000 Låg Medel 

 

Ett massivt kunskapslyft - 130 000 

fler platser på Komvux 

 

18 000 

 

Låg 

 

Hög 

 

Fördubblad antal deltagare i 

arbetsmarknadsutbildning 

 

750 

 

Hög (2000) 

 

Hög 

    

Matchning    

Validering av 51 000 arbetslösa 

akademikers utbildning 

5 000 Hög Låg 

 

Kompletterande utbildning för 

5000-10000 invandrade akademiker 

 

1 500-3 000 

 

Hög 

 

Medel 

    

    

Totalt 120 000 -

150 000 
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