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u tgi va r e ns föror d

Tudelningen på arbetsmarknaden mellan det stora flertalet och
grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, till exempel unga med svaga studieresultat, personer med funktionsnedsättning, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade,
har blivit allt tydligare. Inte minst förstärks denna situation av de
senaste årens stora flyktinginvandring.
För sex år sedan presenterades en omfattande genomgång av
den svenska arbetsmarknaden i form av Långtidsutredningen
2011. Den centrala frågan var hur arbetsmarknadens funktionssätt kan förbättras. Perspektivet var således mycket brett. Bakom
Långtidsutredningen stod en arbetsgrupp av nationalekonomer
under ledning av Oskar Nordström Skans.
Oskar Nordström Skans återkommer nu som ordförande för
sns Konjunkturråd, och det tillsammans med Stefan Eriksson,
som också ingick i arbetsgruppen, och Lena Hensvik, som skrev
en bilaga till utredningen. Den här gången tar de sikte på marginalgruppers situation. Med marginalgrupper menar de i första hand
unga lågutbildade, äldre arbetslösa och flyktinginvandrade. De
tre forskarna framhåller att flera av de problem som identifierades
2011 har ökat i betydelse sedan dess: andelen unga som inte fullföljer gymnasiet har fortsatt att öka, insikten att fler måste arbeta
längre har stärkts och en kraftig flyktinginvandring har ägt rum.
De tre forskarna har nu i den här rapporten analyserat de tre
gruppernas situation på arbetsmarknaden. De kommer med en
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Utgivarens förord

rad förslag på hur sysselsättningen bland dessa grupper ska kunna
öka på både kort och lång sikt.
Det är sns förhoppning att rapporten ska bidra till en fördjupad diskussion om hur fler personer ska kunna inkluderas på den
svenska arbetsmarknaden.
Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid
Uppsala universitet och föreståndare för Uppsala Center for Labor Studies, har som ordförande lett arbetet i sns Konjunkturråd
2017. Övriga i rådet är Stefan Eriksson, docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och Lena Hensvik, docent i
nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
(ifau). För analys, slutsatser och förslag svarar rapportens författare. sns som organisation tar inte ställning till dessa. sns uppdrag är att initiera och presentera forskningsbaserade analyser av
viktiga samhällsfrågor.
sns tackar Peter Fredriksson, professor vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, Anders Fors
lund, professor vid ifau och Nationalekonomiska institutionen
vid Uppsala universitet och Iida Häkkinen Skans, forskare vid
Konjunkturinstitutet, för värdefulla synpunkter på ett utkast
till rapport samt Simon Ek för ett gediget dataarbete. Ett tack
framförs också till Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse för
finansiellt stöd.
Stockholm i januari 2017
m i a hor n a f r a n t z i e n
vd sns

Sammanfattning

F

ör de f l e s ta fungerar den svenska arbets-

marknaden bra. Över tiden har dock tudelningen mellan det stora
flertalet och de grupper som har betydande svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ökat. Grupper som unga med svaga
studieresultat, äldre arbetslösa och flykting- och anhöriginvandrade har i dagsläget mycket svårt att få ett arbete. En av de största
utmaningarna för det svenska samhället under de närmaste åren
är att genomföra reformer som underlättar för dessa grupper att
komma i arbete. Reformer behövs för att Sverige ska få en inkluderande arbetsmarknad.
I sns Konjunkturrådsrapport 2017 diskuterar vi situationen
på arbetsmarknaden och ger förslag på hur den kan fås att fungera bättre. Vi för en övergripande diskussion om den svenska arbetsmarknadens särdrag och de huvudsakliga förändringar som
har skett under det senaste decenniet (kapitel 2), diskuterar vilka
reformstrategier som bör prioriteras framöver (kapitel 3), och diskuterar mer i detalj situationen för tre särskilt utsatta grupper (kapitel 4–6): unga lågutbildade, äldre arbetslösa och flykting- och
(9)
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anhöriginvandrade. Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer till regeringen och arbetsmarknadens parter.
Rapportens huvudsakliga slutsatser om dagens situation på den
svenska arbetsmarknaden kan sammanfattas i följande punkter:

På den svenska arbetsmarknaden
… fungerar mycket exceptionellt väl. Sysselsättningen är hög på
grund av ett högt arbetsutbud. I en internationell jämförelse är
sysselsättningen bland äldre och kvinnor anmärkningsvärt hög.
Dessa positiva faktorer gäller oavsett om man studerar det senaste
året eller det senaste decenniet.
… är arbetslösheten generellt sett inte ett stort problem. Arbetslösheten bland arbetsmarknadens kärngrupper är relativt låg.
Ungdomsarbetslösheten är visserligen hög i ett internationellt perspektiv, men den består till stor del av ungdomar som söker arbete
samtidigt som de studerar. Dock är arbetslöshet ett problem i de
utsatta grupperna.
… är lönespridningen mycket liten. Lönespridningen i Sverige
är lägre än i de flesta länder i vår omvärld. Spridningen har varit i
stort sett oförändrad under de senaste femton åren.
… finns det mycket få lågkvalificerade jobb. Andelen lågkvalificerade jobb är i Sverige anmärkningsvärt låg – även jämfört med
andra länder som i likhet med Sverige har en hög arbetsproduktivitet.
… har inkomstskillnaderna ökat markant. Trots att lönespridningen inte har ökat så har inkomstspridningen blivit betydligt
mer påtaglig sedan millennieskiftet. En bidragande orsak är att inkomsterna för dem som saknar arbete inte utvecklats i samma takt
som lönerna för dem som har ett arbete, vilket lett till kraftigt öka-
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de inkomstklyftor mellan dem som har och dem som inte har jobb.
… finns det liten eller ingen anledning att inrikta politiken på
ökade ekonomiska incitament till arbete. De ökade inkomstskillnaderna mellan de som arbetar och de som inte arbetar innebär att
incitamenten till arbete numera är påtagliga. De lägsta lönerna är
betydligt högre än de inkomster som ges av a-kassan, försörjningsstödet och studiemedelssystemet.
… är arbetsmarknadsproblemen i stor utsträckning begränsade till personer med låga kvalifikationer. Förmågor, utbildning
och invandrarbakgrund har större betydelse för möjligheten att
hitta arbete i Sverige än i de flesta andra länder, och betydelsen av
dessa faktorer har ökat över tiden. Det innebär att arbetsmarknadsproblemen i Sverige har en tydlig fördelningspolitisk dimension – framför allt med tanke på att inkomstförlusten för dem som
saknar sysselsättning är påtaglig.
Utifrån beskrivningen av dagens situation på den svenska arbets
marknaden är de viktigaste rekommendationerna till regeringen
och arbetsmarknadens parter följande:

Regeringen bör
… överge det nuvarande arbetslöshetsmålet. Målet är en dålig
styråra för arbetsmarknadspolitiken eftersom det fokuserar på en
internationell jämförelse som saknar substans. Ändamålsenliga
mål styr politiken mot de områden där problemen finns. Politiken
bör riktas in på att korta tiden till sysselsättning för marginalgrupper som lågutbildade unga, äldre arbetslösa samt flykting- och
anhörig
invandrade, och därför bör också regeringens arbetsmarknadsmål fokusera på just detta.
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… sänka barriärerna in i gymnasieskolan. För närvarande är
23 procent av de nyinskrivna i gymnasiet inskrivna i introduk
tionsprogram. Andelen ökade med ett par procentenheter när an
tagningskraven höjdes 2011. Antagningskraven bör återställas så
att fler unga kan börja på ett nationellt program.
… sänka barriärerna för att ta sig igenom gymnasieskolan.
Det kursbaserade betygssystemet missgynnar ungdomar som har
svaga perioder under sin studietid. Genom att återgå till ämnes
betyg minskas utslagningen av ungdomar med varierande stu
diemotivation. Skärpningen av kraven för gymnasialt slutbetyg i
samband med 2011 års gymnasiereform förvärrar situationen och
bör därför avskaffas. Högskolebehörighet bör inte återinföras
som ett standardinslag på yrkesprogrammen.
… stärka arbetsmarknadskontakterna inom gymnasieskolan.
Betydande evidens talar för att direkta kontakter med arbetsgivare är betydelsefulla för att förkorta vägen in på arbetsmarknaden,
särskilt för lågutbildade ungdomar. Gymnasieskolan bör se till att
alla ungdomar får sådana kontakter. Särskilt viktigt är det för de
ungdomar som saknar egna kontakter och för dem som riskerar
att inte klara av att avsluta ordinarie skolgång, det vill säga ungdomar på gymnasieskolans introduktionsprogram.
… göra väntetiden på asylbeslut kortare och mer aktiv. Asylprövningstiden är i dagsläget till stor del förknippad med passiv
väntan. Det är därför av största vikt att asylbeslut fattas så snabbt
som möjligt, speciellt för dem som beviljas asyl. Passiviteten innebär förlorad tid och risk för potentiellt långvariga negativa konsekvenser. Väntetiden bör även fyllas av meningsfulla aktiviteter
som svenskundervisning och praktik.
… utveckla innehållet i etableringsinsatserna för nyanlända
flyk
ting- och anhöriginvandrade. En snabb arbets
mark
nads
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etablering underlättas om insatserna i högre grad sker på ar
betsmarknaden – exempelvis i form av praktik – än i form av
förberedande och orienterande insatser utan kontakt med arbets
marknaden.
… individ- och yrkesanpassa undervisningen i svenska. Svensk
undervisningen för nyanlända är i dagsläget alltför generell och
saknar tydligt arbetsmarknadsfokus. Undervisningens explicita
syfte bör vara en snabb övergång till arbete eller yrkesutbildning
och kurserna bör utformas för att så snabbt som möjligt nå detta
mål.
… intensifiera arbetet med att stärka valideringsverksamheten.
En fungerande validering bör ske på arbetsplatser i samråd med
arbetsgivare. Valideringen bör omfatta yrkeskunskaper och inte
bara formell utbildning. Snabbspåren är ett steg i den riktningen,
men kraftfulla insatser, inte minst från Arbetsförmedlingen, krävs
för att snabbspåren ska fungera som avsett.
… se till att jämställdhetsaspekten beaktas i integrationsin
satserna. Invandrade kvinnor har svårare än invandrade män att
etablera sig på arbetsmarknaden och deltar också i betydligt färre
integrationsinsatser än män.
… fortsätta utveckla användandet av sysselsättningssubventioner. Omfattande evidens visar att dessa subventioner är effektiva
hjälpmedel för att få svaga grupper i arbete. En risk är att omfattningen tränger undan osubventionerade anställningar av samma
grupper. Åtgärderna bör därför riktas till de grupper som står allra
längst ifrån arbetsmarknaden. Existerande subventioner – till exempel instegsjobben för nyanlända – används i flera fall mindre än
önskvärt eftersom de är för komplicerade. Systemen bör förenklas.
… uppdra åt Arbetsförmedlingen att prioritera implementeringen av »inträdesavtal«. På senare år har vi sett två exempel på
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misslyckad implementering av välmenande nationella avtal som
syftat till att underlätta för grupper som har svårt att komma in
på arbetsmarknaden. Det gäller yrkesintroduktionsavtalen och
snabbspåren. Åtminstone i det senare fallet tycks en viktig bidragande orsak vara att Arbetsförmedlingens del i samarbetet inte
har hållit måttet. Ett fungerande samarbete mellan staten och arbetsmarknadens parter är sannolikt det mest effektiva sättet att
minska barriärerna in på arbetsmarknaden. För att samarbetet
ska fungera måste staten uppfylla sin del av avtalen.
… utveckla arbetet med arbetsgivarinriktad förmedling. Exi
sterande evidens pekar på att svaga grupper gynnas av kontakter
med arbetsgivare. Därför bör alla åtgärder, inklusive förmedling
och arbetsmarknadsutbildning, som riktas mot dessa grupper ha
ett betydande inslag av kontakter med arbetsgivare. Mycket tyder
på att det finns en outnyttjad potential vad gäller Arbetsförmedlingens arbetsgivarinriktade arbete.
… sträva efter att arbetsmarknadspolitiska insatser för äldre
arbetslösa kommer så tidigt som möjligt. Äldre arbetslösa har
betydligt svårare att komma tillbaka i arbete än yngre. Sannolikt
bidrar kombinationen av relativt höga löneanspråk (reservationslöner) och diskriminering till dessa svårigheter. Båda dessa skäl
talar för att obligatoriska insatser för äldre bör komma så tidigt i
arbetslöshetsperioderna som möjligt.
… tillhandahålla särskilda arbeten för personer som står
mycket långt från den reguljära arbetsmarknaden. Dessa jobb bör
förbehållas grupper som bedöms ha mycket svårt att finna arbete
på den ordinarie arbetsmarknaden även med omfattande subventioner, till exempel äldre långtidsarbetslösa. Arbetsuppgifterna,
som i huvudsak bör förläggas till den offentliga sektorn, bör vara
så meningsfulla som möjligt – undanträngning bör inte ses som ett
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hinder. Deltagare bör ersättas med en dagpenning motsvarande
a-kasseersättningen. Det bör gälla även för dem som inte är formellt kvalificerade till sådan ersättning. Med nuvarande relation
mellan ersättningsnivåer och löner är incitamenten att ta ordinarie
anställning (om sådan möjlighet trots allt uppstår) fortsatt goda.
… prioritera experimenterande och rigoröst utvärderade insatser. I flera europeiska länder – till exempel i Danmark – har man
under senare år valt att utsätta sina insatser inom utbildnings- och
arbetsmarknadsområdet för rigorösa utvärderingar baserade på
randomiserade experiment. Sverige var tidigare ett föregångsland vad gäller utvärdering, men så är inte längre fallet. Samtliga
myndigheter som verkar inom arbetsmarknads-, utbildnings- och
integrationsområdet bör åläggas att prioritera randomiserad utvärdering i de fall där kunskap saknas om vilka åtgärder och angreppsätt som är mest ändamålsenliga i en svensk kontext.

Arbetsmarknadens parter – lokalt och centralt – bör
… verka för att sänka barriärerna för dem som står utanför arbetsmarknaden. Den svenska modellen måste vara tillräckligt anpassningsbar för att kunna förändras när sammansättningen av de
arbetslösa ändras.
… verka för att ta bort onödiga kvalifikationskrav. Formella
krav på utbildning för anställning inom sektorer eller tjänster bör
begränsas till de fall då certifiering är absolut nödvändig. I de fall
informell kompetens eller stor personlig lämplighet kan ersätta de
formella kvalifikationerna utgör långa utbildningar för att formalisera dessa kvalifikationer ett slöseri med tid och resurser. Enklare
tjänster – till exempel vårdbiträden och lärarassistenter – kan bidra till en ökad specialisering bland övriga personalkategorier och
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därmed en bättre användning av det samlade humankapitalet.
… verka för att personer med dåliga förkunskaper ska kunna
anställas till lägre löner än de redan anställdas inom ramen för
existerande kollektivavtal. Parterna kan och bör skriva avtal som i
högre utsträckning än i dag differentierar avtalslönerna med avseende på, till exempel, erfarenhet. Det är också, enligt de principer
som genomsyrar parternas avtal, fullt möjligt att begränsa vilka
arbetsuppgifter som oerfarna anställda ska kunna utföra inom ramen för sådana anställningar. Det är således vår bedömning att det
går att begränsa lägstalönenivåerna för inträdande lågkvalificerad
arbetskraft samtidigt som den genomsnittliga löneökningstakten
bibehålls eller ökar för personer med längre erfarenhet eller bättre
kvalifikationer.
… utveckla infrastrukturen för implementering av »inträdesavtal«. Som nämndes ovan har vi på senare år sett två exempel
på misslyckad implementering av välmenande nationella trepartsavtal som syftat till att underlätta för grupper som har svårt att
komma in på arbetsmarknaden, yrkesintroduktionsavtalen och
snabbspåren. I båda fallen tycks en bidragande faktor vara avsaknad av lokal samordning och kommunikation mellan arbetsgivarna, fackförbunden och Arbetsförmedlingen. En sådan infrastruktur krävs för att åtgärder som syftar till att minska barriärerna till
arbetsmarknaden ska bli ändamålsenliga. Ett samarbete mellan
stat och parter som kantas av upprepade misslyckanden innebär,
precis som en avsaknad av samarbete, att parternas roll på arbetsmarknaden kommer att behöva minskas till förmån för mer direkt
statlig styrning, vilket vore olyckligt.

k apit el 1

Inledning

S

v e r ig e h a r f ör närvarande god tillväxt

samtidigt som sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar.
Inget tyder således på att den svenska arbetsmarknaden fungerar
dåligt i stort. Däremot har tudelningen mellan det stora flertalet

Tudelning …

och de marginalgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden blivit allt tydligare. Unga med svaga studieresultat, äldre
arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har i dagsläget
stora svårigheter att finna arbete. Dessa svårigheter har potentiellt mycket negativa konsekvenser för de drabbade individerna.
För samhället i stort utgör svårigheterna framför allt en betydande
fördelningspolitisk utmaning, men konsekvenserna för de offentliga finansernas långsiktiga bärkraft är naturligtvis också negativa. Det är därför viktigt att hitta åtgärder som kan underlätta för
dessa grupper att komma i arbete – det behövs en mer inkluderande arbetsmarknad. För att detta ska vara möjligt behöver dagens
regelverk på både utbuds- och efterfrågesidan förändras.
Syftet med denna rapport är att ge en bild av situationen på den
svenska arbetsmarknaden för att identifiera styrkor och s vagheter,
( 17 )

… kräver åtgär
der för att få en
mer inkluderande
arbetsmarknad
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och utifrån det ge förslag på reformer och förändringar som kan
få arbetsmarknaden att fungera bättre. Betoningen ligger på marginalgruppernas situation: framför allt unga lågutbildade, äldre
arbetslösa och flyktinginvandrade. Mycket av diskussionen är
sannolikt också relevant för personer som av hälsoskäl har nedsatt arbetsförmåga, även om vi av utrymmesskäl valt att inte göra
en separat analys av situationen för denna grupp. Eftersom den
svenska modellen bygger på ett delat ansvar för arbetsmarknaden
mellan regeringen och arbetsmarknadens parter riktas våra reformförslag ibland till regeringen och ibland till parterna.
Den senaste omfattande genomgången av den svenska arbetsmarknaden gjordes inom ramen för Långtidsutredningen 2011.
De problem som präglar dagens situation utgjorde en stor del av
Problemen har ökat
i betydelse under
de senaste åren

problembeskrivningen redan i den utredningen. Men flera av problemen har ökat i betydelse under de senaste åren. Till exempel har
det mycket stora antalet asylsökande som kom till Sverige under
hösten 2015 gjort att det nu är ännu viktigare än tidigare att vi lyckas med integrationen av flyktinginvandrade på arbetsmarknaden.
Dessutom har andelen unga som har problem med att fullfölja sina
gymnasiestudier fortsatt att öka. Vidare har behovet av att fler arbetar längre – och därmed kraven på att ha en fungerande arbetsmarknad för alla äldre – blivit alltmer påtagligt. I rapporten har vi
därför valt att, till skillnad från Långtidsutredningen 2011, kon-

Vad behöver
förändras enligt
forskningen?

centrera oss på dessa marginalgruppers situation. Utifrån svenska
och internationella forskningsresultat försöker vi bedöma vad som
behöver förändras för att förbättra situationen för dessa grupper.
Rapporten är upplagd enligt följande. I kapitel 2 beskriver vi
situationen på den svenska arbetsmarknaden med fokus på arbetskraftsdeltagande, sysselsättning, arbetslöshet, produktivitet
samt löne- och inkomstspridning. Den svenska situationen jäm-
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förs med vårt närområde, speciellt eu, de andra nordiska länderna
och Tyskland. Beskrivningen utmynnar i att vi identifierar ett antal styrkor och svagheter med den svenska arbetsmarknaden som
fungerar som utgångspunkt för resten av rapporten.
I kapitel 3 diskuterar vi ett antal generella principer för hur fler
kan inkluderas på arbetsmarknaden. Dessa principer kan ses som
en vägledning för politiska reformer. Här diskuteras de tre huvudsakliga lösningar som kan användas för att förbättra situationen
för marginalgrupperna:
1. öka gruppernas humankapital genom utbildningsinsatser
2. sänka barriärerna in på arbetsmarknaden för dessa grupper
genom minskade lönekostnader eller eliminerande av andra
inträdeshinder
3. skapa särskilda skyddade arbeten för dessa grupper.
För var och en av dessa lösningar ger vi förslag på förändringar av
dagens regelverk som kan förbättra situationen för grupper som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
I de tre följande kapitlen diskuterar vi situationen mer i detalj
för de tre viktigaste marginalgrupperna: unga med svaga studieresultat (kapitel 4), äldre arbetslösa (kapitel 5) samt flykting- och anhöriginvandrade (kapitel 6). Dessa kapitel kan läsas separat från
varandra och ger en bild av arbetsmarknadssituationen för respektive grupp, vad som är känt om de bakomliggande orsakerna
till dagens problem samt hur de politiska åtgärder och regelverk
som påverkar respektive grupp fungerar. Även i dessa kapitel utmynnar diskussionen i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra dagens situation. I rapportens avslutande kapitel 7 sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna och diskuterar några frågor som är
gemensamma för alla marginalgrupper.
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k apit el 2

Situationen på den
svenska arbetsmarknaden

I

de t ta k a p i t e l be sk r i v e r vi läget på den

svenska arbetsmarknaden. Tanken är att illustrera på vilka sätt den
fungerar väl, och på vilka sätt den fungerar mindre väl. Eftersom
Sverige för närvarande befinner sig i en högkonjunktur kommer vi
ibland att visa statistik som sammanfattar situationen under de senaste tio åren. Den övergripande bilden är dock likartad om man
beskriver den mest aktuella statistiken eller om man studerar en
lite längre tidsperiod. Vid internationella utblickar fokuserar vi på
jämförelser med situationen för våra europeiska grannar (eu, ett
genomsnitt av Norge–Finland–Danmark eller Tyskland).
Syftet med beskrivningen är att ge en bild av situationen på den
svenska arbetsmarknaden, identifiera dess särdrag, och särskilt
då de områden där det är som mest angeläget med förbättringar
Vad innebär en
väl fungerande
arbetsmarknad?

framöver. För att en sådan genomgång ska vara meningsfull behöver vi på något sätt definiera vad vi menar med en väl fungerande
arbetsmarknad.

( 20 )
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Den svenska arbetsmarknaden
– en framgångssaga

En central del av en väl fungerande arbetsmarknad är en hög syssel-

Hög sysselsättning

sättning, mätt i antal sysselsatta personer eller i arbetade timmar.
Arbete står för ungefär två tredjedelar av ett lands förädlingsvärde, 60 procent av skattebasen och en stor del av svenskarnas inkomster, och således även deras konsumtionsmöjligheter. Därför
ger en hög sysselsättning en hög produktion, en hög genomsnittlig
materiell välfärd för svenskar i gemen och förutsättningarna för
en fungerande skattefinansierad välfärdsstat. Sysselsättningsgra
den mäter andelen av befolkningen i arbetsför ålder som är sysselsatt.1 Sysselsättningsgraden i Sverige är för närvarande högst i
eu och har under de senaste tio åren i genomsnitt varit den tredje
högsta (figur 2.1), vilket tyder på en stabil positiv situation.2
Eftersom det huvudsakliga värdet av en hög sysselsättning ligger i den produktion som arbetet skapar följer att en väl fungerande arbetsmarknad förutsätter att arbetskraftens kompetens är
väl matchad mot arbetsuppgifterna. För att ge en mycket övergripande bild av hur arbetskraften används illustreras i figur 2.2
produktionen per arbetad timme i Sverige relativt omvärlden. Den
svenska arbetsproduktiviteten är förhållandevis god jämfört med
de flesta andra europeiska länder, men står inte ut på riktigt samma sätt som sysselsättningsgraden gör.
Eftersom arbete utgör en så stor del av de individuella inkoms
1. Sysselsättning mäts enligt internationella konventioner som något utfört
arbete under föregående vecka, alternativt frånvaro från ett arbete.
2. Finanspolitiska rådet (2015) visar dessutom att utvecklingen av antalet
arbetade timmar är stabilt positiv, även om det finns vissa orostecken kring den
(återigen) ökande sjukfrånvaron.

Arbetskraftens
kompetens är
väl matchad mot
arbetsuppgifterna
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Figur 2.1 Sysselsättningen i Sverige och andra EU-länder.
Not: Siffrorna avser 2015 respektive ett oviktat genomsnitt för perioden 2006–2015 för
åldrarna 15–74 år.
Källa: Eurostat.

terna är situationen på arbetsmarknaden dessutom central för ett
lands ekonomiska fördelning. I den utsträckning det är möjligt att
samtidigt upprätthålla hög sysselsättning och hög produktivitet
Önskvärt med
begränsad löne
spridning

framstår det som önskvärt att lönespridningen är begränsad eftersom det innebär att arbetets frukter fördelas jämnt. Lönespridningen mäts ofta som relationen mellan de lägsta lönerna och
lönerna för en genomsnittlig anställd, alternativt som relationen
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mellan de lägsta och högsta lönerna i ekonomin. De lägsta lönerna mäts normalt som 10-percentilen (p10), medan lönen för den
genomsnittlige anställde ges av medianlönen (p50) och de högsta
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Figur 2.2 Arbetsproduktiviteten i Sverige och andra EU-länder.
Not: Den köpkraftsjusterade bruttonationalprodukten är omräknad till ett index separat för
varje år där EU28 = 100. Genomsnittet som presenteras är ett oviktat genomsnitt av indexet
för åren 2006–2015. För Belgien används data för 2014 samt ett genomsnitt för perioden
2006–2014 eftersom information saknas för 2015.
Källa: Eurostat.
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lönerna ges av 90-percentilen (p90). Som framgår av figur 2.3 är
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Figur 2.3 Lönespridningen i Sverige och andra EU-länder.
Not: Lönespridningen är baserad på månadslön för alla anställda vid företag och organisationer
med tio eller fler anställda, där arbetstid uppräknats till heltid. Skogs- och jordbruk, fiske, offent
lig förvaltning, försvar och internationella organisationer har exkluderats.
Källa: Eurostat/Structure of earnings survey.

lönespridningen i Sverige exceptionellt låg, oavsett om man relaterar de lägsta lönerna till lönerna för den mediananställde eller till
dem med de högsta lönerna.
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Varför är sysselsättningen så hög?

Arbetsutbudets roll
På det sätt arbetskraftsundersökningar är utformade finns det två
möjliga förklaringar till en hög sysselsättning: antingen är arbetskraftsdeltagandet högt eller så är arbetslösheten låg. Den klart viktigaste förklaringen till skillnader i sysselsättning mellan länder är
skillnader i arbetskraftsdeltagandet, vilket är uppenbart från figur
2.4. Sveriges höga sysselsättning förklaras således av att en ovan-

Viktigt att
befolkningen kan
och vill arbeta

ligt stor del av den svenska befolkningen kan och vill arbeta.

Hög sysselsättning bland kvinnor och äldre
Vilka är det då som arbetar mer i Sverige än i andra länder? Svaret
är att det är arbetsutbudet bland kvinnor och äldre, framför allt
äldre kvinnor, som förklarar skillnaderna mellan Sverige och vår
närmaste omvärld. En anledning till detta är att sysselsättningen
bland män i åldrarna 25–54 år varierar mycket lite mellan länder

Att äldre kvinnor
arbetar utmärker
Sverige

– mellan 83 och 88 procent i dessa åldrar arbetar i alla eu-länder.
När det gäller de äldre konstaterades i Långtidsutredningen 2011 att Sveriges höga arbetskraftsdeltagande bland de äldre
borde innebära att vi har en mindre potential än andra länder att
öka arbetsutbudet ytterligare i denna grupp. I viss mån har också
sysselsättningen bland de äldre i andra europeiska länder närmat
sig den svenska nivån – framför allt i de länder där många förut
pensionerat sig väldigt tidigt. Men den svenska utvecklingen har
fortsatt att vara mycket positiv, både bland dem som är strax under 65 år (se figur 2.5) och dem som är något äldre.

Äldres sysselsättning
har fortsatt öka
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Figur 2.4 Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen inom EU 2006–2015.
Not: Siffrorna avser ett oviktat genomsnitt för åren 2006–2015 för åldrarna 15–74 år.
Källa: Eurostat.
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Arbetslöshetsstatistiken – delvis ett villospår
En stor del av policydiskussionen i Sverige tar sin utgångspunkt i
arbetslöshetsstatistiken. Det är också rimligt, framför allt om man
är intresserad av att följa konjunkturutvecklingen. Däremot vill vi
hävda att ett ensidigt fokus på arbetslöshetsstatistiken vid internationella jämförelser ger en delvis felaktig bild av hur det ser ut på
den svenska arbetsmarknaden.
Situationen i Sverige ser inte lika glasklart munter ut vid internationella jämförelser av arbetslöshetsnivåer (figur 2.6) som den
gör när vi studerar sysselsättningsstatistiken. Sverige har förvisso
Arbetslöshets
nivån i Sverige inte
i absolut framkant

en arbetslöshet som är klart lägre än eu-genomsnittet, men vi befinner oss inte längre i någon absolut framkant. Detta skulle helt
säkert kunna tolkas som att arbetslösheten är det vi bör fokusera
på.
Läget ser dock betydligt bättre ut om man fokuserar på arbetslösheten bland dem som ingår i arbetskraftens kärngrupper
(25–54 år). Anledningen till detta är att Sverige har den högsta an-

Ungdomsarbets
lösheten

delen ungdomar bland de arbetslösa inom eu. Detta kan i sig anses
oroande. Givet regeringens mål om att Sverige ska sträva mot att
ha eu:s lägsta arbetslöshet 2020 kan det med dessa siffror som
bakgrund dessutom tyckas som om en minskad ungdomsarbetslöshet borde vara ett prioriterat policymål. I linje med detta har
också ungdomsarbetslösheten varit ett dominerande tema i diskussionen om problemen på den svenska arbetsmarknaden under
det senaste decenniet, även om den under det senaste året till stor
del har fått ge vika för diskussionen om flyktingintegrationen.3
Det finns dock goda skäl att vara försiktig med att använda
3. Diskussionen tog fart när statistiken under våren 2005 förändrades på ett
sätt som fick den uppmätta ungdomsarbetslösheten att öka kraftigt.
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Figur 2.6 Arbetslösheten i Sverige och övriga EU-länder.

Not: Arbetslöshet avser andel arbetslösa personer i procent av arbetskraften.
Källa: Eurostat.
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ungdomsarbetslöshet som en indikation på ungdomars arbetsmarknadsproblem. »Arbetslöshet« som vi normalt mäter den är
nämligen inget bra sätt att mäta ungdomars arbetsmarknadssituation, eftersom statistiken inte tar hänsyn till om grupperna som
analyseras är studerande eller inte. Därför inkluderar ungdomsar-

Studerande och
samtidigt arbetslös

betslöshetsmåttet, normalt uppmätt för 15–24-åringar, situationen för en stor grupp studerande, varav många är gymnasister. För
att göra problemet värre skiljer sig denna andel kraftigt åt mellan
länder, sannolikt till stor del beroende på hur utbildningssystemen
är utformade.
Ett alternativt mått på hur det går för ungdomar på ar-

NEET ett
alternativt mått

betsmarknaden är det så kallade neet-måttet, där neet i ett
svenskt sammanhang kan översättas med »varken i sysselsättning, utbildning eller annan åtgärd«. Således kan neet ses
som ett mått på »institutionell inaktivitet« utan att hänsyn tas
till om man söker arbete eller inte. Till skillnad från vad som är
fallet när det gäller ungdomsarbetslöshet ser situationen för
svenska ungdomar väldigt bra ut om man fokuserar på neet.4
neet är dock tyvärr inte heller något perfekt mått på arbetsmarknadssituationen för ungdomar, eftersom deltagande i alla typer av
program och åtgärder, även de som är av låg kvalitet, kommer att
uppfattas som ett positivt utfall.
För att ge en mer samlad bild av situationen kan man i stället
dela upp ungdomarnas aktiviteter beroende på om de arbetar, sö4. Detsamma gäller om man i stället mäter andelen ungdomar som är lång
tidsarbetslösa (uppmätt utifrån hur länge de själva uppger att de varit arbetslösa), en andel som är låg i Sverige relativt andra länder: andelen män bland
20–24-åringar som varit arbetslösa längre än sex månader är 19 procent jämfört
med 43 procent i Tyskland och 55 procent i eu28. För kvinnor är andelen 18
procent jämfört med 35 procent i Tyskland och 52 procent i eu28.
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Figur 2.7 Beskrivning av ungas aktiviteter i Sverige, Tyskland och övriga EU-länder.
Källa: Eurostat.
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ker jobb eller ingetdera samt särskilja detta mellan studerande och
icke-studerande (figur 2.7). Figuren visar tydligt den stora dominansen av studerande bland såväl arbetslösa som sysselsatta bland
svenska ungdomar. Bland ungdomar som är 15–19 år är dominansen av studerande (gymnasister) nästan total, men även i gruppen
20–24-åringar är de flesta av de svenska arbetslösa ungdomarna
studerande. Det viktiga är dock att notera att dessa nästan helt
saknas i Tyskland och att grupperna också är betydligt mindre
framträdande i eu som helhet.
Sammantaget visar detta är att ungdomsarbetslösheten i

Det är arbetslösa
unga studerande
som dominerar
statistiken

Sverige visserligen är en betydligt större del av den totala arbetslösheten än i de flesta andra länder men att detta till stor del förklaras av en enorm dominans av arbetslösa unga studerande. Eftersom dessa grupper knappast är de som framför allt är i behov
av arbetsmarknadspolitiska åtgärder riskerar ett ensidigt fokus
på internationella jämförelser av arbetslöshetstalen att leda politiken i fel riktning. De statistiska egenheterna innebär också att
regeringen inte kommer att nå målet om lägst arbetslöshet inom
eu 2020 – men också att detta i sig inte spelar någon större roll.

Löneskillnader, inkomstskillnader
och incitament till arbete
Vi såg ovan att löneskillnaderna i Sverige är mycket små om vi
Små och stabila löne
skillnader i Sverige

jämför med vår omvärld. Faktum är att löneskillnaderna dessutom har varit väldigt stabila under de senaste 15 åren (figur 2.8). De
lägsta lönerna har visserligen halkat efter något under de senaste
fem åren, men förändringen under en 15-årsperiod är anmärkningsvärt liten – framför allt om man jämför med utvecklingen
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Figur 2.8 Löne- och inkomstspridningen 2001–2015.
Källa: SCB (reallön) och Finanspolitiska rådet (realinkomst).

under 1990-talet när löneskillnaderna (särskilt mellan företag)
ökade trendmässigt.5
Lönespridningsutvecklingen står dock i skarp kontrast till in
komstskillnaderna som har ökat påtagligt under senare år (figur
2.8), även om de reala inkomsterna faktiskt ökat för alla delar av
fördelningen. Det finns två troliga huvudförklaringar till skillnaden mellan lönespridningens och inkomstspridningens utveckling. Den första är den ojämna fördelningen av kapitalinkomster,
den andra är den kraftigt ökade inkomstskillnaden mellan dem
5. Se Skans, Edin och Holmlund (2009).

Inkomstskillnaderna
har ökat påtagligt

34

k apitel 2

som har arbete och dem som inte har arbete. Den ökade spridningen i de lägre delarna av inkomstfördelningen (lägsta decilen i
förhållande till medianen) drivs dock sannolikt mer av den senare
förklaringen än av en ökad spridning i kapitalinkomster.
Reallönerna har ökat
betydligt mer än
transfereringarna

Figuren visar att reallönerna för alla grupper, inklusive de
sämst betalda, har ökat kraftigt under två decennier. Samtidigt
har ersättningarna från de transfereringssystem som står för de
huvudsakliga alternativa inkomstkällorna inte alls haft samma ut-

Ökade inkomst
skillnader mellan
dem som arbetar
och dem som
inte arbetar

veckling. Detta leder till en kraftig ökning av inkomstskillnaderna
mellan dem som har och dem som inte har arbete. För att illustrera
detta mer precist kan man kontrastera tidsutvecklingen för arbetslöshetsförsäkringens genomsnittliga ersättningsnivå och dess olika fasta ersättningsbelopp med de lägsta lönernas utveckling (se
figur 2.9). Det är uppenbart att inkomstskillnaderna mellan dem
som arbetar i låglönearbeten och dem som har a-kassa har ökat
dramatiskt över tiden.
Det förtjänar dock att noteras att det finns en betydande flora
av kompletterande försäkringar via kollektivavtal, vilket innebär
att många arbetstagare är bättre försäkrade än vad som indikeras
av dessa siffror. Å andra sidan är det oklart vilken roll dessa försäkringar spelar i praktiken och dessutom är, som vi kommer att
se nedan, många av dem som står utanför arbetsmarknaden in
trädande, vilket innebär att de inte har rätt till a-kassa över huvud
taget.
En annan relevant jämförelse är därför de inkomstnivåer som
ges av riksnormerna för ekonomiskt b
 istånd (»socialbidrag«).
Även i detta fall är det uppenbart att löneutvecklingen för de lägst
avlönade relativt bidragsnivåerna har varit mycket positiv under de
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Figur 2.9 Arbetslöshetsförsäkringens (vänster) och socialbidragsnormens
(höger) relation till 10:e percentilen i lönefördelningen.
Not: Den vänstra figuren visar utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen i relation till löneut
vecklingen. Genomsnittlig dagpenning avser utbetalt belopp per ersättningsdag. Uppgifterna
om högsta dagpenning och grundbelopp avser den 31/12 respektive år. Dagslönen för den 10:e
percentilen är beräknad som en tjugondel av den 10:e percentilens månadsinkomst, där lön
uppräknats till heltid. Den högra figuren visar utvecklingen av det minsta beloppet per vuxen
person och månad enligt riksnormen för ekonomiskt bistånd i relation till löneutvecklingen. Vid
beräkningen av normen för hushåll med två barn avses ett barn i åldern 4–6 år där bidraget ska
täcka lunch under vardagar samt ett barn i åldern 7–10 år där barnet förutsätts få lunch i skolan.
Till riksnormen har genomsnittlig månadshyra för hyreslägenheter i riket adderats, hämtat från
SCB:s statistik. Ett hushåll med en ensamstående vuxen antas bo i en enrumslägenhet medan
ett sambohushåll antas bo i en trerumslägenhet. Förvärvsinkomsten efter skatt för den 10:e
percentilen har beräknats med hjälp av information om marginalskatter från Skatteverkets
skattestatistiska årsbok för respektive år. I marginalskatterna inkluderas från och med 2007 även
jobbskatteavdraget.
Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), SCB/Lönestrukturstatistiken, Bostadsoch hyresundersökningen (BHU, 1999–2002) och Hyror i bostadslägenheter (HiB, 2003–2014)
samt Skatteverket/Skattestatistisk årsbok 1999–2014.
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senaste åren.6 Samma tendens går att visa när det gäller studiemedlen, som inte alls utvecklats i samma takt som de lägsta lönerna.
Ekonomiska
betydelsen av att
ha arbete blivit
betydligt större

De ökade inkomstskillnaderna mellan dem som har ett lågbetalt
arbete och dem som saknar arbete innebär således att den ekonomiska betydelsen av att ha ett arbete är betydligt större i dag än tidigare. Baksidan av detta är den ökade ekonomiska ojämlikheten,
vilken rimligen bör ses som ett negativt utfall även om de absoluta
inkomsterna har ökat över hela fördelningen. Det är svårt att exakt
kvantifiera betydelsen av dessa incitament för den goda sysselsättningsutveckling som Sverige har upplevt på senare år men det framstår som sannolikt att incitamenten varit en bidragande faktor.

Starkare incita
ment till arbete än
någonsin tidigare

En mer framåtblickande slutsats är att incitamenten till arbete är starkare än någonsin i Sverige, vilket tyder på att politikens
fokus inte behöver ligga på att ytterligare stärka de ekonomiska
drivkrafterna till arbete. Därför kommer denna rapport inte heller
lägga något särskilt fokus på att diskutera ersättningsnivåerna eller ersättningssystemens utformning.

Politiken bör inrik
tas på att minska
inträdesbarriärer

Givet de nu tämligen starka incitamenten till arbete bör politikens inriktning framöver i stället ligga på att hantera inträdesbarriärerna för dem som vill arbeta men som har svårt att hitta arbete.
De ökade inkomstskillnaderna mellan dem som har och dem som
inte har arbete innebär att den fördelningspolitiska avkastningen
av en lyckad arbetsmarknadspolitik är större än någonsin. Den
andra sidan av samma mynt är förstås att kostnaderna för en misslyckad politik också är större än någonsin.
6. Ytterligare exempel finns i Bengtsson, Edin och Holmlund (2014). I en
rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (isf, 2014) studeras dessutom utvecklingen för ett antal typfall av personer som uppbär olika former av
ersättning från sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, och bilden visar tydligt att
socialförsäkringsförmånerna inte har följt med i löneutvecklingen.
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Vilka hamnar utanför?

Som framgår av vår beskrivning av den svenska arbetsmarknaden är sysselsättningen hög och ökande, löneskillnaderna små och
konstanta och produktiviteten på en internationellt sett relativt
god nivå. Samtidigt är arbetslösheten inte försumbar och de ekonomiska konsekvenserna för dem som blir utan jobb är betydande. En naturlig fråga att ställa sig är därför vilka det är som faktiskt
hamnar utan arbete.

De som står
utan arbete …

Färdigheter och sysselsättning
Det finns en hel del som tyder på att de som hamnar utanför arbetsmarknaden i Sverige i stor och ökande utsträckning är de med
låga färdigheter och kvalifikationer, vilket stärker bilden av att de
som kan hitta jobb i huvudsak också gör det. För att ge ett sammanfattande mått över relationen mellan kvalifikationer och sysselsättning använder vi oss av oecd:s undersökning av vuxnas
färdigheter, pia ac. Studien riktar sig till ett slumpmässigt urval av
personer i åldern 16–65 år i oecd-länderna och har som syfte att
mäta bland annat vuxnas funktionella läs- och skrivkunnighet.7
I figur 2.10 redovisar vi sysselsättningsgraden bland dem med
lägst (nivå 1 eller lägre) respektive högst (nivå 4–5) färdigheter enligt pia ac. Ett förbehåll som är viktigt att ha med sig, både i detta
sammanhang och i de fall nedan där vi använder pia ac, är att förmågorna som uppmäts med stor sannolikhet påverkas av om man

7. Se oecd (2013). Notera att studien genomförs på landets huvudspråk, det
vill säga på svenska i Sveriges fall.

… har ofta låga
färdigheter och
kvalifikationer

Finland
Spanien
Irland
Slovakien

Irland
Italien
Spanien
Slovakien

Andel sysselsatta i procent

Sverige

Finland

Polen

Cypern

Frankrike

Flandern

England/Nordirland

Danmark

Tjeckien

Nederländerna

Österrike

Norge

Tyskland

Italien

Lågkvalificerade, räknefärdighet

Cypern

Polen

Tjeckien

Flandern

Danmark

Frankrike

Sverige

England/Nordirland

Nederländerna

Estland

Tyskland

Norge

Estland

Andel sysselsatta i procent

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Österrike

Andel sysselsatta i procent
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Andel sysselsatta i procent

38
k apitel 2
Lågkvalificerade, läsfärdighet

Figur 2.10 Sysselsättningsgraden för dem med högst respektive lägst f ärdigheter.
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Not: PIAAC delar in läsfärdighet och räknefärdighet i sex nivåer beroende på poäng i ett flertal
olika tester. Bland lågkvalificerade finns individer som hör till de två lägsta grupperna, under nivå
1 och nivå 1. Bland högkvalificerade finns individer som hör till de två högsta grupperna, nivå 4
och 5.
Källa: OECD/Survey of Adult Skills (PIAAC).
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över huvud taget har ett arbete, och vilket arbete man i så fall har.8
Starkt svenskt
samband mellan
färdigheter och
sysselsättning

Det är dock uppenbart från figuren att relationen mellan färdigheter och sysselsättning är stark i Sverige, särskilt när det gäller
läsfärdigheter.

Arbetsförmedlingens utsatta grupper
Personer som är födda utanför Europa, har låg utbildning, har
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller är äldre
»Utsatta grupper«
dominerar
arbetslösheten

och arbetslösa tillhör enligt Arbetsförmedlingens definition »utsatta grupper«. Baserat på denna enkla, men tämligen grova, definition går det att visa att de arbetslösa i allt större utsträckning
har egenskaper som gör att de har svårt att få arbete (se figur 2.11).
Detta gäller oavsett om man studerar den officiella statistiken, baserad på arbetskraftsundersökningarna (här saknas dock de med
funktionsnedsättningar), eller om man fokuserar på personer som
har registrerat sig hos Arbetsförmedlingen.

Nyanlända flyktingoch anhöriginvand
rade har ökat
som andel av
befolkningen

Utvecklingen kan ha flera förklaringar. Den viktigaste är att
nyanlända flykting- och anhöriginvandrade som andel av befolkningen har ökat. En förstärkande faktor är att den goda reallöneutvecklingen och de ökade incitamenten till arbete kan ha bidragit till att arbetsutbudet har hållits högt samtidigt som de som
har relativt lätt att hitta arbete också har gjort det. En ytterligare
möjlig bidragande förklaring är att konjunkturen har förbättrats,
vilket brukar medföra att de arbetslösa i högre grad består av personer som har svårt att få arbete. Det faktum att antalet arbetslösa

8. Se till exempel Edin och Gustavsson (2008) som visar att förvärvsavbrott
leder till försämrade resultat på liknande tester.
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Figur 2.11 Arbetslösa i utsatta grupper 2005–2015.
Källa: Finanspolitiska rådet (2016).
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som tillhör de utsatta grupperna har ökat visar dock att detta inte
kan vara en huvudförklaring.
I kapitel 4–6 kommer vi att diskutera situationen för lågutbildade ungdomar, äldre arbetslösa samt flykting- och anhörig
invandrade i mer detalj. Vi har dock valt att inte specialgranska
de funktionsnedsattas situation. Anledningen är att en seriös beskrivning av det komplexa samspelet mellan olika ersättningsformer, aktörer och insatser som rör denna grupp skulle kräva en
egen rapport. Mycket av den generella diskussionen i rapporten
har dock sannolikt bäring även när det gäller arbetsmarknadssituationen för denna grupp.

De lågutbildade ungdomarna
Trots de förmildrande omständigheter vi beskrev ovan kring
ungdomsarbetslöshet i allmänhet så finns det stor anledning att
Fokus på ungdomar
med ofullständiga
gymnasiebetyg

bekymra sig för en icke försumbar del av ungdomarna. Arbetsmarknadssituationen för de ungdomar som har ofullständiga
gymnasiebetyg har, på goda grunder, länge varit ett uppmärksammat problem. Det empiriska sambandet mellan utbildning och
arbetsmarknadsutfall är väl belagt. Även om sambandet till viss
del kan bero på andra underliggande faktorer som påverkar både
utbildningsresultat och arbetsmarknadsutfall betyder detta att vi
bör rikta särskilt fokus på de ungdomar som misslyckas i skolan.

Allt fler kommer
troligtvis att miss
lyckas i skolan

Det finns dessutom anledning att tro att denna grupp kommer
att öka kraftigt i storlek framöver. Enligt Skolverkets statistik är
nästan en fjärdedel (23 procent) av alla gymnasieungdomar nu inskrivna på introduktionsprogram, vilket innebär att de med stor
sannolikhet kommer att träda ut på arbetsmarknaden utan avslutad gymnasieutbildning. Detta pekar mot att antalet ungdomar
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som kommer ut på arbetsmarknaden utan avslutat gymnasium
kommer att vara mycket högt framöver. Ungefär hälften av ungdomarna på dessa program finns inom »språkintroduktion«, en
grupp som fördubblats i storlek under de senaste fem åren. Vi återkommer till detta nedan.

Flykting- och anhöriginvandrade
Situationen för flykting- och anhöriginvandrade är naturligtvis av
särskilt intresse. De stora flyktinggrupper som anlände till Sverige
9

under hösten 2015 har ännu inte kommit in på arbetsmarknaden.

Det innebär att behovet av en väl fungerande arbetsmarknad för

Flyktinggrupperna
ännu inte inne på
arbetsmarknaden

dessa grupper kommer att öka framöver. Tyvärr saknas bra internationellt jämförbar statistik på situationen för flyktinginvandrade i olika länder. Det bästa vi har att ta tillgå är oecd:s statistik
över situationen för utomeuropeiska invandrare i olika länder,
och då bör man vara medveten om att sammansättningen inom
denna grupp kan skilja sig kraftigt åt mellan länder.
Det som ändå framgår av denna statistik är att sysselsättningsnivån bland de utomeuropeiska invandrarna visserligen inte är anmärkningsvärt låg i Sverige, men att skillnaden relativt de infödda
sticker ut som anmärkningsvärt stor vid en internationell jämfö-

Utomeuropeiska
invandrare har klart
lägre sysselsättning
än infödda svenskar

relse (se figur 2.12).
Enligt vår bedömning är det också just denna skillnad som är
det viktiga att ta fasta på. På ett allmänt plan innebär en lyckad integration att invandrade personer har samma möjligheter som de
infödda i det land där de bor, och därmed kan skillnaden ses som
ett mått på avsaknad av integration. Från ett samhällsekonomiskt
9. De utgör inte heller en del av befolkningen innan de beviljas uppehållstillstånd.

Skillnaden ett mått
på dålig integration
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Figur 2.12 Sysselsättningen bland inrikes och utrikes födda 15–64 år i Sverige
och övriga EU.
Not: Vänster axel visar procent av respektive grupp. Höger axel visar skillnad i procentenheter
mellan de två grupperna.
Källa: OECD.
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perspektiv är det också centralt att sysselsättningen bland de nyanlända närmar sig den för de infödda eftersom den svenska välfärdsmodellens finansiering bygger på en hög sysselsättning bland
alla som bor i landet.10

De äldre arbetslösa
En av de grupper som Arbetsförmedlingen klassar som »utsatta«
är äldre arbetslösa. Det kan framstå som lite underligt i ljuset av
den positiva bild vi gav inledningsvis av sysselsättningen bland de
äldre i Sverige. Situationen är dock annorlunda för de äldre som
förlorar sitt arbete. För denna grupp är arbetsmarknadssituationen betydligt dystrare än för den genomsnittlige arbetslöse.
Långtidsarbetslöshet är betydligt vanligare bland äldre än
bland unga eller medelålders arbetslösa, se figur 2.13. Ett liknande

Långtidsarbetslöshet
vanligare bland äldre

mönster framgår om man studerar statistik från Arbetsförmedlingens register. I sammanhanget kan noteras att det ser likadant ut
i andra länder. De äldre arbetslösas situation kommer dock sannolikt att få en ökad betydelse i takt med att pensionsåldern höjs för
att finansiera den offentliga välfärden. En stor utmaning kopplad
till den höjda pensionsåldern är att se till att så många som möjligt
kan arbeta vidare, eftersom de fördelningspolitiska konsekvenserna annars kan bli betydande.11 En del i denna utmaning är att
ha en väl utformad arbetsmarknadspolitik för äldre som förlorar
arbetet.

10. Se till exempel Konjunkturinstitutet (2016a).
11. Se till exempel sou 2013:25.

Höjd pensionsålder
kommer att öka vik
ten av att minska de
äldres arbetslöshet
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Figur 2.13 Andel arbetslösa som varit utan jobb mer än sex månader.
Källa: OECD.

2.4

Produktivitet, teknisk
utveckling och enkla jobb

Den svenska arbetsproduktiviteten är som visades ovan relativt
hög, om än inte helt anmärkningsvärd. Man kan fråga sig vari
denna höga produktivitet består. En aspekt som på senare tid tillmätts stort intresse är hur de olika typerna av arbetsuppgifter som
utförs i ett land förändras över tiden. Ett sätt att illustrera detta är
att mäta andelen sysselsatta inom olika typer av arbeten.
Med tanke på att så mycket av arbetsmarknadsproblemen
i Sverige tycks koncentrerade till grupper med låga kvalifikationer är det särskilt intressant att studera andelen arbeten som har
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låga kvalifikationskrav. Den andelen är enligt tillgänglig statistik
mycket låg i Sverige (figur 2.14). Framför allt är det inom den all
ra lägsta kvalifikationsnivån som Sverige avviker. Denna andel är
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Låg andel arbeten
med låga kvalifika
tionskrav i Sverige

under 5 procent i Sverige. Som ett tankeexperiment för att visa be-
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Figur 2.14 Andel lågkvalificerade jobb, 2015.
Not: Som grund för figuren ligger den internationella yrkesklassificeringen ISCO-08, som delar
upp yrken i nio grupper beroende på kvalifikationskrav. Med hjälp av denna klassificering har vi
delat in jobb i två kategorier, där kvalifikationsnivå 1 omfattar yrken utan eller med låga formella
utbildningskrav (grundskoleutbildning) och kvalifikationsnivå 2 omfattar yrken som normalt
kräver gymnasieutbildning.
Källa: Eurostat.
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tydelsen av detta kan man notera att om antalet enkla arbetstillfällen i Sverige motsvarat den tyska situationen (ungefär 8 procent),
vilket fortfarande är en relativt låg nivå (Danmark har till exempel
11 procent), så skulle det innebära ett tillskott av över 100 000
jobb utan särskilda kvalifikationskrav.
Det finns naturligtvis en mängd invändningar mot ett sådant
räkneexempel. En är att en låg andel enkla jobb kan tänkas vara
kopplad till en hög produktivitet och en god användning av de
fördelar som ges av den tekniska utvecklingen. Relationen mellan
teknisk utveckling och jobbsammansättning är dock inte så enkel
som man kan tro. Fram till för ungefär 15 år sedan var förvisso den
dominerande föreställningen bland nationalekonomer att teknisk
utveckling ensidigt och trendmässigt slog ut de enkla jobben och
gynnade den välutbildade arbetskraften (så kallad skill-biased
technical change). Därefter har ett stort antal noggranna studier
slagit fast att detta är en felaktig beskrivning av den faktiska utvecklingen i de flesta länder.
Andelen arbeten i
mitten av löneför
delningen har
minskat
Lättdatoriserade
yrken har minskat

I stället har den trendmässiga sysselsättningsutvecklingen i
världen varit polariserande i meningen att andelen högbetalda och
lågbetalda arbeten har ökat medan andelen arbeten i mitten av lönefördelningen har minskat. Rådande konsensus som förklaring
till denna utveckling är att de yrken med arbetsinnehåll som är lättdatoriserat har varit de som minskat i relativa termer medan andra
yrken har vuxit (task-biased technical change). Många av de sämst
betalda arbetena har en karaktär som gör dem svåra att ersätta
med datorkraft, vilket förklarar den polariserande utvecklingen.
Denna polarisering har visats i studier av enskilda länder och i tvärsnitt över alla europeiska länder.12 För Sverige finns två studier som
12. Se till exempel Autor och Dorn (2013) för usa, Goos och Manning
(2007) för Storbritannien samt Goos, Manning och Salomons (2009) för Europa.
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var och en för sig har kommit till samma slutsats: polariseringen
13

är en realitet även i Sverige. Under de senaste 15 åren har dock
tillväxten av de mindre kvalificerade arbetena avstannat, i såväl
privat som offentlig sektor.14
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kvalificerade arbe
ten har avstannat
de senaste åren

En fråga som fått stor uppmärksamhet i den offentliga debatten på senare tid är vad digitaliseringen kan tänkas ha för effekter
framöver.15 I debatten förekommer dystopiska framställningar
som ger sken av att en stor del av alla arbeten kommer att digitaliseras och försvinna. Ingen kan med säkerhet säga om dessa utsagor kommer att besannas eller inte, men det är värt att notera att
historien antyder att denna typ av farhågor kan komma på skam.
Föreställningen om att investeringar och teknisk utveckling ska
ersätta alla arbeten har förekommit sedan den industriella revolutionens genombrott, men har hittills inte besannats. Man kan även
notera att de yrken som bedöms ha den största möjligheten att
digitaliseras redan har krympt i betydelse, trots den goda samlade
sysselsättningstillväxten.16
Sammantaget tycks således yrkesstatistiken visa att Sverige,
internationellt sett, har väldigt få arbeten i yrkeskategorier som
inte kräver särskilda kvalifikationer. Detta tycks dock inte vara
en självklar konsekvens av den tekniska utvecklingen eller med
nödvändighet starkt relaterat till arbetsproduktiviteten. Tvärtom
har man i de flesta länder parallellt med tillväxten av fler högkvalificerade arbeten även sett en stor tillväxt av dessa enklare arbeten.
Denna utveckling tycks dock inte ha genererat fler lågkvalificerade
jobb i Sverige.
13. Adermon och Gustavsson (2015) och Åberg (2015).
14. Adermon och Gustavsson (2015).
15. Se oecd (2013).
16. Se Heyman, Norbäck och Persson (2016).

Inte självklart att
digitaliseringen
ersätter stor del
av alla arbeten
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2.5

Sammanfattning: Arbetsmarknaden
fungerar väl – för de allra flesta

När man studerar statistik över den svenska arbetsmarknaden
framträder en mycket tydlig bild. I stora drag fungerar arbetsmarknaden väl. Arbetsutbudet är stort och sysselsättningen följaktligen likaså. Framför allt arbetar kvinnor och äldre mer än i
andra länder. Trots att sysselsättningsgraden bland de äldre var
hög redan tidigare har den fortsatt att öka, om än inte lika fort som
i omvärlden. Samtidigt med den goda sysselsättningsutvecklingen
har lönespridningen varit i stort sett oförändrad under de senaste
15 åren. Arbetsproduktiviteten är ungefär i linje med andra ledande europeiska länder.
Vi bedömer inte heller att arbetslösheten som sådan är ett betydande problem. En ovanligt stor del av arbetslösheten i Sverige är
ungdomsarbetslöshet. En internationellt sett stor del av ungdomsarbetslösheten handlar om ungdomar som är arbetslösa samtidigt
som de studerar, ofta på gymnasiet. Långtidsarbetslösheten bland
unga är låg. Arbetslöshet bland ungdomar har således i nuläget
en mycket lös koppling till de reella arbetsmarknadsproblemen.
Därför är heller inte regeringens nuvarande arbetslöshetsmål en
god styråra för arbetsmarknadspolitiken.
Vi noterar vidare att inkomstspridningen har blivit betydligt
mer påtaglig under de senaste tio åren, trots den oförändrade lönespridningen. En bidragande orsak är att inkomstskillnaderna mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb har ökat kraftigt.
De lägsta lönerna är betydligt högre än de inkomster som ges av
a-kassan, försörjningsstödet och studiemedelssystemet. De kraftigt ökade inkomstskillnaderna mellan dem som arbetar och dem
som inte arbetar innebär att incitamenten till arbete nu är påtag-

Situationen på den svenska arbetsmarknaden

liga. Således finns liten eller ingen anledning att inrikta politiken
framöver på ökade ekonomiska incitament till arbete.
Arbetsmarknadsproblemen i Sverige är i stor utsträckning begränsade till personer med låga kvalifikationer. Förmågor, utbildning och invandrarbakgrund har större betydelse för möjligheten
att hitta arbete i Sverige än i de flesta andra länder, och betydelsen
har ökat över tiden. Detta innebär att arbetsmarknadsproblemen
i Sverige har en tydlig fördelningspolitisk dimension – framför allt
med tanke på att inkomsttappet för dem som saknar sysselsättning numera är påtagligt. Problemen för marginalgrupperna att ta
sig in på den svenska arbetsmarknaden är sannolikt kopplade till
den mycket låga andelen enkla jobb i den svenska ekonomin – en
andel som är betydligt lägre än i angränsande länder, även i de som
har en högre arbetsproduktivitet än Sverige.
Sammantaget är det vår bedömning att arbetsmarknaden i stora drag fungerar väl. Samtidigt tycks stora grupper av flykting- och
anhöriginvandrade, lågkvalificerade personer och äldre arbetslösa i realiteten ha mycket små möjligheter att hitta arbete. De som
vill ta sig in på den svenska arbetsmarknaden möter med andra
ord betydande barriärer – barriärer som inte alla klarar av att hantera. Detta är den stora utmaningen framöver för regeringen och
för arbetsmarknadens parter.
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B

e sk r i v n i n g e n i k a p i t e l 2 illustrerar

att den svenska arbetsmarknaden i genomsnitt fungerar relativt
väl, men att vissa grupper lämnas utanför. Dessa grupper består
framför allt av personer som kan bedömas ha ett lågt humankapital. De ekonomiska drivkrafterna för att arbeta är större än någonArbetsmarknads
politiken inriktas på
dem som inte kan ta
sig förbi barriärerna

sin, men barriärerna för att ta sig in på arbetsmarknaden är också
betydande. En politik för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt bör därför i första hand inriktas på att försöka hantera situationen för dem som inte klarar av att ta sig förbi dessa barriärer.
Grovt sett finns det tre möjliga angreppssätt för att förbättra
situationen för de grupper som har svårt att hitta arbete. För det
första kan man sträva efter att öka humankapitalet hos personer
i dessa grupper genom utbildningssatsningar. För det andra kan
barriärerna minskas genom sänkta lönekostnader eller genom att
andra inträdeshinder tas bort. För det tredje kan man acceptera att
dessa personer inte kommer att kunna få reguljära anställningar
på den öppna marknaden och i stället skapa särskilda skyddade
arbeten. Sannolikt innehåller en optimal policymix inslag av alla
( 52 )
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dessa angreppssätt. Nedan diskuterar vi de tre alternativen i tur
och ordning.

3.1

Ökat humankapital

En uppenbar strategi för att hantera de lågkvalificerades situation
på arbetsmarknaden är att försöka öka deras kvalifikationer och
därigenom öka deras möjligheter att bli anställda. Det är också

Utbildningsinsat
ser för att öka
kvalifikationer

den politik som har dominerat den nuvarande regeringens retorik.
Långtidsutredningen 2015 argumenterade också med eftertryck
för behovet av mer utbildning för att säkerställa den svenska välfärden på lång sikt. Det är lätt att hålla med om den övergripande
slutsatsen. Två stora (och svåra) frågor återstår dock att besvara:
1. Hur bör effektiva utbildningsinsatser utformas för de grupper
man vill nå?

Hur skapa effektiva
utbildningsinsatser?

2. Är en ensidig satsning på ökat humankapital tillräcklig för att
nå dit man vill med arbetsmarknaden?
I detta avsnitt diskuterar vi allmänna insikter kring den första av
dessa frågor. När det gäller den andra frågan är vår bedömning att
en ensidig satsning på humankapital inte är tillräcklig utan att vissa
anpassningar behövs även på efterfrågesidan. Det nuvarande systemet betonar i stor utsträckning formell utbildning som en väg framåt. Men även om detta har fungerat relativt väl i genomsnitt är det
osannolikt att det är den enda lösningen för marginalgrupperna.
Det är en realitet att de grupper som har lyckats allra sämst i det nuvarande systemet kommer att öka i omfattning. Skolsystemet straffar sedan den senaste gymnasiereformen ut ett större antal ungdomar, antalet flykting- och anhöriginvandrade har ökat och allt fler

Anpassningar på
efterfrågesidan
krävs – utbildning
inte tillräckligt
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äldre som förlorar sina jobb kommer att behöva återgå i arbete efter
en period av arbetslöshet i takt med att pensionsåldern höjs.

Utbildning som investering
Det finns många skäl att utbilda sig, och vissa av dessa har lite eller inget att göra med arbetsmarknaden. Men vi fokuserar här på
Utbildning som
en investering

utbildning av just arbetsmarknadsskäl. Detta innebär att utbildning ska ses som en investering. Precis som andra investeringar för
utbildning med sig både kostnader och intäkter för såväl individer som samhälle. Intäkten ges av det ökade humankapitalet som
utbildningen tänks generera. Den huvudsakliga kostnaden består
i den tid som utbildningen upptar, som annars hade kunnat användas till annat (så kallad alternativkostnad). För att en utbildning –
sett ur ett arbetsmarknadsperspektiv – ska vara lönsam måste dess
avkastning i form av en förbättrad arbetsmarknadssituation vara
större än dess kostnad mätt som förlorad tid. Allt annat lika är
det alltså bättre med utbildningar som riktar sig till personer som
saknar alternativ, utbildningar som inte tar alltför lång tid, sätts in
tidigt och har en tydlig arbetsmarknadsavkastning.

Utbildning till
grupper med låg
alternativkostnad
Undvik hinder
för att komma in
på och att ta sig
igenom utbildning

Principen att utbildning bör ges till grupper som har en låg alternativkostnad innebär att samhället i ett väl utformat utbildningssystem, precis som i en väl utformad arbetsmarknad, både
bör undvika att sätta upp onödiga hinder för den som vill ta sig in
på en utbildning och undvika inslag i utbildningen som hindrar de
svagaste deltagarna att ta sig igenom utbildningen. Varje regel som
minskar möjligheterna för de icke studiemotiverade att ta sig igenom utbildningssystemet riskerar att försvåra för dem med sämst
allmänna förutsättningar (och därmed lägst alternativkostnad)
att tillgodogöra sig utbildningen. Regler som påverkar antagning/
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behörighet och genomströmning bör därför aldrig vara hårdare än
vad som krävs för att deltagarna ska kunna få en anställning efter
avslutad utbildning.
Utbildningar som ges av arbetsmarknadsskäl bör inte vara
längre än nödvändigt. På så sätt maximeras genomströmningen
samtidigt som kostnaden för förlorad tid hålls på ett minimum.
Dessutom bör utbildningsinsatserna sättas in tidigt för att ge en
så lång avkastningshorisont som möjligt. Även om dessa utsagor

Utbildningar av
arbetsmarknadsskäl
bör inte vara längre
än nödvändigt …
… och sättas in tidigt

kan tyckas vara triviala har de stor betydelse för såväl arbetsmarknads-, som utbildnings- och integrationspolitikens utformning,
något vi återkommer till i de följande avsnitten. Ytterligare en relativt självklar utsaga i sammanhanget är att utbildning av arbetsmarknadsskäl bör utformas så att den ger en så stor arbetsmarknadsavkastning som möjligt.
Det senare ger upphov till frågan om det går att identifiera sådana utbildningar. Här är svaret ganska entydigt ja. Tre aspekter
är centrala. Utbildningar bör
1. vara yrkesinriktade snarare än generella
2. inrikta sig på de yrken där det finns jobb för tillfället
3. utformas så att deltagarnas kvalifikationer blir tydliga för rekryterande arbetsgivare.
Arbetsmarknadsutbildningen har ett tydligt uppdrag att fokusera
på bristyrken, vilket faller sig naturligt eftersom utbildningarna är
korta och kan svara mot kortvariga variationer i efterfrågan. Men
hur bör man tänka kring längre utbildningar i de fall sådana ändå
krävs? Som visas i kapitel 4 är svängningarna i efterfrågan på arbetskraft mellan olika sektorer på arbetsmarknaden inte alls så stora som man ofta kan få intryck av. Snarare är det regel att de utbildningar som gav jobb för tio år sedan också är de utbildningar som

Fokus på att utbilda
för bristyrken
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ger jobb i dag.1 Och sannolikt är dessa även de utbildningar som
ger jobb under de närmaste åren. Med detta sagt finns det naturligtvis exempel på situationer där det svängt kraftigt i efterfrågan
och speciella sektorer som är mer konjunkturkänsliga, till exempel
byggbranschen, men det normala är att relationen mellan utbildningsval och arbetsmarknadsutfall är påfallande stabil över tiden.
Viktigt att utbild
ningen sänder
tydliga signaler
till arbetsgivare

Mycket tyder på att en betydande del av åtminstone den kortsiktiga effekten av utbildning har att göra med att den på ett tydligt
sätt signalerar specifika eller generella kunskaper. Denna effekt
blir rimligen mer påtaglig om utbildningarna är standardiserade
och lätt igenkännbara. Detta är också ett av huvudargumenten för
behovet av validering av utländska utbildningar som annars kan
vara svåra för arbetsgivare att bedöma (se kapitel 6). Det innebär
även att olika speciallösningar, till exempel de gymnasiala introduktionsprogrammen eller partiella examensbevis, fråntar utbildningen en del av sitt värde eftersom det gör det svårare för arbetsgivare att värdera kunskapsinnehållet.
Det är mycket begärt att arbetsgivare, framför allt de som anställer relativt sällan, ska kunna förstå och bedöma olika former

Inkludera direkta
arbetsgivarkontak
ter i utbildningen

av speciell examensdokumentation. I dessa fall blir det därför särskilt viktigt att inkludera direkta arbetsgivarkontakter i utbildningarna eftersom dessa kan fungera som alternativa källor till
information om vad de nyutbildade faktiskt kan. Forskningen visar dessutom att arbetsgivarkontakter sannolikt är särskilt viktiga
när utbildningssystemet i sig inte ger tydliga och för arbetsgivare
lätt igenkännbara signaler, eftersom det då är svårare för arbetsgivare att bedöma ungdomars faktiska kunnande.2 Sammantaget
1. Se även Åslund med flera (2006).
2. Casella och Hanaki (2008).
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är det vår bedömning att betydelsen av arbetsgivarkontakter under utbildningstiden är fullständigt central för utformningen av all
form av arbetsmarknadsmotiverad utbildning.

Matchningsproblematik, rekryteringsosäkerhet och sökfriktioner
Det är ett väl känt faktum att rekryteringsproblem och arbetslöshet
kan samexistera i en ekonomi. En förklaring till detta är att arbetssökande och vakanser ofta återfinns på delvis åtskilda arbetsmarknader. Strävan att få utbuds- och efterfrågesidan att mötas på ett
så effektivt sätt som möjligt brukar sammanfattas som en strävan
efter förbättrad »matchning«. En brist på matchning kan uppstå
av olika skäl, till exempel kan vakanser och arbetslösa befinna sig
på olika geografiska platser, en aspekt som vi valt att inte fokusera
på eftersom vi inte bedömer den som den mest centrala.3 Utbud och
efterfrågan kan även vara åtskilda på grund av kompetensnivåer
(till exempel lågutbildade arbetslösa och kunskapsintensiva vakanser) eller kompetensinriktning (till exempel arbetslösa varvsarbetare och bussförarvakanser), vilket diskuterades ovan.
Vakanser och arbetslösa kan dock samexistera även om sammansättningen på de två sidorna av marknaden i stort är balan-

3. Åslund, Östh och Zenou (2010) studerar hur individers sysselsättning
och inkomster varierar med tillgången på jobb inom en fem kilometers radie
med hjälp av svenska data för 1999. De finner att sambandet mellan antal jobb i
närområdet och sysselsättningssannolikheten är svagt. Marinescu och Rathelot
(2016) studerar sökbeteendet bland användare på en amerikansk jobbsajt under
2012. De visar att användare föredrar jobb som ligger närmare hemmet, men att
detta har liten betydelse för arbetslösheten då det, i genomsnitt, finns tillräckligt
många lediga jobb i närheten.

Arbetssökande och
vakanser återfinns
ofta på olika del
arbetsmarknader
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serad, eftersom det kan vara svårt för arbetsgivare att veta om de
arbetssökande har rätt kompetens för de vakanser som uppstår.
Situationen kan även förvärras av att arbetsgivare väljer att inte
påbörja rekryteringsprocesser om de tror att sannolikheten att hitta rätt person är låg, vilket gör det svårt för arbetstagare att veta
var de ska leta efter ett lämpligt arbete. Den senare typen av matchningsproblem, som egentligen har att göra med informationsbrister mellan arbetssökande och potentiella arbetsgivare, brukar
sammanfattas med begreppet sökfriktioner.

Ännu svårare om
arbetssökandes
kvalifikationer är
svårbedömda

Det ligger i sakens natur att denna typ av problem förvärras i
situationer när de arbetssökandes kvalifikationer är svåra att bedöma, till exempel för att en formell utbildning saknas, för att utbildning förvärvats i ett annat land eller för att den arbetssökande
saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Det finns mängder av intressanta studier av detta och mycket av litteraturen inom human re
source management handlar om hur arbetsgivare kan och bör hantera denna osäkerhetsproblematik. Vi har av naturliga skäl inte
möjlighet att sammanfatta hela denna litteratur här, men kommer
att lyfta fram ett par insikter som vi anser har särskilt stor betydelse
för hur en väl fungerande arbetsmarknadspolitik bör utformas.
Mycket talar för att de grupper som framför allt har problem
med att hitta rätt på arbetsmarknaden är unga lågutbildade och
invandrade, det vill säga precis de grupper som har problem på
den svenska arbetsmarknaden. Ett vanligt internationellt resultat
är att ungdomar som inträder på arbetsmarknaden till en början
får en överavkastning på formell utbildning medan andra förmågor inte värderas förrän senare i karriären.4 Detta brukar tolkas
som att arbetsgivarna lär sig om ungdomars förmågor över tiden,
4. Se till exempel Altonji och Pierret (2001) och Lange (2007).
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men att osäkerheten om den faktiska produktiviteten är betydande i unga år. Hensvik och Skans (2016) redovisar liknande resultat
för Sverige. Det är sannolikt att osäkerheten är värst för dem som
saknar utbildning, eftersom högutbildade ungdomar har ett mer
flerdimensionellt underlag som arbetsgivare kan bedöma.
Mycket tyder också på att informationsproblemen är större
för dem som söker arbete från arbetslöshet. Eriksson och Rooth
(2014) visar att arbetsgivare väljer bort ungdomar som har varit
arbetslösa länge när de kallar personer till anställningsintervjuer.

Större informations
problem för dem
som söker arbete
från arbetslöshet …

Fredriksson, Hensvik och Skans (2015) visar att de som går från
att sakna arbete in i ett nytt jobb i genomsnitt passar sämre för
detta jobb än de som rör sig mellan olika arbetstillfällen. Det senare gäller för övrigt även personer som har en relativt begränsad
tidigare arbetslivserfarenhet.
Informationsproblemen är av naturliga skäl i allmänhet större
för invandrade personer som ofta har såväl arbetslivserfarenhet
som utbildning från ett helt annat sammanhang. Det gör det svårt
för arbetsgivare att bedöma huruvida en utlandsfödd sökande
passar för ett visst jobb. Arbetsgivare tvingas i viss utsträckning
gissa sig till personens kvalifikationer, och om arbetsgivare ogillar osäkerhet i anställningsprocessen kommer dessa personer att
missgynnas. Denna så kallade statistiska diskriminering är sannolikt en bidragande orsak till den rekryteringsdiskriminering som vi
diskuterar i kapitel 6.5
Hur hanterar då arbetsgivare och arbetstagare denna osäkerhet?
5. Hultkrantz (2016) diskuterar ett antal intressanta observationer i denna
riktning rörande ungdomar inom särskolan. Det konstateras bland annat att
arbetsgivare som möter dessa ungdomar ofta förvånas över ungdomarnas
arbetsförmåga och anser att just de har haft tur att möta någon med särskilt goda
förmågor.

… och även för
invandrade med
erfarenhet och
utbildning från
annat land
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En strategi som är mycket vanligt förekommande, både i Sverige och
utomlands, är att man förlitar sig på informella kontakter. Flertalet
undersökningar visar att mellan en och två tredjedelar av alla jobb
tillsätts via informella kontakter.6 Detta relativt anmärkningsvärda
faktum återspeglar att såväl arbetstagare som arbetsgivare använder sig av sådana kontakter i sitt jobbsökande. Det kan också noteras att användandet av sociala kontakter även är nära relaterat till
andra mer direkta mått på sökfriktioner.7 Det är sedan länge väl känt
att en klar majoritet av dem som varit registrerade hos Arbetsförmedlingen och sedan fått jobb har fått dessa via informella kanaler.
Det faktum att informella rekryteringskanaler spelar en så viktig roll har stor betydelse för den som är intresserad av att effekti-

Kontaktnät viktig
form av kapital för
arbetssökande

visera arbetsmarknadens funktionssätt. Det innebär nämligen att
ett kontaktnät i sig är en viktig form av kapital för den som letar
efter arbete. Som en följd av detta blir arbetsmarknadsinträdet besvärligt för de arbetssökande som saknar kontakter, särskilt om
de också saknar lätt igenkännbara formella meriter eller om de
tillhör en grupp kring vilken det finns en föreställning (sann eller
falsk) om låg produktivitet.
Insikten om informationsproblemens stora betydelse och arbetsgivares tendens att hantera dessa genom att anställa via informella kontakter lär oss mycket om hur olika insatser bör konstrueras. Ett konkret exempel på hur denna insikt kan användas inom

Aktiva kontakter
med arbetsgivare
för att matcha
med arbetssökan
de är dyrt …

arbetsmarknadspolitiken är hjälp att matcha de arbetssökande
mot arbetsgivare genom aktiva kontakter med de senare. Erfarenheterna från denna typ av arbetsgivarinriktad förmedling är tämligen goda även i fall då den riktats mot svaga grupper. Denna typ
6. Se Hensvik och Skans (2013b) för svenska exempel.
7. Se Galenianos (2014).
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av förmedlingsarbete skiljer sig dock markant från ett arbete som
bara riktar sig direkt till de arbetslösa. Arbetssättet är både arbetsintensivt och dyrt, men samtidigt är kostnaderna marginella i
jämförelse med exempelvis arbetsmarknadsutbildning.8

… men klart billigare
än arbetsmark
nadsutbildning

Utöver detta finns det mycket som talar för att det är viktigt att
involvera arbetsgivare när man utformar utbildningsinsatser. Erfarenheter från en mängd områden, inklusive arbetsmarknadsutbildningar av olika slag, gymnasieskolans utformning och integrationsinsatser, tyder på att utbildningsinsatser har betydligt större
möjligheter att lyckas om kontakter med arbetsgivare integreras
som en viktig del i insatserna. Detta kan tyckas självklart, men det

Integrera arbets
givarkontakter
i utbildningen

bör noteras att varken gymnasieskolans yrkesutbildningar eller
den kommunala svenskundervisningen (sfi) tycks se tillhandahållandet av arbetsgivarkontakter som en viktig del av sitt uppdrag.
Här finns sannolikt en mycket stor förbättringspotential, vilket vi
återkommer till i kapitel 4 och 6. Det är också viktigt att notera att
kontakternas effekter i stor utsträckning kan fungera som ersättning för formell utbildning när det gäller att signalera existerande
kompetens.9 Kontakternas betydelse är således särskilt stor för dem
som misslyckas med att tillgodogöra sig en väl erkänd utbildning.

8. Ett exempel ges av Liljeberg och Lundin (2010). Studien utvärderar en
arbetsgivarinriktad förmedlingsmetod inom ramen för aktivitetsgarantin för
långtidsarbetslösa på vissa arbetsförmedlingar i Stockholms län 2004–2007
(insatsen finansierades till hälften med medel från Europeiska socialfonden).
Resultaten tyder på att metoden förkortade arbetslöshetstiden bland de långtids
arbetslösa med cirka 6 procent; 15 procent om nystartsjobb och anställningsstöd
inkluderas. Relativt grova räkneexempel antyder dessutom att intäkterna kan
vara större än kostnaderna. Se Långtidsutredningen 2011 för fler exempel och en
diskussion om kostnaderna relativt arbetsmarknadsutbildning.
9. Se till exempel Casella och Hanaki (2008).
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Speciella utbildningsformer
Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolans
eftergymnasiala
utbildningar sker i
samråd med lokalt
näringsliv …

 tbildningar
Yrkeshögskolan (yh)10 anordnar eftergymnasiala u
som syftar till att fylla ett lokalt behov av arbetskraft. Utbildningarna är två till tre år långa. De anordnas i samråd med det
lokala näringslivet och innehåller ett betydande inslag av arbetsplatsförlagd utbildning. Det faktum att utbildningarna är utformade utifrån ett identifierat arbetsmarknadsbehov och involverar
arbetsgivarkontakter innebär att yrkeshögskolan i stora drag är
utformad efter de principer vi förespråkar. Detta antyder att arbetsmarknadseffekterna bör vara positiva. Tyvärr saknas precisa
utvärderingar som på ett bra sätt jämför deltagarna i utbildning

… och verkar ha
relativt goda utfall

med personer som inte deltar i utbildning. Lind och Westerberg
(2015) visar dock att utfallen är relativt goda, men också att en
stor del av deltagarna i yh-utbildningarna har relativt starka kvalifikationer, vilket kan göra att utbildningarna i huvudsak inte
fungerar som ingång till arbetsmarknaden för de svaga grupperna.
Resultaten visar dessutom att medelavkastningen även på ganska
lång sikt (åtta år) är bättre än för deltagare i reguljär högskoleutbildning med likartade observerbara egenskaper. Detta trots
att målet med yh-utbildningarna framför allt är att deltagarna
snabbt ska komma i arbete. Det visar att ett fokus på relativt direkt
arbetsmarknadsinträde inte behöver stå i motsatsförhållande till
en god inkomstutveckling på medellång sikt.11
10. Tidigare k y, Kvalificerad Yrkesutbildning.
11. En annan utbildningsform som i princip framstår som särskilt väl utformad är den gymnasiala lärlingsutbildningen. Denna utbildningsform vänder
sig dock till en försvinnande liten andel av alla gymnasiestuderande (ungefär 5
procent). Det saknas också helt utvärderingar av utbildningsformens effekter.
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Den aktiva arbetsmarknadspolitiken
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken bedrivs i huvudsak inom
Arbetsförmedlingens ramar. Viktiga delar är sysselsättningssubventioner (som diskuteras särskilt i avsnittet 3.2), arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förmedlingsinsatser (som
diskuterades ovan). Dessutom är det Arbetsförmedlingen som
kontrollerar att de som uppbär a-kassa verkligen står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete. Forslund och
Vikström (2010) diskuterar de olika programtypernas effektivitet. Genomgående tycks åtgärder som ligger närmare arbete fun
gera bättre.
En viktig fråga är förstås vilka åtgärder som fungerar bäst för
vem. Arbetsmarknadsutbildning, som är en i sammanhanget relativt dyr åtgärd, tycks fungera något bättre för de grupper som står
längre från arbetsmarknaden medan arbetspraktik i stället kan
vara mer lämpad för de grupper som står närmare arbetsmarknaden.12 Arbetsförmedlingen har på senare år arbetat med att på ett
bättre sätt tidigt identifiera sökande som behöver extra stöd för att
säkerställa att dessa får insatser i god tid. I detta arbete använder
de bland annat statistiska profileringsverktyg som har en god potential att hjälpa förmedlarna i deras arbete.13 Dock försvåras detta arbete av ett tungrott formellt regelverk kring hur de uppgifter
som finns i Arbetsförmedlingens register får användas, något som
sannolikt både minskat användbarheten och avsevärt försämrat
möjligheterna att utvärdera systemet.
I kapitel 2 visade vi att de ekonomiska incitamenten för att söka
12. Se de Luna, Forslund och Liljeberg (2008) samt Forslund, Liljeberg och
von Trott Zu Solz (2013).
13. Se till exempel Regnér och Söderström (2015).
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arbete för närvarande är stora i ett historiskt perspektiv, vilket taViktigt att de som får
ersättning i insatser
gör vad de kan för
att hitta arbete

lar mot att fokusera politiken på just detta område. Samtidigt kan
det finnas anledning att se till att de som får ersättning för att de
inte hittar ett arbete verkligen gör vad de kan för att lyckas med
det. Detta både för att undvika att personer fastnar i passivitet och
för att minska risken för att personer som tar emot ersättning ägnar sig åt andra aktiviteter samtidigt, till exempel svartarbete. Arbetsmarknadspolitiken måste säkerställa att de som får ersättning
för att stå till arbetsmarknadens förfogande verkligen gör det.
Arbetsförmedlingen har här två hjälpmedel till sitt förfogande:
sanktioner och obligatoriska program. Sanktionssystemet inom
arbetslöshetsförsäkringen är relativt avancerat och transparent
med gradvisa sanktioner som sannolikt i stora drag är ändamåls
enliga.14 Men en brist är att motsvarande sanktionssystem inte
omfattar ersättningstagare som varken har rätt till a-kassa eller får
aktivitetsstöd som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.
Etableringsersättningen och systemet för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) har inte samma transparenta system för kontroll och
sanktioner, vilket gör att helt indragen ersättning i stället är den
enda reella sanktionsmöjligheten för den som inte anses uppfylla regelverkets krav på deltagande. Sådana beslut, med de stora
konsekvenser de har, riskerar därför att bli mindre rättssäkra och i
lägre grad fungera som styrande för deltagarna än arbetslöshetsersättningens system med gradvisa sanktioner, där konsekvenserna

Sanktionssystem
bör vara lika för alla
grupper av deltagare

på ett naturligt sätt anpassas till förseelsernas omfattning. Vi anser
därför att sanktionssystemet bör utvidgas till att gälla alla dessa
grupper på samma villkor.
Den andra delen av kontrollsystemet är de obligatoriska ar14. Se till exempel Långtidsutredningen 2011 för en diskussion.
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betsmarknadspolitiska programmen. Dessa används både av
Arbetsförmedlingen och av kommunerna inom ramen för arbetsmarknadspolitiken för mottagare av ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Erfarenheten visar att obligatoriska program har positiva

Obligatoriska
program har
positiva effekter

effekter på övergångarna till arbete för både ungdomar15 och äldre.16 Mycket tyder alltså på att det är rimligt att villkora ersättning
för arbetssökande på deltagande i aktiviteter som ökar sannolikheten att komma i arbete. Noterbart är dock att användningen
av obligatoriska program riskerar att bli mindre effektiv om den
enda sanktionsmöjligheten är att helt stänga av personer från all
ersättning om de inte deltar som det är tänkt.

3.2

Minskade barriärer på arbetsmarknaden

Vilken roll spelar lönenivåerna?
Sverige har inga lagstadgade minimilöner. Däremot regleras lönenivåerna på stora delar av arbetsmarknaden genom kollektivavtal, som ofta innehåller lägsta tillåtna lönenivåer och i praktiken
fungerar som minimilöner. Figur 3.1 visar att dessa minimilöner är
höga i jämförelse med omvärlden, något som knappast är förvånande givet den statistik på lönespridning som redovisades ovan.
En viktig fråga är vilken roll detta spelar för dagens situation på
arbetsmarknaden. Det finns ett stort antal studier av minimilönernas effekter på arbetsmarknaden, framför allt i usa. De skattade
effekterna varierar stort och de översikter över litteraturen som
15. Se till exempel Forslund och Skans (2006).
16. Se till exempel Bennmarker, Skans och Vikman (2013).

Svenska minimi
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Figur 3.1 Minimilöner i Sverige och internationellt i euro.
Not: Callcenter avser lägstalönen för anställda i åldrarna 20–23 år som täcks av kollektivav
talet för call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Lägstalönen för hotell- och
restaurangavtalet avser en yrkesarbetande som minst fyllt 20 år med mindre än sex års förvärvad
branschvana. De svenska lägstalönerna har räknats om till euro genom den genomsnittliga
årsväxelkursen för respektive år. För resterande länder avses den lagstadgade minimilönen som
gällde det andra halvåret respektive år.
Källa: Eurostat och Alex-databasen vid IFAU.
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finns drar olika slutsatser beroende på vilka studier som tillmäts
störst vikt. En genomgående slutsats är dock att den generella effekten av minimilöner på sysselsättningen tycks vara försumbar.
Detta är inte förvånande eftersom de minimilöner som studerats
berör en relativt liten andel av de sysselsatta – de allra flesta i usa
precis som i Sverige tjänar betydligt mer än minimilönen.17 När det
gäller effekterna för de grupper som faktiskt berörs av minimilöner är oenigheten dock större. Många, men inte alla, studier hittar dock negativa sysselsättningseffekter på dem med allra sämst
förutsättningar (till exempel tonåringar som inte avslutat high
school, motsvarande gymnasiet).
Det finns betydligt färre studier på svenska data. Delvis förklaras detta av att minimilönerna i Sverige regleras i kollektivavtal
och information om avtalstillhörighet saknas i de flesta tillgängliga datamaterial. Tre studier som studerar minimilönernas sysselsättningseffekter på den svenska arbetsmarknaden är Edin och
Holmlund (1994) av tillverkningsindustrin, Skedinger (2006) som
studerar hotell- och restaurangbranschen och Skedinger (2015)
som analyserar detaljhandeln. Samtliga finner negativa sysselsätt-

17. Relationen mellan minimilöner och den nedre delen av lönefördelningen
verkar vara ungefär densamma i Sverige som i andra länder. Minimilönen som
andel av den 10:e percentilen i den faktiska lönefördelningen (70 procent för
callcenter och drygt 80 procent för hotell och restaurang/detaljhandeln) var 2014
högre än motsvarande andel i Spanien, i linje med Nederländerna, men lägre än i
Frankrike.

Negativa sysselsätt
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ningseffekter på dem som berörs av minimilönerna.18 Dessutom
studerar Forslund med flera (2014) hur minimilöneökningar i ett
antal branscher påverkar sannolikheten att de som berörs av höjda minimilöner slutar. Här är effekterna mer blandade. Effekterna
i kommunsektorn och inom callcenterbranschen tyder på att något fler lågavlönade anställda stannar kvar i sektorn om lägstalönerna går upp. Däremot tycks sammansättningen av dem som
De anställda med
goda förutsätt
ningar blir kvar

stannar kvar också bli något mer selektiv i meningen att det är de
med goda förutsättningar som stannar kvar, medan de med sämre
förutsättningar i stället sägs upp. Detta resultat antyder att höjda
minimilöner i en bransch gör det lättare att behålla anställda samtidigt som arbetsgivaren (som därigenom får större möjlighet att
välja) kan höja sina kvalifikationskrav. Sammantaget skulle detta
innebära att situationen ytterligare försämras för de grupper som
har sämre förutsättningar från början.
Det bör dock påpekas att den typ av partiella analyser som diskuteras ovan inte egentligen svarar på frågan om hur en hel ekonomi påverkas av vilken lönenivå som råder – om arbetskraften
är rörlig mellan sektorer kan de aggregerade effekterna skilja sig
från de effekter som rör en enskild sektor. Men framför allt bör
18. Ytterligare en studie är Lundborg och Skedinger (2014) som studerar
effekter på invandrade av höjda minimilöner och finner betydande positiva effekter på arbetslöshetsrisken. Studien relaterar förändringar i de centralt avtalade
minimilönenivåerna inom sju avtalsområden till förändringar i arbetslöshetsnivån bland invandrade (för att koppla individer till avtalsområden används
tidigare sysselsättning). Som jämförelsegrupp används delarbetsmarknader som
inte antas påverkas på grund av att minimilönerna inte biter. Resultaten visar
att arbetslösheten bland invandrade går upp vid höjda minimilöner. Analysen
bygger på antagandet att förändringar i minimilönerna inte samvarierar med
andra förändringar på nationell nivå som slår hårdare mot delarbetsmarknader
där lönerna ligger närmare de stipulerade minimilönerna.
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det noteras att dessa studier fokuserar på kortsiktiga effekter av
höjda minimilöner. Effekterna på lång sikt bör i allmänhet vara
mer negativa eftersom möjligheterna att substituera mellan olika
produktionsfaktorer tenderar att öka över tid.

De långsiktiga
effekterna bör
vara mer negativa

Trots dessa förbehåll är det intressant att höga minimilöner
tycks leda till en mer selektivt utvald arbetsstyrka. Det skulle innebära att stora löneökningar gör att avkastningen på förmågor
skiftar från att gynna arbetstagaren genom höga löner (bland de
sysselsatta) till att i stället framför allt handla om »arbete eller inte
arbete«. För att beskriva denna process ytterligare är det illustrativt att titta på hur relationen mellan förmågor, sysselsättning och
lön ser ut i olika länder. I figur 3.2 visas sysselsättning och lön i
Sverige och Tyskland för de olika nivåerna på läsförmågor enligt
oecd:s pia ac-tester.19 Resultaten visar att låg läsförståelse är betydligt mer påtagligt förknippad med låg sysselsättning i Sverige
än i Tyskland, medan löneavkastningen i stället är mer påtaglig i
Tyskland.
I figur 3.3 använder vi, i likhet med Gottfries (2010) och ett antal rapporter från Konjunkturinstitutet därefter, utbildningsklassifikationer i stället för testresultat. För att undvika att resultaten påverkas av aktiva studenter fokuserar vi på åldersgruppen 40–44 år.
Figuren visar en tydlig förändring i riktning mot låg sysselsättning
(men ökande lön) för dem med lägst utbildning (vänstra figuren).
Resultatet ska förvisso tolkas mot bakgrund av att andelen invandrade bland de lågutbildade har ökat betydligt.20 Trenden mot lägre sysselsättning bland personer med låg utbildningsnivå ser dock
19. Det kan noteras att situationen i Finland mycket liknar den svenska med
en relativt flack kurva, medan Norge och Danmark ligger mellan Sverige och
Tyskland.
20. Se till exempel Bengtsson, Edin och Holmlund (2014).
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Figur 3.2 Medianlön och sysselsättning uppdelat på läsförståelsenivå enligt

PIAAC.
Not: PIAAC delar in läsförståelse i sex nivåer beroende på en individs poäng i flertalet olika
läsförståelsetester. Här har de två lägsta respektive de två högsta nivåerna sammanfogats.
Källa: OECD/Survey of Adult Skills (PIAAC).

Stora sysselsätt
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liknande ut om vi exkluderar utrikes födda från analysen (högra
figuren). Den sammantagna bilden är att löneskillnaderna mellan
dem som har lägst kvalifikationer och dem som är snäppet bättre
rustade är mycket små i Sverige – men att sysselsättningsskillna
derna i stället är mycket stora och dessutom ökande över tid.

Hur kan fler inkluderas på arbetsmarknaden?

Samtliga

71

Endast inrikes födda
50 000

50 000

2014
Medianlön (månadslön)

Medianlön (månadslön)

2014
40 000

30 000

2002

20 000

40 000

30 000

2002

20 000

1990

1990
10 000

10 000
60

70

80

90

Procent av sysselsatta bland 40–44åringar

100

60

70

80

90

100

Procent av sysselsatta bland 40–44åringar

Figur 3.3 Medianlön och sysselsättning uppdelat på högsta utbildningsnivå.
Not: Högsta utbildningsnivå definieras utifrån den första siffran i SCB:s utbildningsnomenklatur.
I figuren visas sysselsättningsgraden och medianlönen inom följande sex utbildningsnivåer från
vänster: (i) grundskola, (ii) gymnasium – ej teoretiskt, (iii) treårigt teoretiskt gymnasium, (iv) kort
högskola, (v) lång högskola och (vi) doktorandstudier.
Källa: IFAU-databasen.

För att på ett mer systematiskt sätt jämföra hur avkastningen
på förmågor är relaterad till lägstalönerna har vi för varje land där
vi har tillräckliga data skattat relationen mellan läsförståelse och
sysselsättningsgrad och sedan relaterat detta till landets minimilönenivå. Resultaten visar (figur 3.4) att relationen mellan läsförståelse (resultaten är likartade för räkneförmåga) och sysselsättning
har en viss positiv relation till minimilönens nivå. Sambandet tycks
vara något starkare i Sverige, som ju också har höga minimilöner,
än inom övriga eu.
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Första generationens invandrare
35

Sverige

30
25
England/Nordirland

20

Irland
Nederländerna

15

Spanien

10

Flandern

Estland

5

Frankrike

0
–5

Grekland

–10
–15

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Genomsnittlig minimilön omräknad till euro

Figur 3.4 Minimilönernas relation till sambandet mellan läsförståelse och
sysselsättning i Sverige och internationellt.
Not: Koefficienten som visas på den vertikala axeln avser effekten i procentenheter på sanno
likheten att vara sysselsatt av en ytterligare poäng i läsförståelsetesterna i PIAAC. Modellen
har skattats med en regressionsmodell som inkluderar en konstant samt en linjär kontroll för
deltagarens ålder. Minimilönerna är ett genomsnitt över perioden 2008–2013 då den första in
samlingen till PIAAC genomfördes (notera att data för Grekland, Litauen och Slovenien kommer
från den andra insamlingsperioden, 2012–2016). För Sverige avses lägstalönen för anställda i
åldrarna 20–23 år som täcks av kollektivavtalet för call/contactcenter och marknadsundersök
ningsföretag. För resterande länder avses den lagstadgade nationella minimilönen. För England/
Nordirland och Flandern har minimilönen för Storbritannien respektive Belgien använts. Högra
grafen avser första generationens invandrare födda utanför Europa och Nordamerika.

Sambandet ännu
mera positivt för
utomeuropeiska
invandrare

Om vi gör samma analys inom gruppen utomeuropeiska invandrare (högra grafen) är det positiva empiriska sambandet
mycket mera påtagligt. I eu-länder där minimilönerna är höga är
således högre förmågor i större utsträckning relaterade till sysselsättningsframgång än till en hög löneavkastning. På liknande sätt
illustrerar figur 3.5 att det genomsnittliga sysselsättningsgapet
mellan utomeuropeiska invandrade och infödda är särskilt stort
i länder med höga minimilöner. Slutligen visas att andelen enkla
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jobb är negativt relaterad till minimilönernas nivå (figur 3.6), även
om denna relation framför allt verkar gälla de länder där minimilönerna är relativt höga – det vill säga inte i de tidigare östländerna.

Andelen enkla jobb
negativt relaterad till
minimilönernas nivå

I sammanhanget bör det så klart noteras att även andra betydelsefulla faktorer kan särskilja de länder som har en hög minimilön från dem som har en låg minimilön. En slutsats som ändå går
att dra är att de länder som precis som Sverige har en social modell
som inkluderar höga minimilöner också har något större skillna-
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Figur 3.5 Minimilönernas relation till sysselsättningsgapet mellan utomeuro

peiska invandrade och inrikes födda i Sverige och internationellt.
Källa: Eurostat, OECD och Alex-databasen vid IFAU.

2 000

2 500

74

k apitel 3
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Figur 3.6 Minimilönernas relation till andelen lågkvalificerade jobb i Sverige och

internationellt.
Källa: Eurostat, OECD och Alex-databasen vid IFAU.

der i sysselsättning beroende på färdigheter, framför allt bland de
invandrade. De har dessutom större sysselsättningsgap mellan inProblemen för
svaga grupper
tycks hänga sam
man med Sveriges
sociala modell

födda och icke-europeiska invandrade och färre enkla jobb. De
problem som svaga grupper har när det gäller att komma in på
den svenska arbetsmarknaden tycks således hänga samman med
denna sociala modell.
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Lön och sysselsättning i Sverige
Lönebildningen i Sverige är centrerad kring industriavtalet. Tanken med denna lönesättningsmodell är att den konkurrensutsatta
sektorn först sätter sina löner och därigenom etablerar ett »märke« som fungerar som utgångspunkt för övriga sektorers löne-

De konkurrens
utsatta sektorer
nas villkor styr
lönebildningen

bildning. Även om det funnits olika uppfattningar om exakt vilka
branscher som ska betraktas som konkurrensutsatta finns det en
relativt stor uppslutning kring idén om att lönerna ska sättas utifrån de konkurrensutsatta sektorernas villkor.
Tanken är att alltför obalanserade löneökningar på ett mer direkt sätt påverkar de konkurrensutsatta företagen och att dessa
därför är bäst lämpade att sätta riktmärket för den övriga ekonomin. En viktig del i den tankeram som ofta används av parter på
båda sidor för att diskutera vad som är en rimlig löneökningstakt
utgår från idén om att en väl fungerande lönebildning säkerställer
den svenska konkurrenskraften. Detta var också ett centralt argument när industriavtalsmodellen ursprungligen föreslogs från
arbetstagarsidan för nästan exakt 20 år sedan.
Här kan det nämnas att parternas tankeram kring konkurrenskraften ofta möter kritik från ekonomhåll eftersom växelkursen
enligt det traditionella ekonomiska synsättet bör hantera problem
med konkurrenskraften i en värld med inflationsmål och rörlig
växelkurs.21 Trots denna oenighet om de exakta mekanismerna
tycks emellertid parterna vara överens med nationalekonomerna
om att alltför höga aggregerade löneökningar leder till minskad
sysselsättning. En anmärkningsvärd aspekt av diskussionen om
det nationella löneutrymmet är dock att läget på arbetsmarknaden tycks spela en tämligen marginell roll. Ett problem med detta
21. Se till exempel Gottfries (2010).

Läget på arbets
marknaden tycks
spela marginell roll
för löneutrymmet
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är att felbedömningar av det lämpliga löneutrymmets storlek kan
få varaktiga effekter på arbetslösheten, så kallad arbetslöshetspersistens.22
Persistensproblemen tycks dock mildras av den lokala lönebildningen. Det nationella »märket« överförs på olika sätt till faktiska löneökningar inom olika delar av ekonomin. Det finns en
stor flora av avtalskonstruktioner med varierande grad av lokal

Det lokala efter
frågeläget verkar
påverka de
faktiska lönerna

lönebildning. Generellt sett tycks dock det lokala efterfrågeläget
påverka de faktiska lönerna,23 vilket antyder att marknadskrafterna slår igenom i den lokala lönebildningen (så kallad löneglidning) på ett sätt som minskar de persistensproblem som annars är
inbyggda i löneförhandlingssystemet.
En viktig fråga är hur dessa resonemang och insikter kan överföras till speciella delarbetsmarknader, särskilt dem som berör den
lågkvalificerade delen av arbetskraften. I princip bör det vara ett
faktum att om de aggregerade lönenivåerna påverkar den samlade
konkurrenskraften, påverkar också lönenivåerna på specifika del
arbetsmarknader konkurrenskraften på dessa delmarknader. Hur
stora effekterna är, och hur lång tid de tar att slå igenom, kommer
dock att variera beroende på marknadernas karaktär.24 Så länge
företag kan substituera bort delar av sin produktion – eller byta
produktionsteknik – så att man använder annan arbetskraft eller
annan teknik, kommer lönerna på olika delarbetsmarknader att
spela roll för sysselsättningen på dessa delarbetsmarknader. Lö22. Se till exempel Gottfries (2010).
23. Se Konjunkturinstitutet (2016a).
24. På ett allmänt plan gäller (Marshalls lag) att effekterna av löneökningar
är mer påtagliga om substituerbarheten till andra produktionsfaktorer är större,
om produktmarknaden är priskänslig, om arbetsandelen är stor och om utbudet
av andra konkurrerande produktionsfaktorer är priskänsligt.
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nerna för okvalificerat arbete är, som visats, mycket höga i Sverige.
Därmed är det också ytterst sannolikt att minimilönernas nivå bidrar till att vi har så få enkla jobb, något som i sin tur troligen bidrar till de etableringsproblem vi ser bland flykting- och anhörig
invandrade och lågutbildade ungdomar.

Minimilönernas
nivå bidrar sanno
likt till att Sverige
har få enkla jobb

Hur bestäms de svenska ingångslönerna?
Ingångslönerna på den svenska arbetsmarknaden sätts väldigt olika på olika delar av arbetsmarknaden. Forslund med flera (2012)
studerar i detalj hur de faktiska ingångslönerna sätts för svenska
ungdomar. Genomgången visar att branschavtalens lägstalöner
är betydelsefulla för de faktiska lönerna på vissa delar av arbetsmarknaden, framför allt inom hotell och restaurang samt inom
detaljhandeln.

Branschavtalens läg
stalöner viktiga för
faktiska löner inom
hotell, restaurang
och detaljhandel

På andra delar av arbetsmarknaden, till exempel inom industrin och stora delar av den offentliga sektorn, ligger de faktiska ingångslönerna i allmänhet högt över de lägstalöner som föreskrivs
i branschavtalen. Detta bör dock inte tolkas som att lönerna sätts
efter individuella förutsättningar inom dessa delar av ekonomin.

Ingångslönerna i
industrin och delar
av offentlig sektor
högt över avtalens
lägstalöner

I stället tycks ingångslönerna sättas gemensamt för kollektiv av
nyanställda. Detta innebär att förändringar i riksavtalade lägstalöner på dessa delar av arbetsmarknaden i stor utsträckning saknar direkt betydelse för de lågkvalificerades möjligheter att komma i arbete. Om man vill att lönebildningen i dessa sektorer ska
underlätta för dem som nu hamnar utanför att ta sig in på arbetsmarknaden krävs således i stället ökad lokal löneflexibilitet när
det gäller anställningar av personer med svaga formella meriter.

Ökad lokal löne
flexibilitet krävs
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Vilken roll spelar sysselsättningssubventionerna?
Sverige har en rik uppsättning av olika former av sysselsättningssubventioner, till exempel anställningsstöd, nystartsjobb, instegsjobb och lönebidrag. Tanken bakom dessa subventioner är att de
ska hjälpa särskilt utsatta grupper att konkurrera om lediga arbetstillfällen genom att göra så att de kostar mindre än att anställa.
De utvärderingar som finns av dessa program och åtgärder visar
också att effekterna på deltagarna är mycket goda.
Sysselsättnings
subventioner
effektivast för
att få a rbetslösa
i arbete …

De två breda översikter om den svenska arbetsmarknadspolitikens effekter som gjorts kommer båda fram till att sysselsättningssubventioner är den mest effektiva åtgärden för att få arbetslösa
i arbete.25 En utvärdering av nystartsjobben visar också mycket
positiva effekter.26 Denna studie är även intressant för att den kan
analysera olika aspekter av stödets utformning. Kort sammanfattat kan man säga att resultaten visar att »mer är bättre«; om stödet
är mer generöst, eller om det kan uppbäras under längre tid, blir
effekterna större. Detta tyder på att ett väl utvecklat sysselsättningsstöd är en viktig del av en effektiv åtgärdsmix.

… men utnyttjas
ofta inte av företagen

Man kan dock notera att sysselsättningssubventioner inte nyttjas så ofta som man skulle kunna tro eller önska. Faktum är att en
betydande del av företagen som anställer någon som har rätt till
nystartsjobb enligt reglerna inte får den skattesubvention de har
rätt till.27 Om detta beror på okunskap, på att de sökande inte informerar företagen eller om byråkratin uppfattas som för krånglig
25. Calmfors, Forslund och Hemström(2002) samt Forslund och Vikström
(2010).
26. Sjögren och Vikström (2015).
27. Liljeberg, Sjögren och Vikström (2012) visar att endast 30–40 procent
av individer som varit formellt berättigade till nystartsjobb har rekryterats av ett
företag som utnyttjat subventionen.
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är oklart. Det kan också noteras att användandet av instegsjobben som formellt sett är ett väldigt generöst program, men som
används förvånansvärt sällan av arbetsgivare, verkar hämmas av
att åtgärden ställer krav på arbetsgivaren att teckna försäkringar motsvarande kollektivavtal och att ordna så att anställningen
kan kombineras med sfi.28 Detta antyder att det finns anledning att
sträva efter att hålla subventionerna så enkla som möjligt.
Generellt sett brukar forskningslitteraturen rekommendera
att sysselsättningssubventioner används med återhållsamhet. Ju
större grupper som får tillgång till subventionen, desto större risk
att mottagarna skulle ha anställts ändå (så kallad dödviktseffekt).

Sträva efter så
enkla subventio
ner som möjligt
Använd subven
tioner till så liten
grupp som möjligt

Dessutom minskar naturligtvis de subventionerades fördel relativt
andra om många personer har samma subvention. I relation till
lönebildningen finns det dessutom en risk att subventionerna fråntar arbetsmarknadens parter en del av incitamenten för en balanserad lönebildning. En del av dessa effekter kan anas i diskussionen om sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Reformen visade sig
ha positiva effekter på sysselsättningen, men ganska blygsamma
sådana med tanke på kostnaderna. Egebark och Kaunitz (2013)
uppskattade effekterna till i storleksordningen 6 000–10 000
arbetstillfällen trots kostnader på ett tiotal miljarder kronor för
staten. En förklaring till denna ofördelaktiga relation mellan
minskade intäkter för staten och antalet skapade jobb är att subventionen var så allmän att de allra flesta som fick del av den skulle
ha anställts ändå – det vill säga mycket av subventionen försvann
28. Riksrevisionen (2013). Riksrevisionen lyfter dels fram att många arbets
givare föredrar att anställa på heltid, dels att det i många små kommuner och
kommuner i glesbygd kan finnas rent praktiska hinder för att kombinera ett
arbete med sfi på grund av bristande flexibilitet i utbildningsutbudet eller långa
restider.

Sänkta arbets
givaravgifter för
unga – en alltför
generell reform som
blev mycket dyr
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via dödviktsförluster. Ett mer lyckat – om än också kostsamt för
statsbudgeten – exempel på subventioner är rut-avdraget, som
subventionerar arbetskostnaden inom hushållssektorn. I det fallet
tycks det uppenbart att subventionerna i stor utsträckning skapat lågkvalificerade arbeten inom en sektor som tidigare knappt
existerade, åtminstone inte i beskattad form.29 Detta innebär att
subventionen inte i någon större utsträckning gått till att subventionera jobb som skulle ha utförts även utan subventionen.

Vad bör parterna göra åt lönenivåerna?
Som nämndes bör arbetsmarknadsläget reflekteras i lönebildningen för att undvika att eventuella arbetslöshetsproblem blir permanenta. Detta gäller på en aggregerad nivå, men även på enskilda
delarbetsmarknader, framför allt om arbetskraften endast med
svårighet kan röra sig till andra delarbetsmarknader. Detta innebär att om antalet lågkvalificerade personer som står utan arbete
ökar, så bör också lönerna för dessa grupper växa långsammare än
vad de annars skulle ha gjort.
Arbetsmarknadens
parter måste ta hän
syn också till arbets
kraft som för tillfället
inte är sysselsatt

För att detta ska fungera krävs att arbetsmarknadens parter
inte bara beaktar de sysselsattas situation, utan även tar fasta på
den nuvarande eller kommande arbetskraft som för tillfället inte
är sysselsatt. Som det ser ut i Sverige i dag, där de som står utan
arbete alldeles uppenbart är koncentrerade till arbetsmarknadens
29. Statistik från scb visar att det fanns 10 200 aktiva rut-företag 2013.
Drygt hälften var enmansföretag och 82 procent hade startat efter att rut-avdraget infördes 2007. 24 procent av de anställda inom rut-företag har högst
förgymnasial utbildning (jämfört med 11 procent bland samtliga anställda).
Kvinnor och utrikes födda är överrepresenterade i branschen i jämförelse med
samtliga företagare (scb, 2016).
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allra svagaste grupper, och det dessutom finns anledning att tro
att dessa grupper kommer att öka betydligt i storlek, är det viktigt
att parterna strävar efter en betydande återhållsamhet vad gäller
lönekostnaderna för dessa grupper.
En möjlig väg för att åstadkomma sådan återhållsamhet är
via ökad differentiering av avtalslönerna inom de avtalsområden
där lägstalönerna spelar roll. Många avtal innehåller redan i dag
differentierade avtalslöner baserade på ålder, erfarenhet, anställ-

Differentierade
avtalslöner för de
områden där lägsta
lönerna spelar roll

ningstid och yrke. Forslund med flera (2012) noterade till exempel
att inga av de undersökta arbetaravtalen stipulerar att unga under
18 år ska ha samma lön som de som är över 18 år. Fortfarande är
dock graden av differentiering, utöver den på basis av yrke, relativt begränsad i de flesta fall. Således finns det gott om utrymme för parterna att teckna avtal som i högre utsträckning än i dag
differentierar avtalslönerna utifrån exempelvis erfarenhet. Enligt
de principer som genomsyrar parternas avtal går det också att begränsa vilka arbetsuppgifter som oerfarna anställda ska kunna
utföra inom ramen för sådana »infasningsanställningar«. Vi bedömer därför att det är fullt möjligt att begränsa lägstalönenivåerna för inträdande grupper samtidigt som den genomsnittliga löneökningstakten kan bibehållas för personer med längre erfarenhet,
exempelvis via höjda lägstalönenivåer för anställda som är mer
erfarna eller utför mer avancerade arbetsuppgifter.30 Dessa möjligheter är naturligtvis särskilt stora på de områden där branschavtalens lägstalönenivåer i någon mån är styrande för de faktiska
lönenivåerna, det vill säga framför allt inom servicesektorn. Det
som krävs för att sådana lösningar ska kunna realiseras är framför
30. Sådana konstruktioner bör även kunna hantera oron att lägre ingångs
löner »normerar nedåt«.

Möjligt att begränsa
lägstalönenivån för
inträdande grup
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för mer erfarna
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allt en vilja från båda parterna att genomföra ändamålsenliga riktade reformer med så liten inverkan som möjligt på övriga grupper. Ett särskilt ansvar har därmed arbetsgivarsidan att säkerställa
att motparten kan lita på att marginalgruppernas svårigheter inte
används som ett verktyg för att förändra hela lönestrukturen.

Andra kvalifikationskrav
En stor del av diskussionen om hur barriärerna in på arbetsmarknaden kan minskas tar som givet att lönen är den enda faktorn
av betydelse. Det finns dock ett antal andra faktorer som sannolikt försvårar för svaga grupper att ta sig in på arbetsmarknaden.
Formella kvalifi
kationskrav ofta
ett hinder för
tillgång till jobb

Formella kvalifikationskrav är en sådan faktor som innebär att
personer som har de kunskaper som krävs för att kunna bidra till
en verksamhet inte kan få tillgång till jobb inom verksamheten om
de inte har formaliserat sina kunskaper. Det är också vanligt inom
flera delar av den offentliga sektorn att åberopa personalens formella utbildningssammansättning som ett tecken på kvalitet. Men
det är ofta svårt att belägga en koppling mellan formell utbildning
och resultat.31 Detta resultat kan ses som överraskande – det är
väl troligt att man lär sig en mängd viktiga saker när man går en
formell utbildning? Så är rimligen fallet, men det är samtidigt fullt
möjligt att det finns personer som kan vara lika produktiva även

Noggrann urvals
process kan ersätta
krav på formell
utbildning

utan denna utbildning. Eftersom en del av de fördelar som ges av
högre utbildning är att signalera existerande kunskaper kan en
noggrann urvalsprocess ofta ersätta krav på formell utbildning.
Förvisso kräver vissa arbetsuppgifter (inte minst inom vården)
på ett väldigt konkret sätt en formell utbildning eftersom de måste
31. Se till exempel Rivkin, Hanushek och Kain (2005) och ruta på s. 84.
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utföras efter ett detaljerat formellt »protokoll«, till exempel för
att de är livsavgörande. Men de flesta verksamheter innehåller
mängder av arbetsuppgifter som inte måste utföras efter ett sådant protokoll. Framför allt gäller detta naturligtvis verksamheter
där personal arbetar i team, vilket innebär att arbetsuppgifterna
kan separeras. Sannolikt kan man därför i de allra flesta fall ha
en mycket väl fungerande verksamhet utan att all personal är formellt kvalificerad – så länge de övriga medarbetarna väljs ut med
omsorg. Mer konkret innebär detta att man till exempel bör sträva
efter att de arbetsuppgifter i skolan och förskolan som kan utföras
av andra än utbildade lärare och förskollärare utförs av assistenter. På samma sätt bör de arbetsuppgifter inom vården som inte
kräver särskild utbildning utföras av vårdbiträden, för att på så

Skolassistenter
och vårdbiträden
kan avlasta mer
utbildad personal

sätt göra det möjligt för den utbildade personalen att få mer användning för sitt humankapital samtidigt som barriärerna minskas för de formellt lågkvalificerade.
Sammantaget är det – i en situation där (framför allt) den offentliga sektorn förväntar sig betydande rekryteringsproblem
framöver, och där det finns ett stort utbud av personer som saknar
formella meriter – önskvärt att man strävar efter att organisera
verksamheten så att man inte ensidigt fokuserar på att alla tillsvidareanställda ska ha en särskild formell utbildning vid anställningstillfället. Arbetsmarknadens parter, central och lokalt, bör
också sträva efter att endast kräva formell utbildning där det är
absolut nödvändigt. Till exempel är det olyckligt att parterna på
flera avtalsområden har begränsat de grupper som kan få tillgång
till de yrkesintroduktionsavtal som är designade för att underlätta
ungdomars väg in på arbetsmarknaden, eftersom man i många fall
har infört krav på särskild utbildning, ofta gymnasiekompetens,

Endast kräva formell
utbildning där det är
absolut nödvändigt
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f l e r ok va l i f ic e r a de 
t jä ns t e r g av bät t r e
s kol r e su ltat i da n m a r k

Calmar Andersen med flera (2016)
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för att komma ifråga för en anställning.32 Resultatet blir att yrkesintroduktionsavtalen omfattar en grupp som i genomsnitt redan
har bättre jobbchanser än andra som är arbetslösa eller saknar
relevant yrkeserfarenhet, vilket riskerar att leda till större undanträngningseffekter.

3.3

En särskild arbetsmarknad för dem
som har allra svårast att få jobb

Vad ska man då göra om alla de åtgärder som vi har diskuterat
ovan misslyckas? För de grupper där man antingen har misslyckats under lång tid, eller där man från början kan se att prognosen
för reguljär sysselsättning är mycket svag, är sannolikt det bästa
alternativet att erbjuda särskilda arbetstillfällen utan kostnad för
arbetsgivaren. Sådana arbeten har också funnits i olika former och
med lönenivåer och kringvillkor som varierat över tiden.
Diskussionen om åtgärdernas innehåll har dessutom tidvis
varit högljudd och delvis, som vi ser det, tämligen förvirrande.
Jobb- och utvecklingsgarantins avslutande del (Fas 3) var en sådan åtgärd. Denna åtgärd kritiserades både för att de skapade jobben trängde undan reguljära arbetstillfällen och för att deltagarna
ägnade sig åt fullständigt meningslösa arbetsuppgifter. Rimligen
måste åtminstone en del av denna kritik vara felaktig eftersom endast jobb som är »meningsfulla« kan tränga undan andra arbetstillfällen.
Dessutom framstår det som uppenbart att om man ska ha
32. Se Konjunkturinstitutet (2016b) för en översikt av utbildningskraven i de
befintliga ya-avtalen.

Erbjud särskilda
arbetstillfällen till
dem som har allra
svårast att få jobb
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speciella offentligt skapade arbeten för personer med särskilt låg
Acceptera
undanträngning

jobbchans måste man helt enkelt vara beredd att acceptera antingen att arbetena kan tränga undan andra arbetstillfällen eller att
arbetsuppgifterna är meningslösa. Enligt vår mening bör man ta
sikte på det första av dessa angreppssätt. Så länge åtgärden verkligen riktas mot personer som skulle ha mycket små chanser att
finna ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden även med de
subventioner som finns, bör det vara önskvärt att använda deltagarnas arbetsförmåga på ett så produktivt sätt som möjligt, även
om det innebär viss undanträngning av reguljära arbeten.
En viktig fråga när man utformar denna typ av arbetstillfällen
är vilken slags ersättning deltagarna ska få. Inom Fas 3 var ersättningen aktivitetsstöd (det vill säga i realiteten a-kassesystemets
slutliga nivå) för dem som tidigare hade uppburit arbetslöshetsersättning, medan övriga var hänvisade till systemet för ekonomiskt
bistånd (socialbidrag). Föregångaren »plusjobb« erbjöd i stället
avtalsenlig lön.
Enligt vår bedömning bör man likställa arbete i denna typ av

Ersättning mot
svarande a-kassa

åtgärd med andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det innebär att en ersättning motsvarande a-kasseersättningen är den
mest rimliga principen. Samtidigt bör denna princip utsträckas till samtliga deltagare. Fas 3-systemets särbehandling av dem
som inte tidigare uppburit a-kasseersättning framstår därför som
mycket besynnerlig. Tillvägagångssättet strider mot hur man behandlar deltagare i andra program eftersom dessa får aktivitetsstöd oavsett om de har rätt till a-kassa eller inte. Det finns ingen
anledning till att ersättningen för deltagande i ett program som
har ett inslag av arbete ska vara lägre än deltagande i andra typer
av program – särskilt som vissa av dessa andra program dessutom
har relativt låg intensitet.
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Om man i stället ger en ersättning för denna typ av jobb som
motsvarar den kollektivavtalade lönen, vilket var fallet med plusjobben, riskerar man å andra sidan att åtgärden får för begränsad
omfattning, helt enkelt för att det blir för dyrt. Dessutom riskerar
åtgärden att bli så eftertraktad att incitamenten för att försöka ta
sig in på den reguljära arbetsmarknaden försvinner. Med nuvarande ersättningsnivåer skulle dock en ersättning – även om den sattes
i nivå med a-kassetaket – ge betydande kvarvarande ekonomiska
incitament att försöka ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden,

Dagens a-kassenivå
ger ändå incita
ment till att söka
reguljärt arbete

om detta över huvud taget är möjligt.
En slutlig fråga man kan ställa sig är om de arbetsuppgifter
som utförs inom ramen för denna typ av program bör begränsas
till den offentliga sektorn eller om även privata företag ska kunna
dra nytta av dessa åtgärder. Även här finns en vattendelare mellan
Fas 3 och plusjobben, där den förstnämnda åtgärden kunde an
vändas i såväl privat som offentlig sektor medan plusjobben var
begränsade till offentlig sektor. Vi lutar mot att principerna som
styrde plusjobben här var mer rimliga. Det finns en uppenbar risk
att omfattningen av den skattefinansierade delen av ekonomin annars ökar. I offentlig sektor innebär trots allt den undanträngning
man kan förvänta sig av åtgärden att det blir möjligt att minska
andra offentliga utgifter. Möjligen kan man tänka sig att liknande
argument är giltiga även för verksamheter inom ideell sektor eller
motsvarande.
Sammantaget ser vi ett behov av särskilda åtgärder för personer som står mycket långt från den reguljära arbetsmarknaden.
I nuläget saknas i stort sådana åtgärder i och med att Fas 3 är under
avveckling samtidigt som inget riktigt tydligt alternativ har lanserats.

Begränsa denna
typ av program till
offentlig sektor
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3.4

Sammanfattning

Ett effektivt arbete för att öka möjligheten för de svaga grupperna
att komma in på den svenska arbetsmarknaden bör inriktas på
förändringar på både utbuds- och efterfrågesidan. Arbetsmarknadsmotiverade utbildningssatsningar bör vara yrkesinriktade,
komma så tidigt som möjligt, vara så korta som möjligt, inriktas
på grupper som har svårt att få arbete annars och innehålla så
mycket av arbetsgivarkontakter som möjligt.
Regeringen bör utveckla arbetet med sysselsättningssubventioner. Subventionerna är ett effektivt verktyg för att få dem som
står längst från arbetsmarknaden i arbete. Om subventionerna
riktas mot för breda målgrupper riskeras dock undanträngning
i betydelsen att samma personer hade kunnat bli anställda ändå.
Parterna bör å sin sida verka för att sänka barriärerna för dem som
står utanför arbetsmarknaden. Den svenska modellen måste vara
anpasslig nog för att kunna förändras när sammansättningen av
de arbetssökande ändras.
Parterna bör sträva efter lösningar som håller tillbaka lönekostnaderna för personer med låga förkunskaper. Detta kan ske
genom ökad differentiering av de avtalade lägstalönerna inom de
avtalsområden där branschavtalen påverkar de faktiska lönerna. Eftersom lönesättningen har en betydande lokal komponent
inom många avtalsområden är emellertid en anpassning av den
lokala lönebildningen i denna riktning väl så viktig på många
avtalsområden. Vår bedömning är att det är fullt möjligt att genomföra en sådan differentiering av avtalen utan att det påverkar lönerna för övriga anställda negativt – så länge båda inblandade parter strävar efter att göra förändringen så ändamålsenlig
som möjligt. Även nuvarande avtal differentierar lägstalönerna
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utifrån arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet.
Formella krav på utbildning för anställning inom sektorer eller
tjänster bör begränsas till de fall då certifiering är absolut nödvändig. I de fall informell kompetens eller stor personlig lämplighet
kan ersätta de formella kvalifikationerna utgör långa utbildningar
för att formalisera dessa kvalifikationer ett slöseri med tid och resurser. Detta bör särskilt beaktas inom offentlig sektor.
Även om ovan diskuterade åtgärder utformas väl krävs det
särskilda arbeten för personer som står mycket långt från den
reguljära arbetsmarknaden. Dessa jobb bör förbehållas grupper
som bedöms ha mycket svårt att finna arbete på den ordinarie arbetsmarknaden även med omfattande subventioner, till exempel
äldre långtidsarbetslösa. Arbetsuppgifterna, som i huvudsak bör
förläggas till den offentliga sektorn, bör vara så meningsfulla som
möjligt – undanträngning bör inte ses som ett hinder. Deltagare
bör ersättas med en dagpenning motsvarande a-kasseersättningen, även om de inte är formellt kvalificerade till sådan ersättning.
Med nuvarande relation mellan ersättningsnivåer och löner är incitamenten att ta ordinarie anställning (om sådan möjlighet trots
allt uppstår) fortsatt goda.
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Unga lågutbildade

D

e f l e s ta u n g d om a r har en relativt

Problemfri väg till
arbetsmarknaden för
de flesta ungdomar

problemfri väg in på arbetsmarknaden. Nästan 90 procent har
etablerat sig vid 30 års ålder och inkomsterna stiger snabbt för de
allra flesta i samband med avslutade studier.1 Däremot finns det
vissa grupper som har väsentligt sämre arbetsmarknadsutfall. En

Unga som inte
fullföljt gymnasie
utbildningen är
en riskgrupp

riskgrupp som ofta lyfts fram när man diskuterar ungas problem
på arbetsmarknaden är de som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. I genomsnitt handlar detta om cirka 30 procent av en årskull,
men andelen som inte fullföljer gymnasiet på utsatt tid varierar
kraftigt med elevernas studiebakgrund.

1. Se Engdahl och Forslund (2016), som även ger en mer detaljerad
beskrivning av situationen för unga och hur denna förändrats över tid. Här
framgår att etableringen inte har senarelagts under de senaste 20 åren. Inte heller
anställningstiderna har blivit kortare.

( 90 )
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Situationen för unga lågutbildade

Figur 4.1 visar andelen av en årskull som inte slutför gymnasiet
inom tre år beroende på elevens betyg från årskurs 9. Risken att
inte slutföra gymnasiet på utsatt tid är betydligt högre i de två lägsta decilerna av betygsfördelningen från årskurs 9; i den lägsta
tiondelen avslutar anmärkningsvärt få, endast 10 procent, sina

Andel som ej slutfört gymnasiet vid 19 års ålder i procent
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Plats i fördelningen av grundskolebetyg, deciler
Figur 4.1 Andelen av en årskull som inte slutfört gymnasiet vid 19 års ålder
beroende på grundskolebetyg.
Not: Grafen visar andelen av de födda 1995 som slutfört gymnasiet vid 19 års ålder (avgångsår
2014) beroende på deras plats (decil) i fördelningen av betygen i årskurs 9. Den heldragna hori
sontella linjen visar andelen i årskullen totalt.
Källa: IFAU-databasen.

Ju lägre betyg i
grundskolan, desto
större risk att inte
slutföra gymnasiet
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gymnasiestudier på utsatt tid. Betygen från grundskolan ger alltså
en mycket god prognos för vilka som inte kommer att lyckas med
sina gymnasiestudier.
Hur ser då etableringen på arbetsmarknaden ut beroende på
grundskolebetyg? Figur 4.2 visar hur sysselsättningen och inkoms
terna utvecklas från 20 till 33 års ålder. Baserat på det mönster vi
såg i figur 4.1, särredovisar vi utvecklingen för dem med lägst betyg från grundskolan (betygsdecil 1 och 2). Bilden bekräftar att de
flesta unga etablerar sig utan problem på arbetsmarknaden: vid
33 års ålder har drygt 90 procent en sysselsättning och genom-

100

90
80

Övriga

Övriga

80
70

Relativ inkomst i procent

Andel sysselsatta i procent

90

Betygsdecil 1 och 2

60
50
40
30
20

60

Betygsdecil 1 och 2

50
40
30
20
10

10
0

70

0
21

23

25

27

29

31

33

Ålder

21

23

25

27

29

31

33

Ålder

Figur 4.2 Sysselsättnings- och inkomstutveckling från 20 till 33 års ålder

beroende på grundskolebetyg.
Not: Graferna visar utvecklingen från 20 till 33 års ålder för personer födda 1981 (2014 är sista
året vi kan observera dem i data). Vi delar in personer i grupper beroende på deras plats i för
delningen av percentilrankade betyg från årskurs 9. Relativ inkomst är arbetsinkomst delat med
medianarbetsinkomsten bland 45-åringar under det relevanta året.
Källa: IFAU-databasen.
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snittsinkomsten är cirka 80 procent av medianinkomsten bland
45-åringar. För studiesvaga grundskoleelever är bilden en helt annan: andelen som har hittat ett arbete vid 33 års ålder är drygt 10
procentenheter lägre bland personer med låga grundskolebetyg,
vilket också bidrar till betydligt lägre arbetsinkomster på lång sikt.

10 procentenheter
lägre sysselsättning
vid 33 års ålder
för dem med lägst
grundskolebetyg

Sysselsättningen och inkomsterna på lång sikt är som allra lägst
bland de studiesvaga elever som inte slutfört gymnasiet, vilket illustreras i figur 4.3. I den lägsta decilen är knappt 70 procent av dem
som inte slutfört gymnasiet sysselsatta och inkomsterna är endast
drygt 60 procent av medianinkomsten bland 45-åringar. Däremot
går det relativt bra för de flesta unga som avslutar gymnasiet, oavsett deras grundskolebetyg.

Det går relativt
bra för de flesta
unga som avslutar
gymnasiet, oavsett
grundskolebetygen

I den resterande delen av detta kapitel diskuterar vi vilka faktorer som påverkar arbetsmarknadssituationen för unga lågutbildade. Eftersom problemen tycks vara särskilt stora bland personer
som saknar gymnasieexamen finns det anledning att börja med att
diskutera hur utbildningssystemet bör utformas för att minimera
de problem som studiesvaga ungdomar möter när de ska etablera
sig på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är särskilt oförlåtande för dem med svaga kvalifikationer (se kapitel 2).
Barriärerna är höga, bland annat på grund av att de lägsta lönenivåerna är höga. Därför är det oerhört viktigt att utbildningssystemet klarar av att ge en adekvat yrkesutbildning även för de allra
mest studiesvaga ungdomarna.
Ett utmärkande drag för de ungas inträde på arbetsmarknaden
är att arbetsgivare kan finna det särskilt svårt att bedöma potentialen hos dessa, eftersom de ofta saknar egna referenser och arbetslivserfarenhet. Som diskuterades i kapitel 3 tyder flertalet studier
på att arbetsgivare hanterar denna osäkerhet genom att lägga stör-

Även de allra mest
studiesvaga be
höver en adekvat
yrkesutbildning
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Figur 4.3 Sysselsättning och inkomster vid 33 års ålder beroende på grund
skolebetyg och slutfört gymnasium.
Not: Graferna visar sysselsättning och inkomster vid 33 års ålder för personer födda 1981 (2014
är sista året vi kan observera dem i data). Vi delar in personer i grupper beroende på deras plats
i fördelningen av percentilrankade betyg från årskurs 9 samt om de slutfört gymnasiet vid 19 års
ålder. Vänster axel visar procent av respektive grupp. Höger axel visar skillnad i procentenheter
mellan de två grupperna. Nedre grafen är för relativ inkomst definierat som arbetsinkomst delat
med medianarbetsinkomsten bland 45-åringar under det relevanta året.
Källa: IFAU-databasen.
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re vikt vid enkelt observerade attribut vid anställningstillfället.2
Att inte ha ett slutbetyg från gymnasiet kan i detta sammanhang
upplevas som en negativ signal bland arbetsgivare, vilket leder till
lägre sannolikhet att hitta en anställning. Det finns därmed all an-

Utan gymnasiebetyg
sänds en negativ
signal till arbetsgivare

ledning att oroa sig för att elever riskerar att hamna i permanent
utanförskap på grund av att de inte fullföljt gymnasiet. Principen
bör därmed vara att undvika onödiga hinder för de svagaste deltagarna att ta sig in i, och igenom en gymnasieutbildning.
Vi diskuterar också värdet av kontakter i yrkesutbildningen,
som av samma skäl blir särskilt viktigt för dem som inte lyckas
skaffa sig ett slutbetyg. Därefter följer en diskussion om de efterfrågefaktorer som påverkar arbetsmarknadsetableringen av unga
lågutbildade efter avslutad utbildning, med fokus på lönebildningens betydelse och effekter av anställningssubventioner. Vi avslutar med en sammanfattning och förslag på politikåtgärder som
är önskvärda för att förbättra utsikterna för de ungdomar som
står längst ifrån arbetsmarknaden.

4.2

Utbildningssystemet

Vad förklarar den höga andelen studiesvaga elever som inte slutför gymnasiet på utsatt tid? Flertalet studier visar att andelen utan
fullständiga betyg ökade i samband med en rad förändringar av
gymnasieskolan på 1990-talet. En sådan förändring var när samtliga yrkesutbildningar förlängdes till tre år med ett ökat teoretiskt
innehåll. Tanken var att öka möjligheten till övergång till högre
studier, och att en mer generell utbildning är mer gångbar när eko2. Altonji och Pierret (2001) samt Hensvik och Skans (2013a).

Förlängningen av
yrkesutbildningar
och mer teori …
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nomin förändras. I stället bidrog reformeringen av yrkesutbildningarna till att andelen studiesvaga elever som inte slutför sin
… ökade avhoppen
bland studie
svaga elever …

gymnasieutbildning ökade. Hall (2012) visar att förlängningen av
yrkesprogrammen ökade gymnasieavhoppen bland studiesvaga
elever med 50 procent. Det tredje året hade däremot ingen effekt
på övergången till högre studier, och tycks inte heller ha minskat
arbetslöshetsrisken i lågkonjunktur.3
En annan viktig förändring i och med 1990-talets gymnasiereform var att det relativa betygssystemet ersattes av ett mål- och
kunskapsrelaterat system som baserades på kriterier för olika
kunskapsnivåer. Eftersom kunskapskraven är kopplade till varje kurs innebar införandet av de målrelaterade betygen också en
övergång från ämnesbetyg till kursbetyg, vilket i praktiken betyder att elevernas slutbetyg i lika stor del baseras på kursbetygen

… och målrelaterade
kursbetyg minskade
andelen som tog
examen på utsatt tid

under första, andra och tredje året. Björklund med flera (2010)
visar att införandet av de nya målrelaterade kursbetygen minskade andelen som tog examen på utsatt tid, en effekt som var särskilt
stor bland elever i yrkesförberedande program med svag studiebakgrund.

Gymnasiereformen 2011: nya inträdeskrav
och avskaffad högskolebehörighet
År 2011 genomfördes en ny gymnasiereform, Gy 2011, i syfte att
öka genomströmningen på gymnasiet. En del av reformen var att
minska det teoretiska innehållet i yrkesutbildningarna (som förblev treåriga), och yrkesprogrammen ger, till skillnad från de högskoleförberedande programmen, inte längre automatisk högsko3. Hall (2013).
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lebehörighet.4 Dessutom skärptes inträdeskraven till de nationella
programmen i syfte att endast anta de elever som är väl förberedda
för sina gymnasiestudier.5 Det individuella programmet ersattes
med fem introduktionsprogram avsedda enbart för elever som
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Skärpta inträdeskrav
till de nationella
programmen i och
med Gy 2011 …

inte uppfyller behörighetskraven. Syftet med introduktionsprogrammen är att tydligare kunna individanpassa introduktionsutbildningen mot antingen arbetsmarknaden, övergång till gymnasieskolans nationella program eller annan utbildning.6
Figur 4.4 (vänster) visar andelen elever på studieförberedande
program respektive yrkesprogram. Sedan starten av Gy 2011 har
andelen elever på yrkesprogrammen minskat kraftigt, och i stället ökat på de högskoleförberedande programmen. En anledning
som ofta lyfts fram är att avskaffandet av automatisk högskolebehörighet har gjort yrkesutbildningarna mindre attraktiva.
Den nya gymnasiereformen tycks ha medfört en kraftig ökning av elever på individuella program (numera introduktionsprogram). Under läsåret 2015/2016 gick 23 procent av samtliga
4. Eleverna har i praktiken möjlighet att uppnå högskolebehörighet på yrkesprogrammen genom aktiva val.
5. Före 2011 räckte det att ha godkänt i svenska/sva, matematik och
engelska för att uppnå gymnasiebehörighet. Efter 2011 gäller att eleven
har godkända betyg i svenska, matematik och engelska samt nio andra
ämnen. För antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikpro
grammet krävs att tre av de ytterligare nio är biologi, fysik och kemi.
För antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och
samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkänt i samhällskunskap, historia, religion och geografi. För estetiska programmet krävs inga specifika
ämnen utöver svenska, engelska och matematik, men antagningsprov
kan användas. För att komma in på ett yrkesprogram måste eleven ha
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och
matematik samt minst fem av grundskolans övriga ämnen.
6. Skolverket (2016a).

… ledde till en
kraftig ökning av
elever på individuella
program (introduk
tionsprogram)
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Figur 4.4 Andelen av gymnasieelever i årskurs 1 på olika typer av program samt
introduktionsprogram.
Not: Den vänstra bilden visar andelen på nationella program. För läsåren 2001/2002–2010/2011
avses med högskoleförberedande program det estetiska, naturvetenskapliga och samhälls
vetenskapliga programmet, teknikprogrammet samt International Baccalaureate. För läsåren
2011/2012–2015/2016 avses dessutom det humanistiska programmet och ekonomiprogram
met. Till yrkesförberedande program räknas för perioden 2001/2002–2010/2011 barn- och
fritid, bygg, el, energi, fordon, handels- och administration, hantverk, hotell- och restaurang,
industri, livsmedel, medie, naturbruk och omvårdnad. Till yrkesförberedande program räknas
för perioden 2011/2012–2015/2016 barn, bygg, el och energi, fordon, handel, hantverk, hotell,
industriteknisk, naturbruk, restaurang och livsmedel, VVS och vård. Den högra bilden visar
andelen på individuella program. För läsåren 2000/2001–2010/2011 avses här andelen av totalt
antal gymnasieelever som går ett individuellt program (IV). Från och med 2011/2012 avses ande
len som går ett introduktionsprogram. På grund av bristande jämförbarhet över tiden är endast
skolor med offentlig huvudman med i beräkningen.
Källa: Skolverket.

elever på ett introduktionsprogram. Figur 4.4 (höger) visar ett
hopp upp i andelen i samband med införandet av Gy 2011 samt
en gradvis ökning därefter. Figuren visar också att den gradvisa
ökningen efter 2011 drivs av ett ökat antal elever på språkintro-
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duktionsprogrammet. Detta tyder på att tillströmningen förklaras av ett ökat antal nyanlända elever, varav majoriteten börjar på
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Många började på
språkintroduktion

språkintroduktion.
Att någon gång ha varit inskriven på ett av gymnasieskolans
individuella program är starkt förknippat med att inte lämna gymnasieskolan med slutbetyg, och att ha sämre etablering på arbetsTabell 4.1 Fördelning av elever som påbörjar ett introduktionsprogram två och tre år senare, procent.

Andel av nybörjarelever år 1 av samtliga
på introduktionsprogram 2012

IMIND

IMPRE

IMPRO

IMSPR

IMYRK

25,7

10,9

14,8

33,8

14,9

Utfall efter 2 år (ht 2014)					
På samma program
22,3
2,7
27,7
23,6
På yrkesprogram
27,0
37,3
55,9
13,4
På högskoleförberedande program
6,3
24,9
2,4
12,4
På (annat) introduktionsprogram
13,9
16,9
3,9
19,5
Ej i gymnasieskolan
(samt ej avslutat nationellt program)
30,5
18,3
10,1
31,1
Avslutat nationellt program efter 3 år (ht 2015)
Med examen
Med studiebevis

31,3
27,7
1,7
17,1
22,2

				
1,1
6,3
26,8
0,3
4,4
0,3
2,8
12,6
0,1
1,9

Not: Förkortningarna avser följande introduktionsprogram: IMIND = Individuellt alternativ,
IMPRE = Preparandutbildning, IMPRO = Programinriktat individuellt val, IMSPR = Språkintro
duktion, IMYRK = Yrkesintroduktion. IMIND syftar till att eleverna ska gå vidare till yrkes
introduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, IMPRE ska ge behörighet till ett
nationellt program inom ett år. IMPRO ska ge behörighet till ett visst yrkesprogram, IMSPR ska
ge möjlighet att gå vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning och IMYRK ska ge yrkesinriktad
utbildning som leder till jobb eller fortsatta studier på yrkesprogram.
Källa: Skolverket.
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marknaden.7 Det måste därför anses som mycket problematiskt
att mer än en femtedel av eleverna nu går på ett introduktionsprogram.
Merparten av introduktionsprogrammen syftar till att ge ele
Mycket låg andel som
övergår till yrkeseller högskoleför
beredande program

verna behörighet till ett nationellt program. Som framgår av tabell
4.1 är det emellertid en mycket låg andel som faktiskt lyckas övergå till ett yrkes- eller högskoleförberedande program. En betydande andel stannar i stället antingen kvar på ett introduktionsprogram eller lämnar gymnasiet helt efter två år.8 En mycket låg andel
har som väntat avslutat ett nationellt program efter tre år.
En intention med Gy 2011 var att öka andelen som slutför gymnasiet på utsatt tid. Figur 4.5 visar andelen av varje årskull som
har slutfört ett yrkesförberedande program, ett studieförberedande program samt andelen som inte slutfört gymnasiet alls vid 19

Minskning av andelen
elever som avslutar
ett yrkesprogram

års ålder.9 Tvärtemot intentionerna ser vi en kraftig minskning av
andelen elever som avslutar ett yrkesprogram i den första årskul
len som började gymnasiet efter reformen (startår 2011). Totalt
motsvarar minskningen hela 18 procentenheter och tycks ha två
förklaringar. Dels har andelen som slutför ett studieförberedande
gymnasium ökat med 10 procentenheter, dels har andelen som inte
avslutat gymnasiet alls vid 19 års ålder ökat med 8 procentenheter.

Minskad genom
strömning i
gymnasieskolan

Sammantaget sammanfaller alltså 2011 års gymnasiereform med
en relativt kraftigt minskad genomströmning i gymnasieskolan.
7. Se Engdahl och Forslund (2016).
8. Av Skolverkets uppföljning framgår att skillnaderna mellan programmen
är otydliga för skolorna och för eleverna. Dessutom är det oklart hur arbetsgivare uppfattar och värderar de kunskaper som inhämtats på respektive program.
9. På grund av att våra data sträcker sig fram till 2014 fokuserar vi på
utfallen vid 19 års ålder, för att kunna mäta genomströmningen bland elever som
påbörjade gymnasiet både före och efter 2011 års gymnasiereform.
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Figur 4.5 Andelen av en årskull som avslutat respektive inte avslutat ett
nationellt program vid 19 års ålder över tid.
Not: Vi identifierar andelen som slutfört olika nationella program utifrån den tredje siffran i
sun-koden enligt SCB:s utbildningsnomenklatur. Personer som inte har gymnasieutbildning
registrerad som högsta utbildningsnivå vid 19 års ålder definieras som »Ej slutfört«. Elever som
startade 2011 var den första årskullen som påverkats av gymnasiereformen 2011.
Källa: IFAU-databasen.

Figur 4.6 gräver djupare i denna utveckling genom att visa hur
genomströmningen påverkat elever med olika grundskolebetyg
(betygsfördelningen uppdelad på fjärdedelar). Figuren visar att
andelen elever med yrkesexamen minskar i alla delar av grundskolebetygsfördelningen. Mest bekymmersamt är dock att minskningen bland de elever som hade de lägsta grundskolebetygen helt

Tydlig minskning
av elever med
yrkesexamen …
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Figur 4.6 Andelen av en årskull som avslutat respektive inte avslutat ett natio

nellt program vid 19 års ålder beroende på betygen från grundskolan, delat på
fyra lika stora grupper.
Källa: IFAU-databasen.
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förklaras av att betydligt färre av dessa ungdomar fullföljer gymnasiet (övre vänstra bilden). Ökningen är dramatisk, 10 procentenheter färre av den fjärdedel av ungdomar som hade lägst betyg
från grundskolan fick en gymnasieexamen efter reformen. Högre
upp i betygsfördelningen motsvaras minskningen av att yrkesex-

… och särskilt
påtagligt för dem
med de lägsta
grundskolebetygen

aminerade i stället i allt högre grad tar en studieförberedande examen. Andelen elever som inte slutför gymnasiet på utsatt tid tycks
dock ha ökat avsevärt i nästan alla delar av fördelningen.
Figur 4.7 visar slutligen att grundskolebetygen (rangordnade
inom varje årskull) har minskat både bland dem som avslutat ett
teoretiskt och ett yrkesinriktat program i och med Gy 2011. Detta
är precis vad man ska förvänta sig om de relativt starkaste eleverna
på yrkesprogrammen söker sig till teoretiska program. Samtidigt
har genomsnittsbetygen också gått upp bland de elever som inte
fullföljer gymnasiet. Detta belyser återigen att gymnasiereformen
tycks ha medfört avhopp allt högre upp i betygsfördelningen från
grundskolan. Den sammantagna tolkningen av dessa figurer är
att yrkesgymnasiet har blivit mindre attraktivt för duktiga elever,
vilket är den utveckling som dominerat i den offentliga debatten.

Yrkesgymnasiet blivit
mindre attraktivt
för duktiga elever

Men reformeringen av gymnasiet har också gjort yrkesprogrammen mindre nåbara för de allra mest studiesvaga eleverna. Mot
bakgrund av den beskrivning av unga lågutbildades situation som
gavs i avsnitt 4.1 är denna utveckling mycket oroande.
Att fler lågutbildade elever inte fullföljer gymnasiet på utsatt tid
har sannolikt att göra med att de striktare inträdeskraven tvingat
in en större andel elever på introduktionsprogram där genomströmningen historiskt sett varit låg. Det är i detta sammanhang
relevant att ifrågasätta vilka kunskapskrav som är motiverade
utifrån arbetsmarknadens behov. Med tanke på att det teoretiska innehållet i yrkesutbildningarna minskade i och med Gy 2011,

Striktare inträdes
krav har lett till ökad
andel elever på intro
duktionsprogram
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Figur 4.7 Genomsnittlig grundskolebetygsrang bland elever som avslutat
respektive inte avslutat ett nationellt program vid 19 års ålder.
Källa: IFAU-databasen.

De skärpta antag
ningskraven framstår
som missriktade

framstår de skärpta antagningskraven som missriktade. Det ska i

Gymnasieutred
ningen vill ha ytter
ligare skärpning

dande program ska harmoniseras genom en ytterligare skärpning

detta sammanhang noteras att den alldeles färska Gymnasieutredningen föreslår att antagningskraven till yrkes- och studieförbereav antagningskraven till yrkesprogrammen.10 Vår bedömning är
att förslaget innebär en förändring i fel riktning eftersom ännu
10. sou 2016:77.
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striktare antagningskrav, i kombination med över tiden sjunkande grundskoleresultat, kommer att stänga ute allt fler studiesvaga
elever från program med goda arbetsmarknadsutsikter.

Examenskrav
En annan förändring som infördes i och med Gy 2011 var att kraven för att få en examen skärptes. Tabell 4.2 beskriver slutdoku-

Skärpta krav
för examen

mentet från gymnasieskolan före och efter 2011 års reform. För
att få ett slutbetyg i den gamla gymnasieskolan krävdes att eleven
blivit betygsatt i samtliga programmets kurser (2 500 poäng). Efter 2011 måste minst 90 procent av kurserna (2 250 poäng) vara
godkända för att eleven ska få ett examensbevis. Elever som inte
uppnår kravet på 90 procents godkända kurspoäng, men som har
betyg i samtliga kurser, får i stället ett studiebevis.
Figur 4.8 visar andelen elever som fick ett slutbetyg före reformen samt andelen som fick ett examensbevis eller ett studiebevis
efter reformen. Vi ser att andelen med ett examensbevis är cirka
10 procentenheter lägre än andelen som erhöll ett slutbetyg i det
gamla systemet. Det finns anledning att ifrågasätta om det striktare examenskravet är rimligt. Detta gäller särskilt kravet på att 90
procent av kurspoängen ska vara godkända för att man ska få ett
examensbevis. Ett sådant krav verkar förvisso logiskt när det gäller de studieförberedande programmen, eftersom det sammanfal-

90 procent godkänt
för ett examens
bevis saknar logik för
yrkesprogrammen

ler med kravet för högskolebehörighet. Logiken saknas dock för
yrkesprogrammen, där det inte finns någon tydlig koppling mellan
att ha just 90 procent godkända kursbetyg och elevens yrkeskunnande. I stället finns det en uppenbar risk att arbetsgivare uppfattar avsaknaden av slutbetyg som en negativ signal som minskar
möjligheterna till anställning.

Avsaknad av slutbe
tyg riskerar att sända
en negativ signal
till arbetsgivarna
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Examenskravet kan därtill anses extra problematiskt i komDålig start i gymna
siet kan riskera att
»diskvalificera« sig
för examensbevis …

bination med det målrelaterade kursbetygssystemet. Elever som
av något skäl inte får en bra start på sin skolgång riskerar att »diskvalificera« sig för ett examensbevis tidigt i sin utbildning, något
som kan tänkas kraftigt försämra incitamenten att anstränga sig
därefter. Likaså straffar det rådande systemet elever som har sämre initiala förutsättningar men är mycket begåvade. Problematiken är särskilt uppenbar för de nyanlända eleverna som har att

Tabell 4.2 Slutdokument från gymnasieskolan före och efter 2011 års gymnasiereform.

		
Minst 90 % godkända kurspoäng,
Läroplan
inklusive svenska, engelska och matematik

Slutförd utbildning, utan minst 90 %
godkända kurspoäng, inklusive svenska,
engelska och matematik

Lpf 94

Slutbetyg med grundläggande högskolebehörighet

Slutbetyg

Gy 2011

Avgångsbetyg med examensbevis
Högskoleförberedande examen
(ger grundläggande högskolebehörighet)

		

Yrkesexamen
(ger inte automatiskt grundläggande
högskolebehörighet)

Avgångsbetyg med studiebevis

Not: Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet
genom att välja kurser inom ramen för det individuella valet, och för vissa program, i de programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Ibland måste eleverna också läsa ett utökat
program om de vill ha grundläggande högskolebehörighet. Inom vissa av yrkesprogrammen kan
eleverna få grundläggande högskolebehörighet utan att läsa ett utökat program, se Skolverket
(2011).
Källa: Löfbom och Sonnerby (2015).
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Figur 4.8 Andel av gymnasieelever som slutfört gymnasieskolan inom tre år.
Not: Före 2011 avses elever som fått slutbetyg. Från och med 2011 kan en elev få antingen en
examen eller ett gymnasiebevis. Ett gymnasiebevis kräver att eleven läst och fått betyg i minst
2 500 poäng. Examen kräver dessutom att eleven är godkänd i minst 2 250 poäng.
Källa: Skolverket.

hantera en inledande språkbarriär och som sannolikt också kan
tänkas uppleva svagare perioder på grund av andra omställningsproblem under sin studietid. Det nuvarande betygssystemet är
mycket oförlåtande gentemot både en svag start och en varierande
studiemotivation, och missgynnar således sannolikt de nyanlända
gymnasieeleverna.

Utbildningsval och matchning
En viktig uppgift för utbildningssystemet bör vara att styra utbudet av utbildningsplatser till program där det efter avslutad utbildning finns en hög efterfrågan på arbetskraft. Figur 4.9 visar sanno-

… vilket är särskilt
sannolikt om också
språkbarriären finns
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Andel i procent med ett varaktigt arbete sex månader efter examen
Linjärt samband

Figur 4.9 Andelen som hittar ett varaktigt arbete fem månader efter examen
2000 och 2010.
Not: Vi mäter sysselsättningen i november (fem månader efter examen). En person räknas som
sysselsatt om jobbet varade i minst fyra månader och genererade en total inkomst större än tre
gånger en månatlig minimilön, definierad enligt den 10:e percentilen i lönefördelningen. Vi ex
kluderar personer som går vidare till högre utbildning. Förkortningarna avser följande program
från vänster till höger: MP = media, NP = naturbruk, EC = el, BF = barn och fritid, HR = hotell och
restaurang, HP = handel och administration, LP = livsmedel, FP = fordon, HV = hantverk, EN =
energi, IP = industri, BP = bygg och OP = omvårdnad.
Källa: IFAU-databasen.
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likheten att hitta ett varaktigt jobb fem månader efter gymnasiet
bland elever som avslutade ett yrkesförberedande program 2000
och 2010. Det första att observera är att det finns en stor spridning
i möjligheterna att hitta ett arbete mellan olika gymnasieinriktningar. Byggprogrammet, omvårdnadsprogrammet och industriprogrammet ger till exempel goda jobbmöjligheter (mer än hälften
av eleverna har ett varaktigt arbete 6 månader efter gymnasieexa-

Bygg, omvårdnad
och industri ger goda
jobbmöjligheter

men), medan elever från medieprogrammet, naturbruksprogrammet, elprogrammet och barn- och fritidsprogrammet har betydligt
sämre utfall.11
Det andra att observera är att det finns en hög stabilitet i sannolikheten att etablera sig snabbt på arbetsmarknaden beroende på
inriktning; samma inriktningar som var lyckosamma 2000 var det
också 2010. Figuren pekar alltså på att det historiskt sett har varit
lätt att förutsäga vilka gymnasieinriktningar som lett till arbete.
Även om det kan vara svårt att veta hur arbetsmarknaden kommer
att se ut om ett par decennier framstår det som uppenbart önskvärt
att försöka få fler ungdomar, inte minst de studieomotiverade, att
ta sig igenom de yrkesutbildningar som faktiskt leder till relativt
välbetalda arbeten här och nu.
Det kan också noteras att variationen i övergången mellan skola och arbete inte verkar kunna förklaras av sammansättningen
bland dem som går på olika program. Figur 4.10 visar sambandet
mellan genomsnittsbetygen från grundskolan och sannolikheten
att hitta ett varaktigt arbete efter gymnasiet för respektive yrkesförberedande program 2010. Detta samband är i själva verket
11. Beskrivningen överensstämmer i stort med den bild som ges av tabell
3.8 i Löfbom och Sonnerby (2015). Där framgår också att en högre andel på
barn- och fritidsprogrammet (bf) liksom medieprogrammet (mp) går vidare till
högskolestudier. Dessa ingår inte i vår analys.

Historiskt stabilt
vilka gymnasie
inriktningar som
lett till arbete
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negativt, vilket tyder på att sämre arbetsmarknadsutfall inte förklaras av bristande förmågor bland eleverna. Och trots att det är
förutsägbart vilka utbildningar som leder till jobb ser vi inte att
elever med bättre betyg väljer dessa utbildningar i högre utsträckning. Det ska poängteras att vi här tittar på elever som gick ut gym-
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Figur 4.10 Sambandet mellan andelen som hittar ett varaktigt arbete fem

 ånader efter examen år 2010 och genomsnittliga grundskolebetyg på respek
m
tive program.
Källa: IFAU-databasen.
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nasiet före gymnasiereformen 2011. En tänkbar slutsats utifrån
figur 4.10 är därmed att höga barriärer för antagning till yrkesprogrammen riskerar att stänga ute personer långt ner i grundskolebetygsfördelningen från program som ger goda chanser att få ett
jobb efter examen.

4.3

Arbetsmarknadskontakter
i utbildningen

Tidiga kontakter med arbetslivet är betydelsefulla för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Utan arbetslivserfarenhet
och referenser kan det vara mycket svårt för arbetsgivare att bedöma unga sökandes förmågor. Kramarz och Skans (2014) visar
att svenska ungdomar som fått arbete genom sina föräldrar, fick
det betydligt (ett halvår) snabbare än andra ungdomar. Denna anmärkningsvärt stora effekt finns där oavsett om jämförelsen görs

Ungdomar som
fått arbete genom
föräldrarna fick det
betydligt snabbare
än andra ungdomar

i förhållande till andra elever från samma klass eller i förhållande
till andra elever som finner arbete på samma företag. Till och med
när effekten mäts i förhållande till andra elever från samma skola
och inriktning som anställs av samma företag, kvarstår en effekt
motsvarande tre månader.
Hensvik och Skans (2013a) samt Hensvik, Müller och Skans
(2016) undersöker betydelsen av kontakter som etablerats på
sommar- och extrajobb bland svenska gymnasieungdomar på
yrkesprogram. Dessa studier visar att elever som hade ett sommar- eller extrajobb på en viss arbetsplats har avsevärt högre sannolikhet än sina klasskamrater att börja arbeta där efter avslutat
gymnasium. Dessutom ökar sannolikheten att hitta ett jobb på
arbetsplatser där de själva inte arbetat, men där någon de kän-

Sommar- eller
extrajobb ökar
avsevärt sannolik
heten att få arbete
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Viktigt med arbets
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redan under
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ner från ett tidigare sommar- eller extrajobb arbetar, vilket tyder
på att kontakter med arbetsmarknaden redan under studietiden
är viktiga för senare etablering. Betydelsen av kontakter är stor
för elever på samtliga yrkesprogram, men större om kontakterna
är utbildade inom samma yrkesområde som de nyutexaminerade
och i lågkonjunktur.

Lite arbetsplats
förlagd utbildning
i den svenska
gymnasieskolan

Den svenska gymnasieskolan innehåller en relativt liten del
arbetsplatsförlagd utbildning jämfört med många andra länder.
Svenska gymnasieelever kan läsa ett yrkesprogram som skolförlagd utbildning eller som lärlingsutbildning. I den skolförlagda
utbildningen ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande
på samtliga yrkesprogram och på den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av tiden vara arbetsplatsförlagd. Andelen elever som går ett yrkesprogram som lärlingar är fortfarande
mycket marginell (5 procent vårterminen 2013).12 I en granskning

Den är också
ofta bristfälligt
organiserat

av Skolinspektionen 2011 konstateras också att det arbetsplatsförlagda inslaget i den skolförlagda utbildningen ofta är bristfälligt organiserat och att många elever inte ens får de 15 veckors
arbetsplatsförlagt lärande som regelverket föreskriver.
En bedömning utifrån de forskningsresultat som finns är att
det arbetsplatsförlagda inslaget borde bli större i de yrkesförberedande programmen. Den typ av information som arbetsgivare
får via direkta kontakter med ungdomarna är troligtvis svår att
ersätta med andra åtgärder (som stärkta formella meriter), då det
ofta kan handla om bedömningar om hur väl en enskild person

Arbetsplatsförlagd
utbildning extra vik
tigt för dem som inte
fullföljer gymnasiet

passar för ett speciellt arbete. Det är viktigt att lyfta fram att arbetsplatsförlagd utbildning sannolikt är extra viktig för de elever
som inte klarar av att fullfölja gymnasiet, eftersom de kontakter
12. Skolverket (2013).
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de får med potentiella arbetsgivare är det enda som de får med sig.
Detta resonemang gäller också introduktionsprogrammen, där
övergången till nationella program är mycket låg. Utöver kontakter kan striktare krav på arbetsplatsförlagd praktik också medföra
en bättre styrning av utbudet av utbildningsplatser till program
där det finns en efterfrågan på praktikanter, samt att utbildningsanordnarna på ett mer direkt sätt får information om vilka kunskaper arbetsgivarna efterfrågar.13
Ett starkare arbetsmarknadsfokus i yrkesutbildningen tycks
också vara kopplat till högre söktryck i andra länder. I ljuset av
viljan att göra yrkesutbildningen mer attraktiv kan uppmärksammas att det i Norge är fler (cirka 40 procent) av eleverna som deltar

Norge har
starkare arbets
marknadsfokus i
yrkesutbildningen
och högre söktryck

i yrkesutbildningen än i Sverige, samtidigt som yrkesutbildningen
där har betydligt större inslag av arbetsplatsförlagt lärande. Yrkesprogrammen i Norge ger inte automatiskt högskolebehörighet, men möjligheten finns att växla över till ett högskoleförberedande spår efter de två första åren på yrkesutbildningen.14 Den
yrkesförberedande gymnasieskolan i Sverige ger i jämförelse varken tydlig koppling till arbetsmarknaden eller tillräckligt med teoretiska kunskaper för att ge högskolebehörighet, vilket kan anses
som den sämsta av två världar. En gymnasieutbildning som i stället
tydliggör yrkesprogrammens möjligheter att ge jobb – i kombination med tydliga möjligheter att läsa in högskolebehörighet senare
– skulle både göra yrkesprogrammen mer attraktiva och förbättra
programmens potential som språngbräda till arbete.
13. Engdahl och Forslund (2016). Direkt inblandning av arbetsgivare i
utbildningen har också visat sig vara en framgångsfaktor, till exempel inom
arbetsmarknadsutbildningen, se Martinson och Lundin (2003).
14. Korpi, Bäckman och Minas (2015) och sou 2016:77 Bilaga 7 ger en
beskrivning av gymnasiesystemen i vårt närområde.

Kombinera yrkes
program med
tydlig möjlighet att
senare läsa in hög
skolebehörighet
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4.4

Kostnader för att a nställa
unga lågutbildade

Kapitlet har hittills diskuterat förslag på åtgärder inom utbildningssystemet som är önskvärda för att underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för ungdomar med svag studiebakgrund. Men
barriärerna kan också minskas genom sänkta kostnader för att
anställa unga, vilket kan ske via lönebildningen och olika typer av
anställningssubventioner.

Lägstalönernas betydelse
Förbättrar lägre
ingångslöner för
studiesvaga ung
domar inträdet på
arbetsmarknaden?

När det gäller lönebildningens betydelse för ungdomars inträde
på arbetsmarknaden är den centrala frågan om lägre ingångslöner
skulle kunna förbättra arbetsmarknadsutsikterna för ungdomar
med svaga studieresultat. Huvudargumentet är att höga ingångs
löner leder till lägre sysselsättning eftersom arbetsgivare kommer
att undvika att anställa personer som har en för låg produktivitet i
förhållande till lönekostnaden. Ett sådant resonemang förutsätter

Avtalade lägstalöner
måste vara på en nivå
som faktiskt påver
kar lönesättningen

att de avtalade lägstalönerna »ingriper« i lönefördelningen, det
vill säga att de ligger på en nivå som faktiskt påverkar hur lönerna
sätts, vilket framför allt gäller inom servicesektorn.15
Den forskning som finns tyder på att sänkta lägstalöner har
förhållandevis små effekter på sysselsättningen som helhet, men
att sammansättningen av anställda tycks förändras i en riktning
som kan försvåra för de mest studiesvaga ungdomarna (se kapitel
3). Forslund med flera (2014) visar mer specifikt att avtalade löneökningar inom avtalsområden som anställer många unga bidrog
15. Forslund med flera (2012).
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till att relativt färre anställningar avslutades bland personer med
höga betyg (i översta kvartilen) och fler anställningar avslutades
bland personer med låga betyg (i nedersta kvartilen). En möjlig
tolkning av resultaten är att höga lägstalöner kan leda till att lågutbildade unga får lägre arbetsinkomster på grund av ökade ofrivilliga separationer, medan de högutbildade unga då väljer att stanna
i dessa jobb. I kapitel 3 diskuterades möjligheterna till att differentiera lönerna mer efter kvalifikationer och erfarenhet. När det
gäller ungdomar är denna potential särskilt stor eftersom de flesta
avtal redan innehåller särskilda undantag från lägstalönerna för

Differentiering
av löner efter
kvalifikationer
och erfarenhet

ungdomar.
Yrkesintroduktionsavtalen som vi diskuterar nedan är ett in
tressant försök att utveckla denna potential. Noterbart är att rik
tade löneundantag har en stor fördel jämfört med de generella

Riktade löneundan
tag en möjlighet

sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar som nyligen avskaffats, eftersom avtalen kan fokusera på de ungdomar som har reella
svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden medan arbetsgivaravgiftsnedsättningen gällde alla ungdomar upp till 26 års ålder.16

Sysselsättningssubventioner
Ett annat sätt att stimulera efterfrågan på unga personers arbetskraft genom sänkta lönekostnader är via riktade sänkningar av
arbetsgivaravgifterna för dessa. Efter regeringsskiftet 2006 genomfördes en rad riktade skattereformer för att påverka arbetskraftsefterfrågan, bland annat sänktes arbetsgivaravgifterna för
unga. Samtidigt sänktes egenavgiften för unga egenföretagare.
16. I sin avslutande form hade nedsättningen ett snävare fokus på de allra
yngsta ungdomarna, vilket sannolikt var en mycket mer kostnadseffektiv konstruktion.

Sänkta arbetsgivar
avgifter ett sätt
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Sänkningen av arbetsgivaravgiften, som genomfördes i två steg,
tycks dock inte ha påverkat ungdomars sysselsättning och löner i
någon större utsträckning.17
Utifrån de svårigheter som unga lågutbildade har att etablera
sig på arbetsmarknaden är subventioner en möjlig åtgärd för den
ökade risk/osäkerhet som det innebär att anställa unga med låga
Subventioner för
dem som är allra
längst från arbets
marknaden

studieresultat (hög arbetslöshetsrisk). En viktig aspekt är dock att
sådana subventioner bör riktas till just de grupper som står längst
ifrån arbetsmarknaden, för att undvika undanträngningseffekter
och onödiga kostnader.
I dag finns ett par olika subventionerade anställningsformer
som delvis riktar sig till unga som saknar yrkeserfarenhet eller som
har varit arbetslösa (se ruta på s. 117) under en viss tid, till exempel yrkesintroduktionsanställning och traineejobb. Ännu finns det
ingen empirisk utvärdering av dessa anställningsformer, eftersom
antalet anställningar i realiteten blivit så litet att det är svårt att
mäta effekterna.

Inte tillräcklig
lönesänkning för
yrkesintroduk
tionsanställningar

Att så pass få yrkesintroduktionsanställningar skapats kan
tyda på att lönesänkningen inte är tillräckligt stor för att motivera en anställning, särskilt när företagen måste avsätta resurser
för utbildning och upplärning. På kort sikt är det därför tänkbart
att andra konkurrerande sysselsättningssubventioner är mer at

Nystartsjobb verkar
vara mera attraktiva

traktiva. Statskontoret (2015) har till exempel noterat att lönesubventionen är lika stor för nystartsjobb som för yrkesintroduktionsanställning om den som anställs har varit arbetslös i minst
sex månader och arbetar lika mycket. Skillnaden är att arbetsgivarna saknar utbildningsansvar i nystartsjobben. Av en enkätundersökning riktad till arbetsgivare i de branscher där avtal teck17. Egebark och Kaunitz (2013).
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yrkesintroduktionsavtal
Yrkesintroduktionsavtalen riktar sig

Arbetsgivare som vill anställa en per-

till ungdomar som ännu inte fyllt 25

son inom ramen för yrkesintroduktion

år vid anställningstillfället och saknar

kan ansöka om en lönesubvention och

relevant yrkeserfarenhet. En ya-an-

handledarstöd från Arbetsförmed-

ställd anställs för minst sex månader

lingen. Lönesubventionen motsvarar

och vanligast är att anställningen va-

den ordinarie arbetsgivaravgiften

rar i tolv månader. Tiden i utbildning

på bruttolönen (31,42 procent) och

är i regel mellan 15 och 25 procent

handledarstödet är som högst 115

av arbetstiden. För denna tid betalas

kronor per dag (cirka 2 500 kronor

ingen ersättning. Om 25 procent av

per månad). Den statliga subventio-

arbetstiden ägnas åt utbildning, upp-

nen kan också tänkas sänka upplär-

går lönen alltså till 75 procent av den

ningskostnader som arbetsgivaren

kollektivavtalade minimilönen om

annars skulle ha fått stå för, oavsett

sådan finns i avtalet som tillämpas.

vem som hade anställts.

nats 2015 framgick att endast hälften av de svarande företagen
kände till yrkesintroduktionsavtalet, vilket sannolikt bidragit
till den låga volymutvecklingen.18 Konjunkturinstitutet (2016b)
poängterar dessutom att de flesta av yrkesintroduktionsavtalen
föreskriver specifika utbildningskrav, ofta i form av gymnasie18. Statskontoret (2015).
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kompetens, vilket har bidragit till att personer med relativt bättre
förutsättningar än målgruppen som helhet har anställts. Parterna
bör i detta avseende i så stor utsträckning som möjligt undvika
specifika kvalifikationskrav i avtalen, eftersom sådana inte finns i
regeringens riktlinjer för utbetalning av stöd och då sådana krav
dessutom riskerar att snedvrida ya-anställningarna mot personer
som förmodligen skulle ha kommit snabbt i arbete även utan stöd.
Fokusera YA-anställ
ningar på ungdomar
utan fullständiga
gymnasiebetyg

Trots det blygsamma genomslaget för avtalen anser vi att regeringen och parterna bör fortsätta sin strävan att finna avtalslösningar
som underlättar för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden.
Särskilt bör arbetet fokusera på de ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg.

4.5

Sammanfattning

De flesta ungdomar klarar sig bra på arbetsmarknaden både om
man ser på möjligheterna att hitta ett jobb och nivån på inkoms
terna. Men för de mest studiesvaga eleverna är situationen mycket besvärlig både på kort och på lång sikt. Den enskilt viktigaste
faktorn för att få dessa i arbete är att de möter en gymnasieskola
som kan ta dem från grundskolan till ett arbete. Gymnasieskolans
yrkesutbildningar bör utformas så att även studiesvaga elever får
tillträde till utbildningen, att de klarar av att ta sig igenom och
att de får en fullvärdig examen på utbildningarna. Minimikraven
bör inte läggas högre än den nivå som krävs för att eleverna ska
få tillträde till arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Därför
rekommenderar vi följande förändringar.
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Sänk inträdeskraven till de
gymnasiala yrkesutbildningarna
Gymnasiereformen 2011 höjde antagningskraven och detta
tycks ha gjort att antalet personer som påbörjade introduktionsprogram i stället för nationella program ökade. Som ett resultat
minskade genomströmningen i gymnasiet, särskilt bland de mest
studiesvaga eleverna. Detta försvårade således deras möjligheter.
Samtidigt tycks det vara en bidragande orsak till att antalet personer som avslutat yrkesgymnasiet minskat. Att ytterligare skärpa
inträdeskraven till yrkesprogrammen, som Gymnasieutredningen
föreslår, riskerar att stänga ute allt fler studiesvaga elever från utbildningar som ger goda möjligheter till arbete.

Öka mängden arbetsplatsförlagd
utbildning på yrkesutbildningarna
Flertalet studier pekar på att kontakter är viktiga för ung och oprövad arbetskraft som ska etablera sig på arbetsmarknaden. Detta
inte minst för de elever som inte tar sig igenom ett yrkesprogram
och därmed har få medel att visa upp sitt yrkeskunnande. Med
tydligare arbetsmarknadsfokus i yrkesutbildningen kan dessutom
söktrycket öka.

Återinför ämnesbetygen
I dag sätts betyg i gymnasieskolan på varje kurs, vilket innebär att
en elevs slutbetyg i gymnasieskolan i lika stor del baseras på kunskaperna under första året som i slutet av tredje året. Tidiga misslyckanden hänger därför med genom hela gymnasietiden och på-
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verkar också möjligheten att få ett examensbevis. Det är tveksamt
om en sådan ordning är motiverande för studenters inlärning,
eftersom dåliga betyg tidigt i gymnasiet följer med under resten
av studietiden och riskerar att försvaga elevernas motivation att
arbeta hårt. Dessutom är detta ett system som oproportionerligt
straffar personer som har sämre initiala förutsättningar men hög
inneboende förmåga, till exempel invandrare som vistats kort tid i
landet eller personer som mognar sent.

Återinför inte krav på högskolebehörighet
för fullvärdigt gymnasiebetyg
Det finns redan möjligheter att läsa in högskolebehörighet inom
ramen för yrkesutbildningen. Erfarenheterna från tidigare reformer visar att det ökade obligatoriska teoretiska innehåll, som ett
införande av högskolebehörighet skulle medföra, med stor sannolikhet kommer att ytterligare försvåra för de studiesvaga grupperna att få en gymnasieexamen. Vi anser därför, i motsats till
Gymnasieutredningen, att ett system där alla yrkesprogram ger
grundläggande högskolebehörighet vore fel väg att gå. Reformer
av yrkesgymnasiet bör i stället fokusera på att minska de barriärer
som i nuläget hindrar studiesvaga ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden via yrkesprogrammen. Åtgärder för att göra programmen mer attraktiva för de starkare studenterna bör tvärtom
fokusera på att tydligt signalera att yrkesgymnasiet kan kombineras med vidare studier, och i de fall det är nödvändigt förenkla för
de tillval som behövs för att detta ska fungera i praktiken.
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Sänk examenskraven
Kravet på 90 procent godkända kursbetyg sammanfaller med kraven för högskolebehörighet för de teoretiskt inriktade gymnasie
programmen. För de yrkesutbildade saknas en relevant koppling
mellan examenskravet och det yrkesmässiga kunnandet. I stället
riskerar denna ordning att skapa oklarhet kring distinktionen mellan examensbevis och studiebevis, och skapa onödig utslagning av
elever som inte uppnått godkänt i just 90 procent av kurserna.

Se över introduktionsprogrammen
Erfarenheten visar att väldigt få av deltagarna i introduktionsprogram klarar av övergången till nationella program. Det är viktigt
att öka den andelen. För dem som ändå inte klarar av detta – och
därmed kommer att träda in på arbetsmarknaden utan examensbevis eller igenkännbar utbildning – är arbetsgivarkontakter sannolikt absolut centralt.

Subventionera arbetsgivare som
anställer unga lågutbildade
Det är rimligt att subventionera arbetsgivare för den högre osäkerhet/risk som det medför att anställa unga lågutbildade. Lönesubventionerna ska dock vara riktade till de unga som står längst från
arbetsmarknaden för att undvika undanträngningseffekter och
onödiga kostnader. En viktig aspekt när det gäller riktade subventionerade anställningsformer är att de blir enkla och attraktiva för
arbetsgivaren.
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Äldre arbetslösa

S

e t t u r e t t internationellt perspektiv är

Tämligen välfunge
rande arbetsmark
nad för äldre …

den svenska arbetsmarknaden för äldre tämligen välfungerande;
såväl arbetskraftsdeltagandet som sysselsättningen är relativt hög
och många har fasta jobb med hög matchningskvalitet (se kapitel
2). Samtidigt finns det ett antal problem som har att göra med att
äldres arbetsmarknad är mindre dynamisk. Om en äldre person
förlorar sitt jobb – till exempel på grund av arbetsbrist i en bransch
som är på nedgång – är chansen att snabbt få ett nytt jobb ofta

… men lång
genomsnittlig
arbetslöshetstid

ganska liten, vilket illustreras av att den genomsnittliga arbetslöshetstiden är lång för äldre. Det medför att det finns en risk att dessa
personer i stället väljer eller tvingas att lämna arbetskraften. Med
tanke på att pensionsåldern i framtiden sannolikt kommer att behöva höjas är det viktigt att den arbetsmarknad som äldre arbetslösa möter fungerar väl.
I detta kapitel diskuterar vi arbetsmarknaden för äldre personer, med betoning på dem som är arbetslösa. Vilka personer som
ska inkluderas i gruppen äldre är inte uppenbart, men här avses
de som är minst 55 år. Först ger vi en översikt av arbetsmarknads( 122 )
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situationen för äldre arbetslösa och belyser de faktorer som kan
förväntas påverka gruppens situation. Därefter analyserar vi mer
utförligt fyra av dessa: humankapital, viljan och förmågan att
arbeta, åldersdiskriminering och kostnader för att anställa äldre
arbetskraft. I varje delavsnitt diskuterar vi vad vi vet om betydelsen av respektive faktor, vilka politiskt beslutade åtgärder och
regler som påverkar faktorn samt vilka förändringar av dagens
regelverk som kan förbättra arbetsmarknadssituationen för äldre
arbetslösa.

5.1 	Arbetsmarknadssituationen

för äldre arbetslösa
Tabell 5.1 visar sysselsättningsgrad, relativ arbetslöshet, andel
långtidsarbetslösa (de som varit utan arbete under minst sex månader), medelvärde för tid i arbetslöshet (i veckor) och andel av
befolkningen utanför arbetskraften för två breda åldersgrupper
2015, 25–54 år och 55–64 år.
Tabellen visar tydligt att arbetsmarknaden för äldre är mindre
dynamisk. Arbetslösheten är visserligen något lägre för äldre, men
de som trots allt förlorar sina jobb förblir arbetslösa under betydligt längre perioder.
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Tabell 5.1 Arbetsmarknadssituationen för olika åldersgrupper, 2015.

			
		
Relativ
Sysselsättningsgrad,
arbetslöshet,
procent
procent

Långtids-		
arbetslöshet
Genomsnittlig
(> 6 mån),
tid i arbetslöshet,
procent
veckor

Utanför
arbetskraften,
procent

25–54 år
Alla
Män
Kvinnor

85,6
87,9
83,3

5,8
5,8
5,8

39,6
42,6
36,1

39,7
43,5
35,3

9,1
6,7
11,7

55–64 år
Alla
Män
Kvinnor

74,6
77,0
72,3

5,3
6,0
4,6

55,6
56,3
55,0

63,9
69,7
55,6

21,2
18,0
24,3

Not: Med långtidsarbetslösa avses den andel av de arbetslösa som har varit arbetslösa i minst sex
månader. Med genomsnittlig tid i arbetslöshet avses antal veckor i pågående arbetslöshet.
Källa: SCB/Arbetskraftsundersökningarna.

5.2

Vad avgör arbets
marknadsutfallet?

Vad påverkar äldres
arbetsmarknadsutfall?

Äldres arbetsmarknadssituation förväntas bli påverkad av faktorer hos personerna själva (utbudet), hos de rekryterande arbetsgivarna (efterfrågan) samt olika politiskt beslutade åtgärder (policy).

Humankapital

Humankapital. I humankapital ingår utbildning, yrkeserfarenhet och andra färdigheter. De flesta äldre har lång yrkeserfaren-
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het, men det finns andra aspekter på humankapital som kan skapa
problem för dem om de blir arbetslösa. Äldre kanske saknar formell utbildning, vilket kan ge problem om de lediga jobben finns i
andra branscher där arbetsgivarna ställer krav på att de sökande
ska ha en viss formell utbildning. Värdet av tidigare yrkeserfarenhet och annan informell kompetens kan också vara svåra att överföra till andra branscher om kunskapen är väldigt bransch- eller
företagsspecifik. Brist på humankapital kan således vara ett stort
problem.
Viljan och förmågan att stanna kvar på arbetsmarknaden.Ofta finns det olika möjligheter för en äldre person att lämna arbetskraften, till exempel via tidigt pensionsuttag eller avtalspension.

Viljan och förmågan
att stanna kvar på
arbetsmarknaden

Om dessa system är generöst utformade kan det medföra att en
del äldre som förlorar sina jobb väljer att lämna arbetsmarknaden. En relaterad aspekt är individens hälsostatus. Om en person
har hälsoproblem medför det både ökade incitament för personen
att lämna arbetskraften och att rekryterande arbetsgivare kan bli
tveksamma att anställa honom/henne. Det innebär att den äldre
arbetskraftens hälsostatus är viktig. Ytterligare en aspekt är sociala normer. Det är rimligt att tro att normer, till exempel om förväntad pensionsålder, i hög grad påverkar det faktiska beteendet.
Slutligen kan ett problem vara att en del äldre, som har haft en
relativt hög lön på sina tidigare jobb, kan kräva en lika hög lön för
att acceptera ett nytt jobb (det vill säga att de har en hög reservationslön). Det är således viktigt att beakta äldre arbetslösas incitament och förmåga att stanna i arbetskraften.
Åldersdiskriminering. Det är tänkbart att arbetsgivare har, mer
eller mindre välgrundade, uppfattningar om att äldre i genomsnitt
är mindre produktiva än yngre. Det kan leda till att arbetsgivaren
i en rekryteringssituation – på grund av att det ofta är svårt att

Åldersdiskriminering
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bedöma en enskild sökandes produktivitet – väljer bort äldre sökande, det vill säga man använder statistisk diskriminering i sina
rekryteringar. Det är även tänkbart att äldre arbetssökande väljs
bort för att arbetsgivaren (eller andra anställda eller kunder) är
negativt inställda till äldre, vilket brukar kallas ålderism. Oavsett
varför arbetsgivare diskriminerar blir effekten att äldre arbetslösa
får svårare att hitta ett nytt jobb.
Arbetsgivarens kost
nader för att anställa
äldre personer

Arbetsgivarens kostnader för att anställa äldre personer. Betydelsen av denna aspekt påverkas av i vilken utsträckning lönen
kan anpassas till den anställdes produktivitet. Om det är så att
äldres produktivitet faller som en följd av åldern, men lönen inte
kan anpassas efter detta, kanske arbetsgivare finner det lönsamt
att välja bort äldre arbetssökande. Vissa lönerelaterade kostnader
– till exempel premier för tjänstepensioner – kan också stiga med
en persons ålder, vilket även det kan leda till att äldre arbetssökande väljs bort vid rekryteringar.

Politiskt beslutade
åtgärder och regler

Politiskt beslutade åtgärder och regler som berör äldre perso
ners arbetsmarknad. Sådant som möjligheterna att vidareutbilda
sig, utformningen av pensionssystemen och möjligheterna till anställningssubventioner kan påverka äldres vilja och möjligheter
att stanna kvar på arbetsmarknaden om de blir arbetslösa.
Låt oss nu övergå till att diskutera betydelsen av dessa faktorer
och se om det finns behov av reformer.
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Äldres humankapital

En persons humankapital har ofta avgörande betydelse för hur personen klarar sig på arbetsmarknaden. Som redan nämnts kan äldre
som blir arbetslösa förväntas få problem om de saknar formell utbildning. En viktig fråga är därför vad vi vet om den äldre arbetskraftens utbildning. Tabell 5.2 visar högsta slutförda utbildning
för befolkningen i åldersintervallen 25–54 år respektive 55–67 år.
Av tabellen framgår tydligt att den äldre delen av befolkningen
i genomsnitt har mindre formell utbildning. Den tydligaste skillnaden är att den andel som enbart har förgymnasial utbildning

Äldre har i genom
snitt mindre formell
utbildning …

är nästan dubbelt så hög, medan andelen som har en längre universitetsutbildning är lägre. Som visades i kapitel 2 möter de som
inte har en slutförd gymnasieutbildning ofta stora problem på den
Tabell 5.2 Utbildningsnivå i olika åldersintervall, procent.

			
Förgymnasial
Gymnasial

Eftergymnasial
< 3år

Eftergymnasial
≥ 3 år

Uppgift saknas

25–54 år
Alla
Män
Kvinnor

11
12
9

44
48
40

15
15
15

29
23
35

2
2
2

55–67 år
Alla
Män
Kvinnor

20
23
16

46
46
47

15
14
16

19
17
20

1
1
1

Källa: SCB/Befolkningens utbildning.
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svenska arbetsmarknaden, där lönerna är sammanpressade och
inte så lätt kan anpassas till skillnader i humankapital. Arbetsmarknadsstatistiken visar tydligt att arbetslösheten är betydligt
högre för personer med enbart förgymnasial utbildning, och det
… men skillnader
na kan förväntas
minska i framtiden

gäller även för äldre personer. Det bör dock noteras att skillnaderna i utbildning mellan olika åldersgrupper förväntas minska i
framtiden i takt med att de som har utbildats i äldre svenska skolsystem lämnar arbetskraften.
Ett annat mått på äldres humankapital återfinns i pia ac-

Färdigheter i läs
ning och räkning
sämre för äldre

undersökningen (se kapitel 2). Resultaten för Sverige visar att det
finns tydliga skillnader i färdigheter mellan olika åldersgrupper.
För läsning och räkning är resultaten lägre för äldre än för yngre.
Till exempel uppnår 55 procent av dem i åldersgruppen 45–54 år
god kunskapsnivå (minst nivå 3 på en skala från 0–5) i läsning,
mot 40 procent i åldersgruppen 55–65 år. Vidare har 20 procent
i den äldsta åldersgruppen en låg kunskapsnivå (nivå 1 eller läg-

Stora skillnader i
IT-färdigheter

re) i läsning. För färdigheter i it-användning är skillnaderna ännu
större, där har under 20 procent av dem i åldersgruppen 55–65
år goda kunskaper. Vid tolkningen av dessa skillnader bör det
noteras att det som mäts inte är vad som händer med en persons
kunskapsnivå när han eller hon blir äldre utan enbart olika åldersgruppers kunskapsnivå vid en viss tidpunkt. Som framhållits ovan
visar de studier som använder data från pia ac att det finns ett
samband mellan de färdigheter som mäts i undersökningen och
olika arbetsmarknadsutfall.
Sammantaget visar dessa resultat att äldre i genomsnitt har
mindre humankapital i form av formell utbildning och andra fär-

Mer yrkeserfarenhet
hos äldre, men risk
att den är branscheller företagsspecifik

digheter. Visserligen kan de delvis kompensera detta genom mer
yrkeserfarenhet, men risken är att sådan erfarenhet är väldigt
bransch- eller företagsspecifik. Detta kan förväntas skapa pro-
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blem för dem som förlorar sina jobb, vilket aktualiserar frågan om
hur äldre kan upprätthålla och vidareutveckla sitt humankapital.
När man diskuterar utbildning för äldre bör man också ha i åtanke
att de av naturliga skäl har en kortare tid att hämta hem vinsten
av en utbildning. För den äldre arbetskraften är det därför särskilt
viktigt att utbildningen kommer tidigt i en arbetslöshetsperiod,
och att den är kort och arbetsmarknadsinriktad.
Vilka möjligheter finns det då för äldre att förbättra sitt humankapital? Formell utbildning kan ske inom den kommunala vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan, vid universitet och högskolor
eller genom arbetsmarknadsutbildningar via Arbetsförmedlingen.
Det finns inga formella regler som hindrar äldre personer (åtmin

Formellt kanäldre
förbättra sitt
humankapital 
genom utbildning …

stone upp till 65 år) från att delta i dessa utbildningsformer, men
vissa regler gör det ändå i praktiken svårare för äldre att studera.
Bland annat begränsar systemet för studiemedel möjligheterna för
äldre att finansiera studierna. Det finns dels en åldersgräns för studiemedel som infaller det år en person fyller 57 år, dels en regel som
successivt begränsar den tid studielån kan beviljas från det år en

… men åldersgrän
ser för studiemedel
sätter gränser …

person fyller 47 år. Dessa regler minskar möjligheterna för äldre att
omskola sig, vilket också förstärks av att det antal år som personen
kan dra nytta av sin utbildning minskar. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det fullt rimligt att ha regler som begränsar
äldres möjligheter att studera, i och med att det är samhället som
betalar merparten av utbildningskostnaden. När det gäller arbetsmarknadsutbildningar – det vill säga kortare utbildningar direkt
riktade mot arbetslösa – finns det inget som hindrar äldre personer
(under 65 år) från att delta, men det finns en del tecken på att äldre
anvisas till sådana utbildningar mer sällan än yngre.1
1. Se exempelvis Statskontoret (2007).

… och de får i
mindre utsträckning
delta i arbetsmark
nadsutbildningar …
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Ytterligare en möjlighet att utveckla humankapitalet är kompetensutveckling via arbetsgivaren för dem som har ett jobb eller
via de kollektivavtalsbaserade omställningsförsäkringar, som om… och i kompetens
utveckling via arbets
givaren eller omställ
ningsförsäkringar

fattar många av dem som förlorar sina jobb. Det finns en del indikationer på att äldre anställda får ta del av kompetensutveckling
i lägre utsträckning än yngre anställda.2 Delvis är detta naturligt,
eftersom en investering i sådan utbildning ofta blir mindre lönsam
ju äldre den anställde är.
Men vad vet vi då om effekterna av utbildningsinsatser för äldre arbetslösa? Tyvärr finns det relativt få studier som undersöker
effekterna specifikt för äldre. Mayhew och Rijkers (2004) drar,
utifrån framför allt erfarenheter från Storbritannien, slutsatsen att
utbildning riktad till äldre arbetslösa troligen har en begränsad ef-

Viss positiv individ
effekt för äldre som
deltar i utbildning

fekt på chansen att få ett jobb. Det är trots allt rimligt att förvänta
sig en viss positiv individeffekt också för äldre som deltar i utbildning, även om hänsyn tas till att den tid som utbildningen kan ge
avkastning blir kortare ju äldre personen är.
Samhällsekonomiskt är slutsatsen mer oklar eftersom det
oftast är samhället som står för en stor del av kostnaden för utbildningsinsatser. Det faktum att många äldre personer som blir
arbetslösa har brister i humankapital gör dock att även äldre arbetslösa kan behöva åtminstone kortare yrkesinriktade utbild-

Utbildningen bör
ske på eller nära
arbetsplatser och
sättas in tidigt under
arbetslösheten

ningar. Det är emellertid viktigt att utbildningarna sker på eller
nära arbetsplatser så att de ger deltagarna de färdigheter som
verkligen efterfrågas av rekryterande arbetsgivare. Det är även
viktigt att åtgärderna sätts in tidigt under arbetslösheten eftersom vi vet att äldre har problem att få ett nytt jobb. Det kan också övervägas om samhället bör erbjuda ökat stöd till kompetens2. Se exempelvis Försäkringskassan (2001) och oecd (2011).
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utveckling för sysselsatta personer så att de står bättre rustade om
de blir arbetslösa.

5.4

Äldres vilja och förmåga att
stanna på arbetsmarknaden

En annan viktig fråga är om de äldre som förlorar sina jobb vill och
kan stanna i arbetskraften. Den frågan har många dimensioner,
till exempel ekonomiska incitament, hälsostatus och effekten av
sociala normer.
När det gäller ekonomiska incitament är de regler som bestämmer möjligheterna att lämna arbetsmarknaden centrala, det vill
säga regler för allmän pension, tjänstepension och andra vägar
ut från arbetsmarknaden. Det nuvarande svenska allmänna pensionssystemet ger tämligen starka incitament att stanna kvar på
arbetsmarknaden i och med att pensionen bestäms av den sammanlagda livsinkomsten. I sou 2012:28 visas med ett antal räkne-

Allmänna pensions
systemet ger starka
incitament att stanna
kvar på arbets
marknaden …

exempel att det för de flesta numera lönar sig att skjuta upp pensio
neringen. Det finns dock undantag, till exempel för lågavlönade
som får en betydande del av sin pension från garantipensionen.
Det nuvarande pensionssystemet skiljer sig därmed från det tidigare systemet där kopplingen mellan livsinkomst och pensionsnivå var mindre direkt.
För de flesta kompletteras den allmänna pensionen med kollektivavtalsbaserade tjänstepensioner. I princip finns det fyra stora
sådana system: för privatanställda arbetare, privatanställda tjänstemän, kommun- och landstingsanställda och statligt anställda.
I likhet med det allmänna pensionssystemet har de flesta av dessa
tjänstepensionssystem under senare år förändrats i riktning mot

… men det gäller
kanske inte de som
får garantipension
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att pensionen i ökad utsträckning bestäms av livsinkomsten (det
vill säga i riktning från förmånsbestämda till premiebestämda
pensioner). Även detta ger ökade incitament att stanna kvar i arbetskraften. Övergångsreglerna till de nya systemen är emellertid
ofta så långvariga att det tar tid innan förändringarna slår igenom
för de personer som närmar sig pensioneringen.
Vad vet vi då om vilken effekt pensionssystemens utformning
har på viljan hos äldre att stanna kvar i arbetskraften? De studier
som gjorts visar att ekonomiska incitament påverkar pensionsbeslutet, men att andra faktorer, till exempel hälsostatus, sociala
normer och makars gemensamma pensionsbeslut, verkar spela en
ännu större roll.3
När det gäller sociala normer visar forskningen att dessa spelar en stor roll för hur människor väljer i olika situationer. Det är
därför rimligt att tro att normer även påverkar viljan att stanna på

Att pensionsåldern
varit 65 år har sanno
likt skapat en norm
att pensionera sig då

arbetsmarknaden. Det faktum att den allmänna pensionsåldern
i Sverige har varit 65 år under en mycket lång tid har sannolikt
skapat en norm om att man »ska« pensionera sig vid just denna
ålder. Eftersom normer vanligen är seglivade kan vi räkna med att
den normen fortfarande påverkar människors val av tidpunkt för
pensioneringen trots att det nuvarande allmänna pensionssystemet inte har en fast pensionsålder.
Pensionsmyndigheten (2012a) genomförde 2011 en enkätundersökning där personer i åldern 61–70 år tillfrågades om sin inställning till pension. Minst 60 procent av de tillfrågade ville gå i
pension vid just 65 års ålder, vilket indikerar att normen lever kvar.
Samma studie visar också att andelen som ville gå i pension före 65
års ålder tycks ha minskat jämfört med en tidigare studie. Studien
3. Se exempelvis Hallberg (2007) för en diskussion av sådana studier.
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visar dessutom att många av dem som planerade att gå i pension
vid 65 år skulle överväga att arbeta längre om det ekonomiska
utbytet var bättre. Det antyder att ekonomiska incitament spelar
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för pensionsbeslutet

roll, men också att många kanske inte förstått betydelsen av livsinkomsten i det nuvarande systemet.
När det gäller hälsostatus visar de studier som finns att äldres
hälsa har tenderat att förbättras över tiden, något som tydligast
manifesteras i den stigande medellivslängden.4 Till exempel visar
data från scb:s undersökningar om befolkningens levnadsförhållanden (ulf) att den självskattade hälsan i åldersgruppen 55–74 år
har utvecklats mycket positivt över tiden. Även Johansson, Laun
och Palme (2015) drar slutsatsen att den förbättrade hälsostatusen bland äldre ger en stor potential för en högre sysselsättning.

Bättre hälsa ger
potential för högre
sysselsättning

Det bör även nämnas att de förändringar som på senare år har
genomförts vad gäller skatter på arbetsinkomster, krav på arbetslösa samt regler för förtidspension och sjukskrivningar har medfört ökade ekonomiska incitament att arbeta. Till exempel visar
Laun (2012) att det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre (i
kombination med sänkta arbetsgivaravgifter) hade en positiv effekt på äldres sysselsättning.
Ett sätt att undersöka betydelsen av äldre arbetslösas löneanspråk är att studera hur lönerna ser ut för olika åldersgrupper. Figur 5.1 visar för olika åldersgrupper dels månadslönen för alla sysselsatta, dels månadslönen för dem som har varit arbetslösa under
året (»återanställningslönen«). Av figuren framgår att återanställningslönen är ganska konstant från 40-årsåldern, trots att de äldre
som återanställs har allt längre arbetslöshetstider bakom sig (se
4. Se Lagergren (2012) och sou 2012:28 för översikter av svenska
studier om hälsoutvecklingen bland äldre arbetskraft.

Flera regelföränd
ringar har skapat
incitament att
arbeta längre
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Månadslön i kronor omräknat till heltid

35 000

Lön per ålder

30 000

25 000
Återanställningslön per ålder

20 000
18

23

28

33

38

43

48

53

58

63

Ålder
Figur 5.1 Lönenivåer för olika åldersgrupper.
Not: Figuren visar den genomsnittliga novemberlönen uttryckt som månadslön uppräknad till
heltid år 2015 per ålder samt den genomsnittliga novemberlönen för personer med minst 30
dagars registrerad arbetslöshet under samma år per ålder.
Källa: IFAU-databasen.

Lägstalönen som
äldre kan acceptera
är tämligen hög

kapitel 2). Resultatet kan ses som en indikation på att den lägsta
lön som äldre arbetslösa är villiga att acceptera (reservationslönen) är tämligen hög, vilket kan skapa problem om produktiviteten faller med åldern (se diskussionen tidigare i detta avsnitt).
Sammantaget bör de faktorer som har diskuterats i detta avsnitt ha ökat äldre arbetslösas vilja och förmåga att stanna kvar
längre i arbetskraften. Reformerna av pensionssystemen har för-
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stärkt de ekonomiska incitamenten att arbeta. Det finns ändå skäl
att överväga om det inte är lämpligt att i takt med ökad medellivslängd ytterligare förstärka incitamenten att arbeta längre, till
exempel genom att höja åldersgränserna i systemen i takt med den
ökade medellivslängden eller genom att ge äldre rätt till a-kassa
och full sjukpenning även efter 65 år. Den sociala normen om att
pensionsåldern är 65 år kan också förväntas att bli svagare i takt
med att allt fler arbetar längre. Den goda hälsoutvecklingen bland
äldre gör dessutom att fler bör kunna arbeta längre. Här är det
dock viktigt att vara vaksam på arbetsmiljöns betydelse för framtidens hälsostatus hos den äldre arbetskraften.

5.5

Åldersdiskriminering

Om äldre personer blir utsatta för åldersdiskriminering minskar
det givetvis deras möjligheter att få ett nytt jobb vid arbetslöshet.
Dessutom kan personer som upplever sig vara utsatta för diskriminering förväntas vara mer benägna att lämna arbetskraften i
förtid.
Hur vanligt är det då att åldersdiskriminering förekommer?
Den mest tillförlitliga metoden för att studera detta är fältexperiment (se även kapitel 6), där fiktiva jobbansökningar skickas till
rekryterande arbetsgivare. Det finns ett flertal sådana studier för
andra länder som visar att åldersdiskrimineringen är betydande.5
För Sverige har det fram tills nu saknats sådana studier av äldre arbetskraft. Ahmed, Andersson och Hammarstedt (2012) visar att
5. Se exempelvis Bendick, Jackson och Romero (1997), Lahey (2008)
och Neumark, Burn och Button (2015).

Förstärk incita
menten ytterligare
att arbeta längre
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åldersdiskriminering förekommer i Sverige, men analyserar inte
de åldersgrupper som är av intresse här.
En pågående studie visar emellertid stark evidens för att det
förekommer diskriminering mot äldre personer. I studien skickas
mer än 6 000 ansökningar till rekryterande arbetsgivare där de
Åldersdiskrimine
ring kan förekom
ma så tidigt som
i 45-årsåldern

fiktiva sökande är i åldern 35–70 år. Resultaten indikerar att åldersdiskrimineringen startar så tidigt som i 45-årsåldern och i åldrarna nära pensioneringen är sannolikheten att bli kallad till anställningsintervju närmast obefintlig.6 Även Eriksson, Johansson
och Langenskiöld (2016) finner, i ett hypotetiskt valexperiment,
stöd för att svenska arbetsgivare väljer bort personer över 55 år.
Dessa resultat ger tydligt stöd för att åldersdiskriminering är ett
problem även på den svenska arbetsmarknaden.
Det finns också studier som frågar arbetsgivare eller anställda/
arbetslösa om diskriminering. Sådana studier har dock nackdelen
att vi inte kan veta om de mäter verklig eller upplevd diskriminering, men de kan ändå ge en indikation på om diskriminering
förekommer.
Ett exempel på en enkätstudie riktad till arbetsgivare är Pensionsmyndigheten (2012b). Den finner att många av arbetsgivarna i undersökningen var relativt positivt inställda till äldre arbets-

Enkät: Arbetsgiva
re oroliga för att
äldre är mindre
anpassningsbara

kraft i allmänhet, men att de uttryckte farhågor om att äldre var
mindre anpassningsbara och sämre på att ta till sig ny kunskap.
Många påpekade också att yngre i genomsnitt är bättre utbildade.
Färre än två av tio ansåg dock att yngre var mer produktiva eller
mer motiverade än äldre. Samtidigt fanns det arbetsgivare som uttryckte åsikter som tydde på en negativ inställning till äldre.
Ett exempel på en studie riktad till individer är Pensionsmyn6. Se Carlsson och Eriksson (2016).
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digheten (2012a), där personer nära pensionsåldern intervjuades.
Runt 30 procent uppgav att ett av skälen till att gå i pension var att
det är svårt för äldre personer att få ett jobb.
Sammantaget ger dessa studier starkt stöd för att åldersdiskriminering förekommer på den svenska arbetsmarknaden. Diskrimineringslagen förbjuder sedan ett antal år åldersdiskriminering,
men erfarenheterna av den visar att det är svårt att bevisa att diskriminering förekommit i ett specifikt fall. Generellt har det visat
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sig vara svårt att hitta åtgärder som på ett effektivt sätt motverkar
diskriminering. Möjligen kan allmänt opinionsarbete ha effekt på
lång sikt. Är skälet till diskrimineringen osäkerhet om äldres produktivitet kan även anställningssubventioner vara effektiva.

5.6

Kostnader för att anställa äldre

En potentiellt viktig faktor är om det finns kostnadsskäl för arbetsgivare att undvika att anställa äldre arbetssökande. Det gör det angeläget att diskutera dels hur sambandet mellan lön och produktivitet ser ut för äldre arbetskraft, dels om det finns lönerelaterade
kostnader som stiger med den anställdes ålder.
En första fråga är hur sambandet mellan lön och produktivitet
ser ut. Vi vet att en persons lön vanligen stiger med åldern, vilket

Lönen stiger vanli
gen med åldern …

ofta tolkas som att lönen stiger i takt med att personens produktivitet ökar. Det är dock tänkbart att produktiviteten slutar att öka,
eller till och med börjar falla, när en person uppnår en viss ålder.
Om lönen inte kan anpassas efter sådana förändringar kommer
arbetsgivaren att få incitament att avstå från att anställa äldre arbetssökande.
Finns det då något empiriskt stöd för att hävda att produktivi-

… men vad
händer med
produktiviteten?
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teten faller med stigande ålder? Det är en fråga som inte är helt lätt
att besvara på grund av att det är svårt att mäta en enskild anställds
Verkar inte finnas
tydligt samband
mellan ålder och
produktivitet

produktivitet. De studier som finns ger tämligen motstridiga resultat, men indikerar sammantaget att det inte finns något tydligt
samband mellan en persons ålder och arbetsprestation. McEvoy
och Cascio (1989) gör en metaanalys av 96 forskningsstudier och
finner inget stöd för ett tydligt samband mellan en anställds ålder
och produktivitet. Skirbekk (2004) finner dock, i en litteraturöversikt, stöd för att produktiviteten börjar falla redan från 50-årsåldern. En möjlig tolkning av dessa motstridiga resultat är att många
äldre personer använder sin erfarenhet för att kompensera för en
eventuell åldersrelaterad nedgång i kognitiv eller fysisk förmåga.
oecd (2011) visar att lönen tycks stiga med ålder i många

Kollektivavtalen
innehåller sällan
regler om att
lönen ska stiga med
anställningstiden

oecd-länder. Svenska kollektivavtal innehåller dock sällan regler
om att lönen ska stiga med anställningstiden, vilket är vanligt i en
del andra länder. Det är heller inte uppenbart varför en arbetsgivare som anställer en äldre arbetslös person skulle vara tvungen
att betala en hög åldersbaserad lön. De teoretiska argument som
brukar användas för att förklara varför äldre anställda ofta får
en lön som är högre än deras produktivitet bygger vanligen på utvecklingen inom en anställning, eftersom löneutvecklingen kan
användas för att motivera den anställde tidigare under karriären.7
Som vi såg i figur 5.1 finns det inte heller några tecken på att äldre
personer i Sverige betalas högre löner av senioritetsskäl.

Premier för tjänste
pensioner kan
göra det dyrt att
anställa äldre

Kostnader för premier till kollektivavtalsbaserade tjänstepensioner kan göra det dyrt för arbetsgivaren att anställa äldre arbetslösa. Flera av dessa avtal innehåller regler som gör att premierna

7. Se exempelvis Lazear (1979).
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stiger med den anställdes ålder.8 Några av dessa avtal har dock
under senare år omförhandlats i riktning mot åldersoberoende
premier (det vill säga från förmånsbaserade till premiebaserade
system), men långvariga övergångsregler gör att det tar tid innan
sådana förändringar slår igenom fullt ut. I Pensionsmyndigheten
(2012b) anger runt 20 procent av de tillfrågade arbetsgivarna i
vissa branscher att tjänstepensionspremier gör det för dyrt att anställa och behålla äldre arbetskraft. Man kan således inte bortse
från risken att en del arbetsgivare avstår från att anställa äldre arbetssökande på grund av höga förväntade kostnader för tjänstepensionspremier.
Om det är så att arbetsgivare uppfattar det som dyrt att anställa äldre arbetssökande aktualiserar det frågan om huruvida subventioner kan användas för att hjälpa äldre arbetslösa att få nya
arbeten. Som nämnts vet vi att subventionerade anställningar ofta
har positiva individeffekter, men att de samtidigt kan ha stora undanträngningseffekter. Sådana åtgärder bör därför bara användas
för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Äldre långtidsarbetslösa är ett bra exempel på en grupp med en svag ställning på
arbetsmarknaden där subventioner kan vara motiverade.

Subventioner bör
kunna användas
för äldre lång
tidsarbetslösa

Det finns flera subventioner som kan användas för äldre långtidsarbetslösa. Nystartsjobben är en rättighet för den som uppfyller villkoren för stödet medan särskilt anställningsstöd beslutas i
varje individuellt fall av Arbetsförmedlingen. Det senare stödet är
mer generöst och kan ge upp till 85 procent av lönekostnaden upp
till ett takbelopp. Reglerna för nystartsjobb är speciellt förmånliga för äldre arbetslösa som kan få stöd under dubbelt så lång tid
8. Se exempelvis Hessel, Hallberg och Cohen Birman (2012) för
räkneexempel.

Nystartsjobb,
särskilt anställ
ningsstöd …
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som de har varit arbetslösa. Särskilt anställningsstöd kan ges i tolv
månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tolv månader.
Det är ofta svårt att göra tillförlitliga utvärderingar av olika
anställningsstöds effekter på arbetsmarknadsutfallet eftersom
stöden inte fördelas slumpmässigt (det vill säga det saknas en tydlig kontrollgrupp att jämföra utfallet mot). Sjögren och Vikström
(2015) studerar nystartsjobben och finner en positiv effekt, men
analyserar inte specifikt effekten för äldre personer.
… sänkta arbets
givaravgifter och
förstärkt jobbskat
teavdrag för äldre …

En annan möjlighet är sänkta arbetsgivaravgifter för äldre
personer. Laun (2012) utvärderar effekten av den sänkning av arbetsgivaravgiften för personer över 65 år som genomfördes 2007.
Hon utvärderar den sammanlagda effekten av den förändringen
och införandet av det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre och
finner att totaleffekten på sysselsättningen är positiv, men det är
inte möjligt att särskilja effekten av arbetsgivaravgifts- och inkomstskattesänkningen.

… kan ha positiva
effekter på äldres
sysselsättning

Sammantaget antyder dock dessa studier att anställningssubventioner och sänkta arbetsgivaravgifter kan ha positiva effekter
på sysselsättningen för äldre arbetssökande. Samtidigt bör det noteras att vi i kapitel 3 argumenterade för att sysselsättningssubventioner ska vara tydligt riktade mot personer med en svag ställning
på arbetsmarknaden. Arbetsgivaravgiften för personer över 65 år
är lägre, men denna nedsättning minskades nyligen. En lägre arbetsgivaravgift för äldre förefaller vara en bra åtgärd för att hålla
nere de totala lönekostnaderna för denna grupp och därmed underlätta för fler att stanna kvar i arbete. Det kan därför vara lämpligt att återställa arbetsgivaravgiften till sin tidigare nivå.
Även om det finns generösa subventioner för att anställa äldre
arbetslösa kan man inte bortse från att det finns grupper av äldre
arbetslösa som sannolikt kommer att ha mycket svårt att hitta ett
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jobb på den reguljära arbetsmarknaden. För dessa grupper kan
särskilda skyddade arbeten som diskuterades i kapitel 3 vara en
särskilt ändamålsenlig lösning. Sådana arbeten bör främst utföras
inom den offentliga sektorn och bestå av arbetsuppgifter som är så

Särskilda skydda
de arbeten inom
offentlig sektor

meningsfulla som möjligt för både deltagaren och samhället. Det
är även rimligt att deltagaren får en ersättning för sitt arbete motsvarande a-kasseersättningen.
Som nämnts är det särskilt viktigt att humankapitalsatsningar
som vänder sig mot äldre arbetslösa kommer tidigt, är korta och
arbetsmarknadsinriktade. Det talar för att arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör sättas in tidigt i arbetslöshetsperioder när de
vänder sig mot de äldre. Om man gör deltagandet obligatoriskt
kan man dessutom minska risken att de äldre fastnar i en passivitet som gör att arbetslöshetsperioden blir en brygga till pension.
Tidiga obligatoriska arbetsmarknadsåtgärder för äldre arbetslösa
(motsvarande ungdomsprogrammen) bör således vara ett effektivt sätt att öka de äldre arbetslösas chanser att få nya jobb. Resultaten i Bennmarker, Skans och Vikman (2013) ger viss direkt evidens för att obligatoriska aktiveringsåtgärder har positiva effekter
på äldre arbetslösas sannolikhet att få ett nytt jobb.

5.6

Sammanfattning

Det finns ett flertal faktorer som påverkar äldre arbetslösas möjligheter att stanna kvar i arbetskraften. Humankapital, viljan och förmågan att stanna i arbetskraften, åldersdiskriminering och arbetsgivarnas kostnader för att anställa äldre arbetskraft förefaller alla
vara viktiga. För att uppnå ett bättre utfall kan en del förändringar
av dagens åtgärder och regler övervägas.

Åtgärder bör sättas
in tidigt i arbetslös
hetsperioder och
vara obligatoriska
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Ge äldre arbetslösa tillgång till
tidiga obligatoriska insatser
Äldre arbetslösa personer bör få tillgång till tidiga obligatoriska
insatser. Sådana insatser bör vara korta och ha ett mycket tydligt
arbetsmarknadsfokus då den tid som det ökade humankapitalet
kan användas är betydligt kortare för äldre än för yngre. Genom
att göra insatserna tidiga och obligatoriska minskas risken att arbetslöshet för äldre de facto blir en övergång till pension.

Ge stöd till äldre sysselsattas kompetensutveckling
Det bör övervägas om samhället på något vis kan stödja äldre sysselsattas kompetensutveckling eftersom det finns tecken på att arbetsgivare inte låter äldre anställda delta i sådan, vilket kan skapa
problem vid framtida arbetslöshet.

Överväg åtgärder för att
motverka åldersdiskriminering
Åldersdiskriminering förefaller vara ett problem på den svenska arbetsmarknaden och åtgärder mot åldersdiskriminering är
därmed önskvärda. Sverige har dock en diskrimineringslag som
förbjuder åldersdiskriminering och det är svårt att se hur utökad
lagstiftning kan användas för att komma längre. Möjligen är opinionsbildning en väg att på lång sikt motverka diskriminering. Är
skälet till diskrimineringen osäkerhet om äldres produktivitet kan
dock anställningssubventioner eller sänkta arbetsgivaravgifter
vara effektiva.

Äldre arbetslösa

Se över anställningssubventionerna
Arbetsgivare kan uppleva det som dyrt att anställa äldre arbetssökande, till exempel på grund av brister i humankapital eller höga
lönerelaterade kostnader som premier för tjänstepensioner. En
möjlig åtgärd för att motverka det är anställningssubventioner.
Det är dock viktigt att sådana subventioner riktas mot de personer
som står längst från arbetsmarknaden. Det kan ske genom att Arbetsförmedlingen ges en ökad roll för att bestämma vem som får
sådana subventioner så att de i ännu större utsträckning riktas till
de allra svagaste grupperna. Likaså bör man överväga om den lägre arbetsgivaravgiften för äldre ska återställas till sin tidigare nivå.

Skapa särskilda jobb för personer som står mycket
långt från den reguljära arbetsmarknaden
Det kan behövas särskilda arbeten för personer som står mycket
långt från den reguljära arbetsmarknaden. Äldre långtidsarbetslösa med låg utbildning har i många fall mycket begränsade möjligheter att få ett nytt jobb. För denna grupp kan det vara motiverat
med särskilda skyddade anställningar inom framför allt den offentliga sektorn.
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Flykting- och anhöriginvandrade

A

n de l e n av s v e r ig e s befolkning som

är utrikes födda har ökat kraftigt under de senaste decennierna,
framför allt genom flykting- och anhöriginvandring från utomeuropeiska länder. Under 2015 var denna utveckling extra tydlig när
Över 160 000 asyl
sökande år 2015

krig och konflikter i omvärlden medförde att över 160 000 personer ansökte om asyl i Sverige. Vid årsskiftet 2015/2016 var 17
procent av Sveriges befolkning utrikes födda och drygt 22 procent
hade utländsk bakgrund (det vill säga var utrikes födda eller hade
två utrikes födda föräldrar). Befolkningsprognoser visar att dessa
andelar förväntas fortsätta att öka i framtiden, inte minst genom
fortsatt flykting- och anhöriginvandring.
Det är tydligt att integrationen av flykting- och anhöriginvandrade är en av de största utmaningarna för det svenska sam-

Effektiv integra
tionspolitik kräver
goda möjligheter
att etablera sig på
arbetsmarknaden

hället under de kommande åren. En effektiv integrationspolitik
har många dimensioner, men kräver framför allt att de nyanlända
ges goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Bara då
kan målet om »lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för
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alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund«1 uppfyllas. I dagsläget
är det uppenbart att detta mål inte nås. De invandrade är visserligen en heterogen grupp, men en jämförelse av arbetsmarknads
situationen för dem som är födda i Sverige och flykting- och
anhöriginvandrade visar tydligt att den senare gruppen har ett betydligt sämre utfall. Det är därför viktigt att diskutera hur samhället med olika politikåtgärder kan förbättra invandrade personers
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
I detta kapitel ger vi först en översiktsbild av situationen för
flykting- och anhöriginvandrade på den svenska arbetsmarknaden. Därefter diskuterar vi tre frågor: 2
1. Vad kan förklara den sämre arbetsmarknadssituationen för
flykting- och anhöriginvandrade?
2. Vilka är erfarenheterna av de åtgärder som i dagsläget används
för att stödja flykting- och anhöriginvandrades arbetsmarknadsetablering?
3. Hur behöver befintliga åtgärder förändras för att uppnå ett
bättre utfall?

6.1

Arbetsmarknadssituationen för
flykting- och anhöriginvandrade

Tabell 6.1 visar sysselsättningsgrad, relativ arbetslöshet och andel
av befolkningen som befinner sig utanför arbetskraften för inrikes födda, alla utrikes födda och utrikes födda från världsdelar
med huvudsakligen flykting- och anhöriginvandring. Av tabellen
1. Regeringens proposition 2008/09:1.
2. Diskussionen bygger delvis på en uppdatering av forskningsöversikten i Eriksson (2010).

Invandrade har klart
sämre arbetsmark
nadsutfall än infödda
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Tabell 6.1 Sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften (15–74 år), 2015,

procent.

Sysselsättningsgrad

Relativ arbetslöshet

Utanför arbetskraften

68,4
59,5
48,1
53,9

5,4
16,0
30,7
23,4

31,6
40,5
51,9
46,1

Inrikes födda
Utrikes födda
Födda i Afrika
Födda i Asien

Källa: SCB/Arbetskraftsundersökningarna.
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Figur 6.1 Andel förvärvsarbetande åren efter invandring.
Källa: SCB/RAMS.
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Figur 6.2 Andel förvärvsarbetande åren efter invandring, män och kvinnor.
Källa: SCB/RAMS.

framgår tydligt att flykting- och anhöriginvandrade i samtliga avseenden har en sämre arbetsmarknadssituation än inrikes födda.
Ett bra sätt att studera sysselsättningsutvecklingen för flykting- och anhöriginvandrade är att följa dem som kommit till
Sverige vid en viss tidpunkt under ett antal år. Figur 6.1 visar andel
förvärvsarbetande av flyktinginvandrare 2000, 2004, 2008 och
2012. Av figuren framgår tydligt att sysselsättningen är mycket
låg de första åren i Sverige, vilket är föga förvånande. Mer bekymmersamt är att sysselsättningen är låg även efter tio år i Sverige.
Figuren indikerar att det tar ungefär sju till åtta år innan hälften

Mycket låg syssel
sättning de första
åren, men också
efter 10 år
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förvärvsarbetar. Andelen förvärvsarbetande är något högre bland
dem som anlänt 2012, 2013 och 2014 (de båda senare visas inte i
figuren, men framgår av data).
Det finns även betydande skillnader mellan grupper med olika
Speciellt låg syssel
sättning bland
dem som är födda
i Afrika och Asien

ursprungsland. scb (2009a) visar att sysselsättningen är speci-

Betydligt lägre
sysselsättning
bland kvinnor

som kom till Sverige som flyktinginvandrare 2004. Sysselsättning-

ellt låg bland personer födda i länder i Afrika och Asien. Det finns
dessutom betydande skillnader mellan män och kvinnor, vilket
framgår av figur 6.2 som visar andelen förvärvsarbetande av dem
en är betydligt lägre bland kvinnor än bland män.
Sammanfattningsvis visar statistiken tydligt att arbetsmarknadssituationen för flykting- och anhöriginvandrade i dagsläget är
dyster. Speciellt bekymmersamt är att det tar mycket lång tid innan
nyanlända lyckas etablera sig på arbetsmarknaden, vilket indikerar att trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden är höga
för dessa grupper. Som visades i kapitel 2 är skillnaderna mellan
utomeuropeiska invandrades och inföddas sysselsättningsframgång dessutom större än i andra eu-länder.

6.2

Vad förklarar flykting- och
anhöriginvandrades sämre
arbetsmarknadsutfall?

I kapitel 3 diskuterades på ett allmänt plan de faktorer som påverkar marginalgruppernas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Här belyser vi dessa aspekter mer i detalj med fokus på
nyanlända flykting- eller anhöriginvandrade personers arbetsmarknadsetablering. Vi diskuterar faktorer hos personerna själva
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(utbudet), hos de rekryterande arbetsgivarna (efterfrågan) samt
olika politiskt beslutade åtgärder (policy).
Humankapital. I begreppet humankapital inkluderas allt det

149
Vad avgör arbets
marknadsutfallet?
Humankapitalet

som påverkar hur produktiv en anställd person kan förväntas
vara: utbildning, yrkeserfarenhet, språkkunskaper och alla andra
egenskaper som är relevanta för personens förmåga att fungera
på en arbetsplats. Humankapital kan givetvis förvärvas såväl i
Sverige som i ursprungslandet, men det är rimligt att anta att åtminstone en del av det humankapital som förvärvats i ursprungslandet inte är överförbar till den svenska arbetsmarknaden. Det
gäller särskilt språkkunskaper och annan landspecifik kunskap.
Brist på humankapital kan göra det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, speciellt om lönespridningen är liten och lägstalönerna är höga.
Formella och informella nätverk. Det är väl känt att många re-

Nätverken

kryteringar sker via informella kontakter och det är rimligt att tro
att invandrade personer har sämre tillgång till informella nätverk
bestående av personer med en stark ställning på arbetsmarknaden än vad inrikes födda personer har. Detta kan medföra att de
inte får kännedom om många lediga jobb eller inte kan uppvisa de
referenser som många arbetsgivare efterfrågar. Det är också möjligt att en persons nätverk påverkar inställningen till betydelsen
av förvärvsarbete (exempelvis via sociala normer) och sökaktiviteten. Avsaknaden av bra informella nätverk kan därför fördröja
etableringen på arbetsmarknaden.
Rekryterande arbetsgivares krav för att betrakta en person
som anställningsbar. Det kan handla om krav på formell utbildning, yrkeserfarenhet eller språkkunskaper, och det är rimligt att
tro att många arbetsgivare kräver att en arbetssökande ska uppnå
en viss lägstanivå för dessa egenskaper innan han eller hon betrak-

Arbetsgivarens
krav
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tas som en relevant kandidat för en anställning. De krav som en
arbetsgivare ställer på de arbetssökande påverkas dessutom av till
exempel hur lönebildningen går till, hur lägstalönerna sätts och
hur anställningsskyddet är utformat.
Diskriminering

Diskriminering. Diskriminering kan ha sin utgångspunkt i att
arbetsgivaren har svårt att bedöma de arbetssökandes egenskaper och därför väljer bort sökande från grupper som arbetsgivaren
tror i genomsnitt har sämre egenskaper. Detta brukar kallas statistisk diskriminering och grundar sig i arbetsgivarens osäkerhet om
de arbetssökandes egenskaper. Diskriminering kan också ha sin
utgångspunkt i att arbetsgivaren, andra anställda eller kunder har
en negativ inställning till invandrade personer. Detta brukar kallas
för preferensdiskriminering. Förekommer det diskriminering blir
det givetvis svårare att lyckas med arbetsmarknadsetableringen.

Politiska åtgärder

Åtgärder som samhället använder för att understödja invand
rade personers arbetsmarknadsetablering. Sådana åtgärder kan
ha både positiva och negativa effekter beroende på hur de är utformade. I Sverige är sedan länge utgångspunkten att politiska
åtgärder ska vara av generell karaktär och således inte bara gälla vissa grupper, men det finns ett antal åtgärder som är speciellt
riktade till nyanlända flykting- och anhöriginvandrade under de
första åren i landet. Dessa åtgärders utformning är därmed av stor
betydelse och kan ha effekt både direkt och indirekt via de övriga
förklaringsfaktorerna. Till exempel kan en åtgärd öka en persons
humankapital och ge värdefulla kontakter men också ge inlåsningseffekter som fördröjer arbetsmarknadsetableringen.
Det bör noteras att de ovan nämnda förklaringsfaktorerna inte
är ömsesidigt uteslutande. Tvärtom är det troligt att de samverkar
och ibland förstärker varandra. Till exempel är det möjligt att en
person som upplever sig vara utsatt för diskriminering kan välja
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att inte utbilda sig, vilket resulterar i mindre humankapital. Härnäst diskuterar vi mer i detalj de olika faktorernas betydelse.

Humankapital
De finns två former av humankapital som är speciellt viktiga att
ta upp i detta sammanhang: formell utbildning och kunskaper i
svenska. Låt oss börja med att fokusera på utbildning. Figur 6.3

Fokus på utbildning

visar högsta slutförda utbildning för inrikes födda, alla utrikes
födda samt för personer som har sitt ursprung i några av de vanligaste invandringsländerna bland flykting- och anhöriginvandrade
under de senaste åren.
Av figuren framgår att utrikes födda i genomsnitt har en något
lägre utbildningsnivå än inrikes födda. Den mest anmärkningsvärda skillnaden är dock att andelen som endast har förgymnasial
utbildning är ungefär dubbelt så hög, en skillnad som är större
bland kvinnor än bland män. Skillnaderna är dessutom ännu stör-

Dubbelt så många
utrikes födda med
enbart förgymna
sial utbildning

re om man fokuserar på personer som har invandrat från de senaste årens vanligaste invandringsländer. Bland invandrade personer
med sitt ursprung i länder som Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien har 30 till 50 procent enbart förgymnasial utbildning, som
dessutom i många fall är betydligt kortare än den svenska nioåriga grundskolan. Enligt Arbetsförmedlingen har 31 procent av de
inskrivna i etableringsuppdraget förgymnasial utbildning kortare
än nio år och ytterligare 19 procent förgymnasial utbildning på
nio år (augusti 2016).
Nästa fråga är om dessa skillnader kan förklara det sämre arbetsmarknadsutfallet för flykting- och anhöriginvandrade. Generellt visar de empiriska studier som har gjorts att skillnader i
formell utbildning inte kan förklara hela skillnaden i arbetsmark-

Skillnader i utbild
ning förklarar inte
hela skillnaden i
arbetsmarknadsutfall
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Figur 6.3 Högsta uppnådda utbildning för personer 25–64 år, 2015.
Källa: SCB/Befolkningens utbildning.

nadsutfall mellan inrikes och utrikes födda,3 samtidigt som skillnaden i utfall mellan hög- och lågutbildade invandrade är mycket
stor. Som visades i kapitel 2 möter personer som inte har slutfört en
gymnasieutbildning ofta stora svårigheter på den svenska arbetsmarknaden, vilket i ännu högre grad gäller för utrikes födda. Brist
3. Se Integrationsverket (2003) och (2004) för översikter.
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på formell utbildning framstår således som en av de allra viktigaste
faktorerna som måste hanteras inom ramen för integrationspolitiken.
Ett antal forskningsstudier stödjer denna bild. Rooth och
Åslund (2006) visar att sannolikheten att få ett arbete ökar med
antalet år i utbildning och att utbildning är särskilt lönsam för
grupper som har svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel utomeuropeiska flykting- och anhöriginvandrade. Studien visar också att utbildning förbättrar möjligheterna
att få ett arbete oavsett om den är genomförd i Sverige eller i ett
annat land. Avkastningen på utbildningen tycks emellertid vara

Utbildning i sig
förbättrar möjlig
heten att få arbete

högre om åtminstone en del av den har genomförts i Sverige.4
Tre andra relevanta studier är Dahlstedt och Bevelander
(2010), som visar att utbildning ökar möjligheterna till sysselsättning för utrikes födda, Lundborg (2013), som visar att sysselsättningsskillnaden mellan inrikes och utrikes födda är större bland
lågutbildade än bland högutbildade, samt Katz och Österberg
(2013), som finner att utbildningsavkastningen är lägre för invandrade personer även om de genomfört sin utbildning i Sverige.
De svenska studierna överensstämmer med resultaten från internationella studier som vanligen visar att utbildning lönar sig även
för invandrade personer, men att avkastningen tenderar att vara
5

lägre om den skett i ursprungslandet. Sammantaget talar detta för
att insatser för lågutbildade invandrade bör vara en central del av
integrationspolitiken.
I kapitel 3 (figur 3.3) visades relationen mellan sysselsättning,
4. Se exempelvis Nordin (2009).
5. Se exempelvis Friedberg (2000), Bratsberg och Ragan (2002) samt
Hartog och Zorlu (2009).

Avkastning på
utbildning lägre
om den skett i
ursprungslandet
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lön och utbildning för inrikes födda vid tre tillfällen. Figur 6.4 visar
motsvarande för utrikes födda. Till skillnad från situationen bland
de inrikes födda har sysselsättningen ökat bland de utrikes födda
med minst gymnasieutbildning under det senaste decenniet. Sysselsättningen för de lägst utbildade kvarstår emellertid på en mycket
låg nivå, medan lönerna har fortsatt att öka för alla grupper.
Den andra viktiga formen av humankapital är kunskaper i

50 000

Medianlön (månadslön) i kronor

Mycket låg nivå på
sysselsättningen
för de utrikes födda
med lägst utbildning
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Figur 6.4 Medianlön och sysselsättning uppdelat på högsta utbildningsnivå

bland utrikes födda.
Not: Högsta utbildningsnivå definieras utifrån den första siffran i SCB:s utbildningsnomenklatur.
I figuren visas sysselsättningsgraden och medianlönen inom följande sex utbildningsnivåer från
vänster: (i) grundskola, (ii) gymnasium – ej teoretiskt, (iii) treårigt teoretiskt gymnasium, (iv) kort
högskola, (v) lång högskola och (vi) doktorandstudier. För infödda, se figur 3.3.
Källa: IFAU-databasen.
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svenska. Såväl svenska som internationella studier visar att kunskaper i landets språk har mycket stor betydelse för invandrade personers situation på arbetsmarknaden. Till exempel visar Rooth och
Åslund (2006) att »sysselsättningspremien« av att behärska det
svenska språket väl är i storleksordningen 10 procentenheter. Även

Kunskaper i svenska
ger »sysselsättnings
premie«

internationella studier finner effekter i samma storleksordning.
Ett problem i studier som undersöker betydelsen av god språkförmåga är att det är svårt att mäta språkkunskaper hos den vuxna befolkningen. En internationell studie som försöker göra det
är pia ac-studien, som visar att utrikes födda har betydligt sämre
läs- och skrivkunnighet än inrikes födda i Sverige.6 Exempelvis är
medelvärdet i läsfärdighet 289 poäng för inrikes födda och 235
poäng för utrikes födda, och 42 procent av de utrikes födda ligger
under kunskapsnivå 2 på den skala som används för att klassificera färdigheterna (skalan går från 0 till 5).
Resultaten för utrikes födda ökar med vistelsetiden i Sverige,
men även för personer med lång vistelsetid är resultaten betydligt
sämre än för inrikes födda. Resultaten för utrikes födda ökar med
utbildningsnivån, men även här finns stora skillnader. Exempelvis
är det enbart 55 procent av de utrikes födda med en eftergymnasial
utbildning på minst två år som uppnår god kunskapsnivå (minst
nivå 3) medan motsvarande siffra för inrikes födda är 85 procent.
En jämförelse med övriga studerade länder visar att Sverige är det
land där gapet i språkfärdighet mellan inrikes och utrikes födda är
störst.
Resultaten från pia ac överensstämmer med vad som observerats i tidigare undersökningar av liknande slag, till exempel
International Adult Literacy Survey (ials) som genomfördes på
6. scb (2013).

Sverige har störst
gap i språkfärdig
het mellan inrikes
och utrikes födda
enligt PIAAC
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1990-talet. Av studier som använder data från pia ac och ials
framgår dessutom att resultaten i språkfärdigheter uppvisar en
stark korrelation med olika arbetsmarknadsutfall.7 Som nämndes
i kapitel 2, är det från denna typ av data svårt att avgöra om kunskaperna som mäts leder till en ökad sysselsättningssannolikhet,
eller om det tvärtom är så att sysselsättning leder till bättre färdigheter. Sannolikt är båda processerna relevanta.

Informella nätverk
Som diskuterades i kapitel 2 är sociala nätverk ytterst betydelsefulla på arbetsmarknaden. Till exempel bedömer Arbetsförmedlingen (2016b) att upp till 70 procent av alla lediga jobb inte utannonseras via dem.
Utrikes födda har
högre lön om de fått
jobb via formella
kontakter, för inföd
da är det tvärtom

De svenska studier som har gjorts indikerar att inrikes födda
som fått sina jobb via informella kontakter har högre lön än de
som fått sina jobb via formella kontakter, medan det omvända gäller för utrikes födda.8 Detta förklaras sannolikt av skillnader i
sammansättningen av de nätverk där de informella rekryteringarna sker. En sådan slutsats stöds av studier som visar att de nätverk
som omger inrikes födda personer i betydligt större utsträckning
består av personer med kvalificerade yrken än vad som gäller för
invandrade personer.9
Behtoui och Neergaard (2011) visar i en fallstudie av ett svenskt

Utrikes födda har
sämre nätverk

industriföretag att utrikes födda, oavsett utbildningsnivå, har tillgång till sämre nätverk än inrikes födda (kvaliteten på nätverket
mäts utifrån kön, ålder, etnicitet, utbildning och jobbposition för
7. Se till exempel Bussi och Pareliussen (2015)
8. Se exempelvis Olli Segendorf (2005) och Behtoui (2008).
9. Se exempelvis Behtoui (2007).

Flykting- och anhöriginvandrade

157

de personer som deltagarna själva har uppgivit ingår i deras nätverk) och att detta tycks förklara varför de har lägre löner och positioner i det studerade företaget. Lindgren med flera (2010) visar
att social interaktion med inrikes födda påverkar sannolikheten
för utrikes födda att hitta ett arbete. Det är även värt att nämna
Åslund, Hensvik och Skans (2014), som visar att chefer ofta anställer personer med en etnisk bakgrund som liknar den egna, och
Bygren (2010) som visar att utrikes och inrikes födda systematiskt

Chefer anställer
ofta personer med
en etnisk bakgrund
som liknar den egna

sorteras till olika arbetsplatser beroende på skillnader i sociala nätverk. Detta visar betydelsen av att integrationspolitiken innehåller
åtgärder som bidrar med kontakter på arbetsmarknaden.
En nära relaterad fråga är om det faktum att många invandrade personer bor i segregerade bostadsområden har betydelse
för deras arbetsmarknadssituation, vilket är tänkbart eftersom
många av dessa områden karaktäriseras av låg sysselsättning och
stort bidragsberoende. Det finns dock två potentiellt motverkande effekter av en sådan segregering. Å ena sidan kan det vara en
fördel att bo nära andra personer från samma etniska grupp, som
då kan bistå med kontakter och stöd, å andra sidan kan det vara

Fördel att bo nära
personer från sam
ma etniska grupp …

en nackdel om många av dessa personer har en svag ställning på
arbetsmarknaden.
Forskningen ger i dagsläget inget entydigt svar om vilka effekter bostadssegregationen har på det långsiktiga arbetsmarknadsutfallet.10 Studierna indikerar dock att det kan vara fördelaktigt
att bo nära personer med samma etniska bakgrund, men bara om
dessa personer är etablerade på arbetsmarknaden. Om personerna i stället är dåligt integrerade på arbetsmarknaden är effekterna
10. Se exempelvis Edin, Fredriksson och Åslund (2004), Beaman
(2012) samt Patacchini och Zenou (2012).

… men bara om
dessa är etablerade
på arbetsmarknaden
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snarare mer negativa. Sammantaget visar resultaten på betydelsen
av att integrationspolitiken har en strategi för bosättningsfrågan,
men de talar samtidigt för att det viktigaste är att försöka styra boendet mot regioner där det finns arbetstillfällen och områden där
tidigare invandrarkohorter har lyckats bra.

Kraven för anställningsbarhet
Under de senaste decennierna har den svenska arbetsmarknaden
genomgått betydande förändringar. Ett exempel på det är att industrisektorn har minskat i betydelse medan servicesektorn blivit
allt viktigare. Som diskuterades i kapitel 2 går den internationella
utvecklingen i riktning mot en mer polariserad arbetsmarknad där
jobb skapas dels i form av relativt lågkvalificerade jobb i servicesektorn, dels i form av högkvalificerade jobb.11
Det finns ett fåtal studier som mer explicit försöker undersöka
strukturomvandlingens betydelse för utrikes föddas arbetsmarknadssituation. Två exempel är Broomé med flera (1996) och BeveKraven för anställ
ningsbarhet har ökat

lander (2000) som finner att kraven på de anställda när det gäller
formell utbildning, informell kompetens och språkkunskaper har
ökat över tiden. Det bör dock betonas att det är svårt att empiriskt
testa vilken betydelse sådana förändringar har haft för invandrade
personers sysselsättningsutfall.
Frågan om vilka krav på arbetssökande som är motiverade att
ställa utifrån arbetsuppgifternas karaktär, och hur olika kvalifi-

Arbetsgivares
krav tenderar att
öka när arbets
lösheten är hög

kationer bör värderas, är inte enkel att besvara. Det finns dock en
del evidens för att arbetsgivares krav på exempelvis språkkunskaper tenderar att öka när arbetslösheten är hög och det därmed är
11. Se också diskussionen i Långtidsutredningen 2015.

Flykting- och anhöriginvandrade

159

lätt att rekrytera.12 Dessutom kan det vara så att omotiverat höga
krav används för att dölja diskriminering. Arbetsgivares krav på
arbetssökande är dock en faktor som måste beaktas i utformningen av integrationspolitiken.
En relaterad fråga är vilken betydelse reglerna om lägstalöner
i kollektivavtalen har för invandrade personers möjligheter på arbetsmarknaden. Som diskuterades i kapitel 3 kan personer som
har en låg produktivitet missgynnas av höga minimilöner om detta
minskar mängden lågkvalificerade jobb i ekonomin. Det är rimligt
att tro att en del nyanlända, speciellt under sin första tid i landet,

Nyanlända kan
missgynnas av höga
kollektivavtals
baserade lägstalöner

har en relativt låg produktivitet och därmed kan missgynnas av
höga kollektivavtalsbaserade lägstalöner. Särskilt gäller detta förstås de som har en mycket låg tidigare utbildning.
Effekten av minimilöner på sysselsättning och andra arbetsmarknadsutfall är dock, som diskuterats ovan, mycket omdebatterad. Empiriska studier tyder på att svaga grupper kan missgynnas
av höga lägstalöner, men det är ovanligt med studier som specifikt
riktar in sig på invandrade personer. Ett undantag är Lundborg
och Skedinger (2014) som undersöker sambandet mellan lägstalönerna på sju avtalsområden och flykting- och anhöriginvandrades
sannolikhet att vara arbetslösa och tid i arbetslöshet. De finner
ett tydligt samband. Effekten är större för personer med en kort
vistelsetid och med ett ursprung i utomeuropeiska länder. Dessa
resultat bör dock tolkas med viss försiktighet eftersom analysen
bygger på antagandet att förändringar i minimilönerna inte samvarierar med andra förändringar på nationell nivå som slår hårdare mot delarbetsmarknader där lönerna ligger närmare de stipulerade minimilönerna.
12. Se exempelvis Åberg (1999).

Studie visar på
positivt samband
mellan lägstalöner
och flyktinginvand
rades arbetslöshet
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Diskriminering
Det finns en omfattande litteratur som försöker påvisa förekoms
ten av diskriminering genom att undersöka hur stor del av skillnaderna i sysselsättning eller inkomst som kan förklaras av observerbara skillnader i produktivitetspåverkande egenskaper. Den
kvarvarande skillnaden kan sedan tolkas som diskriminering,
men kan också avspegla andra icke observerbara skillnader mellan grupperna. Detta är ett stort problem i forskningsstudier på
grund av att det ofta saknas data om många viktiga egenskaper
hos de personer som studeras.
Studier tyder på
diskriminering

Vanligen finner dessa studier att det kvarstår betydande skillnader mellan inrikes och utrikes födda även efter att hänsyn tagits
till faktorer som kön, ålder, utbildning, yrkeserfarenhet etc. Det är
sannolikt att åtminstone en del av dessa skillnader avspeglar diskriminering, men det är svårt att utifrån dessa studier avgöra hur
mycket. Det finns en del nyare studier som indikerar att en större
del av skillnaderna kan förklaras om färdighetsmått från pia ac

Många anser sig
vara utsatta för
diskriminering

beaktas.13 Det finns även ett antal studier där invandrade personer
tillfrågas om de anser sig vara utsatta för diskriminering, vilket
många säger sig vara.14 Svårigheten med sådana studier är dock att
särskilja mellan faktisk och upplevd diskriminering.
En mer direkt och tillförlitlig metod för att undersöka förekoms
ten av diskriminering är att genomföra fältexperiment, där fiktiva
jobbansökningar utformas och sedan skickas till arbetsgivare med
utannonserade arbeten. De fiktiva ansökningarna utformas så att
de är identiska på alla sätt utom när det gäller den egenskap som
studeras, till exempel den sökandes etnicitet. Eftersom alla andra
13. Se exempelvis Bussi och Pareliussen (2015).
14. Se exempelvis Lange (2000).
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egenskaper hos de sökande hålls konstanta kan effekten av diskriminering därmed isoleras från effekterna av andra skillnader.
Nackdelen med dessa studier är dock att enbart diskriminering
i den inledande fasen av en rekrytering kan studeras (det vill säga
valet av vem arbetsgivaren kallar till en anställningsintervju). Det
finns dock studier som tyder på att det framför allt är i det första
urvalet som arbetsgivare använder enkelt observerbara egenskaper, som de sökandes etnicitet, för att sortera bort sökande.
Fältexperiment av denna typ är numera den klart dominerande
metoden bland forskare för att studera diskriminering och det har
genomförts ett stort antal studier i många länder.15 Ett bra exempel
på en svensk studie är Carlsson och Rooth (2007) som studerar
förekomsten av diskriminering mot arbetssökande med arabiskklingande namn på den svenska arbetsmarknaden. De finner att
sökande med svenskklingande namn fick ungefär 50 procent fler
positiva svar än sökande med arabiskklingande namn.16 En relaterad studie är Arai och Skogman Thoursie (2009) som visar att ar-

Bättre ha svensk
klingande namn än
arabiskklingande
när arbete söks

betssökande som har bytt sina utlandsklingande namn till svensk
klingande får högre arbetsinkomster. Även Eriksson, Johansson
och Langenskiöld (2016) finner, i ett hypotetiskt valexperiment,
stöd för att svenska arbetsgivare väljer bort personer som tillhör
etniska och religiösa minoriteter. Åslund och Skans (2012) visar
att andelen utrikes födda som får komma på anställningsintervju
ökar med anonyma ansökningsprocesser, men andelen som faktiskt anställs förblir tyvärr opåverkad.
De experimentbaserade studierna visar således entydigt att dis15. Se Riach och Rich (2002) samt Rich (2014) för översikter.
16. Liknande resultat återfinns i flera andra svenska studier, till exempel Bursell (2007) och Carlsson (2010).

Större chans få
komma på intervju
vid anonyma ansök
ningsprocesser
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kriminering förekommer på den svenska arbetsmarknaden. Dock
råder det fortfarande osäkerhet om i vilken utsträckning diskriminering förklarar skillnaderna i arbetsmarknadsutfall mellan inrikes och utrikes födda personer.
Invandrade perso
ner tenderar att
koncentreras till
vissa arbetsplatser

Ett annat möjligt utfall är att diskriminering i huvudsak leder
till segregering, det vill säga att invandrade personer koncentreras
till vissa arbetsplatser.17 Åslund, Hensvik och Skans (2014) visar
också att det finns stora skillnader mellan invandrade och infödda
chefer i hur de anställer, vilket tenderar att ge upphov till segrege

Byte till invandrad
chef leder till högre
andel utrikes födda
bland de nyanställda

ring. Arbetsplatser som byter från en infödd till en invandrad chef
får en betydligt högre andel utrikes födda bland de nyanställda efter chefsbytet. Eftersom invandrare är underrepresenterade bland
de anställande cheferna kan detta förhållande leda till längre och
svårare sökprocesser för arbetssökande med invandrarbakgrund.

Skillnader i färdig
heter förklarar stor
del av skillnaderna
i sysselsättning …

Långtidsutredningen 2015 presenterar en mycket intressant
analys där man visar att färdigheterna som mäts i pia ac förklarar
en stor del av skillnaderna i sysselsättning mellan invandrade och
infödda. De argumenterar vidare för att detta ska tolkas som att
diskriminering har en begränsad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. I princip kan resultaten tillsammans med de experimentstudier som diskuterades ovan tolkas som att diskriminering
i huvudsak leder till segregation, men inte till sämre sysselsätt-

… men arbete i
sig leder till b
 ättre
färdigheter

ningsutfall för de invandrade. Det är dock viktigt att notera att arbete i sig leder till bättre färdigheter18 och att förväntad diskriminering dessutom kan leda till minskade investeringar i färdigheter.
Orsakssambandet är därmed inte helt uppenbart – diskriminering
17. Se Becker (1957) för en teoretisk diskussion samt Åslund och
Skans (2010) för en dokumentation av segregering på den svenska
arbetsmarknaden.
18. Se till exempel Edin och Gustavsson (2008).
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som påverkar tillgången till arbete kan påverka kunskapsnivåerna, vilket gör att relationen ska tolkas med viss försiktighet. Det
är inte heller uppenbart att de egenskaper som mäts i pia ac är
ett perfekt mått på arbetstagarnas produktivitet. I princip kan de
utrikes födda som uppnår höga resultat i pia ac mycket väl vara
högpresterande även i många andra avseenden, och dessutom kan
arbetsgivare diskriminera utifrån svenskkunskaper även när dessa
inte är relevanta. Med tanke på dessa förbehåll är det vår bedömning att den väl belagda diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden även fortsatt bör beaktas när integrationspolitiken
utformas.

Diskriminering
bör även fortsatt
beaktas i integra
tionspolitiken

Vilka faktorer förklarar skillnaderna
i arbetsmarknadsutfall?
Utifrån diskussionen ovan kan slutsatsen dras att flykting- och
anhöriginvandrades svaga ställning på den svenska arbetsmarknaden förklaras av ett antal samverkande faktorer, varav de viktigaste sannolikt är
• avsaknad av formell utbildning, speciellt slutförd gymnasieutbildning

Faktorer som
påverkar skillna
derna i arbets
marknadsutfall …

• bristande kunskaper i svenska
• bristande tillgång till de informella nätverk där många lediga
jobb tillsätts
• höga krav från arbetsgivare på formell utbildning och kunskaper i svenska
• förekomst av diskriminering.
Dessa faktorer har det gemensamt att de kan påverkas – direkt
eller indirekt – av olika typer av politiska åtgärder. Det är därför

… kan påverkas av
politiska åtgärder
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naturligt att övergå till att diskutera vilka erfarenheter vi har av
de åtgärder som används i dagsläget och hur dessa åtgärder kan
förändras för att uppnå ett bättre arbetsmarknadsutfall.

6.3

Åtgärder riktade mot fl
 yktingoch anhöriginvandrade

I kapitel 3 diskuterades vad som bör karaktärisera åtgärder riktade mot personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Där
betonades, bland annat, att åtgärderna bör vara individanpassade, flexibelt utformade, starta utan onödiga tidsfördröjningar,
ske nära arbetsmarknaden och ge starka incitament till en snabb
Är dagens åtgär
der effektiva?

arbetsmarknadsetablering. Frågan är dock om dagens åtgärder
uppfyller dessa kriterier och därmed på ett effektivt sätt hanterar
de utmaningar som flykting- och anhöriginvandrade möter på den
svenska arbetsmarknaden.

En typisk sekvens av åtgärder
Innan vi diskuterar erfarenheterna av de åtgärder som används i
dagsläget är det illustrativt att schematiskt identifiera de händelser
som en nyanländ person möter från sin ankomst till Sverige och
framåt i tiden. Följande sekvens av händelser möter vanligen en
flyktinginvandrare som med tiden beviljas uppehållstillstånd:
Från asylansökan …

1. Personen ansöker om asyl vid ankomsten till Sverige.
2. Personen placeras antingen på ett anläggningsboende av Migrationsverket (abo) eller bosätter sig på egen hand (ebo) i väntan på Migrationsverkets beslut om asylansökan.
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3. Personen får uppehållstillstånd och anvisas antingen efter samråd till en kommun eller väljer bosättningskommun på egen
hand.
4. Personen deltar i en tvåårig introduktion samordnad av Arbetsförmedlingen som innehåller studier i svenska, samhällsorientering och andra aktiviteter för att underlätta arbetsmarknadsinträdet enligt en etableringsplan.
5. Personen har i de flesta fall inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden efter genomgången introduktion och övergår ofta
till jobb- och utvecklingsgarantin eller andra åtgärder.
För en person som har invandrat som anhörig till en flykting (inom
sex år) bortfaller av naturliga skäl de första tre stegen och en sådan
person kan, efter beviljat uppehållstillstånd, påbörja introduktionen. Låt oss nu övergå till att diskutera de tre viktiga faserna
i denna sekvens av händelser: (i) tiden från asylansökan till uppehållstillstånd, (ii) tiden i etableringsinsatserna och (iii) tiden efter
etableringsinsatserna.

Från asylansökan till uppehållstillstånd
En person som ansöker om asyl ges under den tid som ansökan
prövas möjligheten att antingen bo i ett anläggningsboende (abo)
eller själv ordna sitt boende (ebo). Den andel som väljer ebo har
varierat något över tid, men 2015 valde knappt 45 procent ebo.
Under den tid som asylansökan prövas ska de asylsökande ges tillfälle att »delta i svenskundervisning, i skötseln av förläggningar
och i annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen meningsfull«.19 Det ska dessutom göras en kartläggning av de asylsökan19. sfs 1994:137.

… till att delta i
åtgärder av olika slag
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des utbildning, yrkeserfarenhet etc. Asylsökande kan även beviljas
ett undantag från kravet på arbetstillstånd och kan då söka arbete.
Under ganska många år var Migrationsverkets handläggningstid för asylansökningar mycket lång. Ett aktivt arbete med
att effektivisera handläggningsprocessen reducerade dock handläggningstiden kraftigt. Den stora ökningen av asylsökande under 2015 har emellertid lett till att handläggningstiden åter blivit
mycket lång. Tabell 6.2 visar några siffror som illustrerar detta.
Långa handlägg
ningstider …

Av tabellen framgår tydligt att det ökande antalet asylansökningar kraftigt har ökat handläggningstiden. I september 2016 var
den genomsnittliga handläggningstiden 361 dagar. Det bör noteras att dessa siffror inte inkluderar tid för eventuella överklaganden av Migrationsverkets beslut.
En viktig fråga är vad man kan förvänta sig för effekter på kort

… kan ha 
negativa effekter
på kort sikt …

och lång sikt för de nyanlända av långa väntetider inför beslut. På
kort sikt är det uppenbart att effekterna blir negativa. Asylsökande som väntar på ett beslut kan förväntas känna en betydande oro
och osäkerhet över vad som kommer att hända, vilket är negativt i

… och på lång sikt

sig. Men väntetiderna kan därutöver få långsiktiga negativa effek-

Tabell 6.2 Handläggningstider för asylärenden 2013–2015.

Inkomna asylärenden
Avgjorda asylärenden
Genomsnittlig handläggningstid (dagar)
Källa: Migrationsverket (2016).

2013

2014

2015

54 259
49 870
122

81 301
53 503
142

162 877
58 802
229

Flykting- och anhöriginvandrade

167

ter för dem som slutligen beviljas uppehållstillstånd, om osäkerheten leder till ett minskat fokus på aktivt arbete för att ta sig in på
den svenska arbetsmarknaden.
Det finns dock ganska få empiriska studier av betydelsen av
väntetiden, bland annat beroende på att datatillgången när det gäller just vad som händer under asyltiden är relativt begränsad. En
intressant analys ges dock av Rooth (1999) som studerar ett stort
antal personer som invandrade 1987–1991. Han finner visst stöd
för att lång tid på en förläggning minskar sannolikheten att ha ett
arbete på fyra till åtta års sikt. Frågan vilken effekt längden på väntetiden har på arbetsmarknadsutfallet på lång sikt är dock obesva-

Lång tid på förlägg
ning kan minska
sannolikheten
att få arbete

rad i nuläget. Som diskuterades i kapitel 3 har förlorad tid dock
alltid en alternativkostnad – det vill säga den tid som tillbringades
i väntan kunde ha använts till humankapitalinvesteringar eller arbete. Om tiden i väntan på ett beslut inte används på ett tillfredsställande sätt medför detta en välfärdsförlust för både individ och
samhälle. Det finns även en risk att färdigheter som inte används

Välfärdsförluster och
risk att färdigheter
faller i glömska

faller i glömska, det vill säga att humankapitalet minskar på grund
av passivitet.20
Den slutsats som kan dras av detta är att det är viktigt att minska
väntetiden på beslut, speciellt för de grupper där sannolikheten att
ansökan beviljas är hög. Handläggningen av ett asylärende måste
så klart få ta den tid som krävs för att prövningen ska kunna ske på
ett rättssäkert sätt, men samtidigt bidrar en utdragen väntan till ett
lidande på kort sikt, en risk för negativa effekter på lång sikt och en
potentiellt betydande kostnad sett ur ett alternativkostnadsperspektiv. Det är därför viktigt att Migrationsverket dels ges de resurser
som krävs för att hantera ett stort antal asylsökande, dels fortsätter
20. Se Edin och Gustavsson (2008).
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Migrationsverket …
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sina ansträngningar för att effektivisera handläggningsprocessen.
En förändring – som nyligen införts – är att sortera asylansökningar
beroende på den sökandes ursprungsland för att effektivisera handläggningen. Det förefaller vara ett steg i rätt riktning.

Hur används
tiden i väntan på
asylbeslutet?

Nästa viktiga fråga är hur tiden i väntan på asylbeslutet används.21 Enligt Migrationsverket (2016) ska den organiserade
sysselsättningen bestå av svenskundervisning, praktik, samhälls
information och organiserade mötesplatser. I dagsläget erbjuder
inte Migrationsverket någon svenskundervisning, men tillhandahåller studiematerial för asylsökande som själva vill lära sig svenska med stöd av organisationer i civilsamhället. Bland annat ges
de ideella studieförbunden statligt stöd för detta inom ramen för
satsningen »Svenska från dag ett«. Det är dock oklart hur effektiv denna verksamhet är; inga utvärderingar har ännu gjorts och
tillgången på data är begränsad. Under 2015 deltog drygt 4 300
asylsökande i praktik och drygt 44 000 i samhällsinformation via
gruppmöten. Drygt 27 000 asylsökande beviljades undantag från
skyldigheten att ha arbetstillstånd (at-und), men det var bara
494 asylsökande som, enligt Migrationsverket, hade ett arbete.
För samtliga av Migrationsverkets aktiviteter är det påfallande att
män deltar i mycket högre grad än kvinnor.

Kartläggning av
utbildning, yrkes
erfarenhet och
bakgrund …

En potentiellt viktig aktivitet för att förbereda asylsökande
inför den fortsatta integrationen är att ordentligt kartlägga deras
utbildning, yrkeserfarenhet och bakgrund. Migrationsverket ska
se till att sådan kartläggning sker, men uppföljningar visar att de
kartläggningsinsatser som görs varierar i omfattning och kvalitet.22 Det förfaller dessutom tveksamt om den information som
21. Se även Riksrevisionen (2012) för en diskussion av dessa frågor.
22. Statskontoret (2012).
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framkommer vid dessa kartläggningar används av Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Statskontoret (2012) drog av detta slutsatsen att Migrationsverket bör sluta göra dessa kartläggningar
för att undvika onödigt dubbelarbete. Vi anser tvärtom att kartläggningarna ska göras tidigt, men på ett sätt som gör att de kan
användas löpande under processen. Det är därför lämpligt att Arbetsförmedlingen involveras i de tidiga kartläggningarna.

… bör involvera
Arbetsförmedlingen
på ett tidigt stadium

Det är inte exakt klarlagt hur mycket det låga deltagandet i organiserade aktiviteter under asylprövningstiden, och bristen på
en tidig kartläggning av deltagarnas erfarenheter från ursprungslandet, bidrar till de invandrades etableringsproblem eftersom
det saknas statistik och uppföljningsstudier. De, ofta kvalitativa,
studier som har gjorts indikerar dock att många asylsökande verkar ha fastnat i en vardag präglad av passiv väntan, något som

Många asylsökande
verkar ha fastnat
i passiv väntan

knappast gynnar den framtida integrationen.23 Vår bedömning
är således att Migrationsverket behöver utveckla de aktiviteter
som erbjuds de asylsökande. Det bör till exempel vara tämligen
enkelt, och kostnadseffektivt, att erbjuda asylsökande nätbaserad

Utveckla svensk
undervisning …

svenskundervisning av hög kvalitet. En annan möjlighet vore att i
ökad utsträckning samarbeta med studieförbund och andra ideella organisationer om grundläggande svenskundervisning. Ytter
ligare en möjlighet är att låta asylsökande delta i svenska för invandrare (sfi). Det är dock tveksamt om detta vore en bra lösning
med tanke på att sfi-verksamheten i dagsläget har stora svårigheter att erbjuda en bra språkutbildning till dem som har beviljats
uppehållstillstånd. Möjligheterna att delta i praktik och att arbeta
bör också kunna utvecklas betydligt. Asylsökande med erfarenhet
i bristyrken bör lättare kunna beviljas uppehållstillstånd som ar23. Se exempelvis Lennartsson (2007).
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betskraftsinvandrare. Precis som i andra fall där personer riskerar
att fastna i passivitet (se kapitel 3 och 5) är det rimligt att villkora
ersättningar till deltagande i de integrationsinsatser som erbjuds
och att tillämpa ett rättssäkert och icke-drakoniskt system av gradvisa sanktioner för dem som fallerar i närvaro eller deltagande.
Reglerna för uppe
hållstillstånd …

Det är absolut centralt att ta hänsyn till reglerna för temporära
uppehållstillstånd när integrationspolitiken utformas. I dagsläget
är beviljade uppehållstillstånd för flyktinginvandrare vanligen
tidsbegränsade (tre år för personer med flyktingstatus, 13 månader för alternativt skyddsbehövande). Därefter kan tillståndet
förlängas om skälen för skydd kvarstår. Den som kan försörja sig
själv vid det tillfälliga tillståndets utgång kan dock beviljas ett permanent tillstånd (för dem under 25 år krävs dessutom att de slutfört en gymnasieutbildning eller motsvarande).
Regler av denna typ kan antingen leda till mer eller mindre investeringar i att ta sig in på arbetsmarknaden. Skolforskningen visar att de som ligger nära att ta sig över en viktig formell ribba kan
motiveras av denna, men att de som ligger längre ifrån i stället kan
tappa sin motivation. Reglerna ger således bättre incitament för
en arbetsmarknadsetablering för de starkare grupperna då detta
kan leda till ett permanent uppehållstillstånd. Samtidigt finns en
uppenbar risk att de personer som upplever sig ha små möjligheter
till ett jobb får svagare incitament att delta aktivt i etableringsin-

… pressar inte
grationspolitiken
att verka för att de
invandrade ska få ett
jobb inom tre år

satserna. De nuvarande reglerna för uppehållstillstånd sätter således en stark press på integrationspolitiken – reglerna kan förstärka integrationen om systemet görs så kraftfullt att det är realistiskt
för huvuddelen av de invandrade att faktiskt få ett jobb inom tre
år. Annars riskerar de att försämra integrationen. Givet de nuvarande ganska dystra utfallen bland nyanlända invandrade riskerar
reglerna tyvärr att försämra integrationen.
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En annan viktig fråga gäller bosättningen under asylprövningstiden och efter uppehållstillståndets beviljande. Det har förts
en hel del diskussion om för- och nackdelar med friheten att välja
boende under asylprövningen.24 En del hävdar att det är en fördel
att de asylsökande själva får välja bostadsort, medan andra betonar de problem som detta kan medföra för såväl den asylsökande
som de kommuner där många asylsökande bosätter sig. Det finns
få studier om huruvida boendet under asylprövningen har långsiktiga effekter för sysselsättningsutfallet för dem som får stanna.25
Dock finns det i dagsläget få belägg för att hävda att möjligheten
att välja eget boende under asylprövningen har betydande negativa effekter på arbetsmarknadsutfallet.

Möjligheten att
välja eget boen
de verkar inte ha
negativa arbets
marknadseffekter

När det gäller bosättningen efter beviljat uppehållstillstånd får
den nyanlända antingen välja bosättningskommun på egen hand
eller ta hjälp av Arbetsförmedlingen (från årsskiftet 2016/2017
Migrationsverket), som via den nya anvisningslagen kan ge ett
förslag på en lämplig bostadsort och sedan anvisa personen dit.
Tidigare kunde kommunerna neka till en sådan anvisning, men
det är inte möjligt enligt den nya lagen.
Tanken har under de senaste åren varit att Arbetsförmedlingen
ska göra dessa anvisningar utifrån en bedömning av de nyanländas arbetsmarknadsutsikter. I praktiken har det dock främst varit
de som under asylprövningstiden bott i abo som låtit sig anvisas
till en bostadsort, medan de som bott i ebo ofta har stannat i den
kommun där de bott under asylprövningstiden. Erfarenheterna
av rätten för de nyanlända att själva välja bosättningskommun är
att de flesta över tiden koncentreras till storstadsregionerna.26 Ett
24. Se exempelvis Riksrevisionen (2014b).
25. Se exempelvis Bevelander, Emilsson och Hagström (2008).
26. Se scb (2009b) för en kartläggning.

De flesta nyanlän
da koncentreras
över tiden till
storstäderna
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problem har dock länge varit att det i många fall tar lång tid innan
personer som har anvisats till en kommun har kunnat flytta dit.
Reglerna för bosättning har ändrats en hel del under åren och
det har gjorts ett antal försök att sprida de nyanlända över landet. Det mest omfattande försöket var »Hela Sverige-strategin«
där nyanlända anvisades bostadsorter spridda över landet. De utAnvisning av ny
anlända har ofta
gjorts efter tillgång
på bostäder och
inte arbeten

värderingar som har gjorts av denna strategi visar dock genomgående negativa effekter på arbetsmarknadsutfallet, vilket är föga
förvånande med tanke på att många av orterna valdes mer utifrån
tillgången på bostäder än tillgången på jobb.27
Studier visar dock tydligt arbetsmarknadssituationens betydelse på den ort där den nyanlände placeras.28 Ett problem med
alla typer av anvisningssystem är att tillgången på bostäder i prak-

Rimligt med fri
het att själv välja
bostadsort, men
först få bra infor
mation om arbets
möjligheter

tiken ofta blir mer styrande än arbetsmarknadssituationen. Slutsatsen av de studier som gjorts är att det är rimligt att de nyanlända
ges frihet att själva välja bostadsort, men att det är viktigt att de
före detta val får bra information om hur arbetsmarknadsmöjligheterna ser ut på olika håll i landet. Arbetsförmedlingen har här
en viktig roll att se till att sådan information förmedlas under de
inledande samtalen efter beviljat uppehållstillstånd, gärna baserat
på individinformation om personens kvalifikationer. Det är sannolikt att de flesta nyanlända har bristfällig kunskap om hur arbetsmarknadsutsikterna ser ut i olika delar i landet, och risken är
därför uppenbar att många av dem väljer bostadsort utifrån helt
andra övervägande än hur arbetsmarknadsutsikterna är.

27. Se exempelvis Edin, Fredriksson och Åslund (2004).
28. Se exempelvis Åslund och Rooth (2007) och Åslund, Östh och
Zenou (2010).
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Tiden i etableringsinsatser
Sedan december 2010 ansvarar Arbetsförmedlingen för samord
ningen av etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar och deras anhöriga (som anländer inom sex år) i arbetsför ålder. Efter
att uppehållstillstånd har beviljats ska Arbetsförmedlingen genomföra ett etableringssamtal där man kartlägger den nyanländes
utbildning, yrkeserfarenhet och andra färdigheter. Utifrån denna
kartläggning kan den nyanlände sedan ges hjälp med en anvisning

Etableringssam
tal, anvisning till
kommun och
etableringsplan …

till en lämplig kommun. När den nyanlände anländer till bosättningskommunen ska en etableringsplan upprättas. Planen ska
omfatta högst två år och minst innehålla svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta arbetsmarknadsetableringen. Aktiviteterna ska bedrivas på heltid
och deltagaren får en etableringsersättning. Kommunen ansvarar
dock, precis som före reformen, för sfi och samhällsorientering.
Erfarenheterna av den introduktionsverksamhet som kommunerna bedrev fram till reformen 2010 var i huvudsak dyster,
vilket har konstaterats i en rad utredningar.29 Bland annat har
man funnit att verksamheten präglades av bristande arbetsmarknadsfokus, bristande samordning mellan kommunerna och andra
aktörer, bristande individanpassning, bristande likvärdighet över
landet, svaga incitament för kommuner och deltagare att prioritera en snabb arbetsmarknadsetablering samt bristande uppföljning
och utvärdering av åtgärderna.30
Det har nu gått drygt fem år sedan reformen, och existerande evidens tyder på att effekterna av reformen varit positiva (se
ruta på s. 174), vilket tyder på att Arbetsförmedlingen har haft ett
29. Se exempelvis sou 2003:75, sou 2008:58 och sou 2010:16.
30. Se Eriksson (2010) för en utförlig beskrivning.

… i vilken arbets
marknadsfokuset
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än tidigare
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större arbetsmarknadsfokus än vad kommunerna hade. Det finns
dock fortfarande en betydande förbättringspotential.
Det är bekymmersamt att kvinnor fortsatt lyckas betydligt
sämre än män.31 En förklaring till det sämre utfallet för kvin-

Kvinnor lyckas
sämre än män

nor kan vara föräldraledighet.32 Det aktualiserar frågan om
föräldraförsäkringen bör begränsas för nyanlända som kommer
till S verige med barn.
Nästa viktiga fråga är vilka aktiviteter som deltagarna i etableringsinsatserna deltar i. Tabell 6.3 visar de aktiviteter som de
63 021 personer (43 procent kvinnor och 57 procent män) som
hade en etableringsplan 2015 deltagit i.
Av tabellen framkommer ett antal intressanta observationer.
För det första är det relativt få som har arbetat (17,4 procent),

Tabell 6.3 Aktiviteter i etableringsinsatserna 2015, andel i procent av alla i

etableringsinsatserna.

			
Arbete		
Arbetsmarknadspolitiska program
Arbetsförberedande insatser
Samhällsorientering		
Svenska för invandrare (sfi)		
Vuxenutbildning		
Källa: Arbetsförmedlingen (2016a).

31. Se även sou 2012:69.
32. Se Vikman (2013).

Kvinnor

Män

Alla

8,9
62,1
59,6
25,0
73,7
10,6

23,6
72,3
62,2
28,2
76,0
10,3

17,4
68,0
61,1
26,8
75,0
10,5

Begränsa föräldra
försäkringen
för nyanlända
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vilket inte är särskilt förvånande eftersom skälet till att man deltar
i etableringsinsatserna är att man står relativt långt ifrån arbetsmarknaden. Endast 2,8 procent hade ett osubventionerat arbete
(deltagare som får arbete kan kvarstå i etableringsinsatserna under sex månader). För det andra har många (68 procent) deltagit
i olika former av arbetsmarknadspolitiska program. Dock visar
det sig att de allra flesta av dessa personer har deltagit i aktiviteten
Få i etablerings
insatserna har
deltagit i utbild
ningar som sker
nära arbetsplatser

förberedande eller orienterande utbildning (55 procent), medan
betydligt färre har deltagit i de arbetsmarknadsutbildningar som
sker nära eller på arbetsplatser, till exempel arbetspraktik (8 procent) och prova-på-plats (4 procent).
För det tredje har många deltagit i olika former av arbetsförberedande insatser (61 procent), vilket också är aktiviteter som
vanligen inte sker på en arbetsplats. Noterbart är vidare att endast
92 personer deltagit i validering. För det fjärde är det påfallande få
som har deltagit i samhällsorientering (27 procent), trots att kommunerna ska erbjuda alla deltagare denna aktivitet. De flesta har
deltagit i svenska för invandrare (sfi), men en mycket stor andel av
dem har deltagit i de mest grundläggande nivåerna sfi A och sfi B,
medan mycket få har deltagit i yrkesintegrerad sfi eller svenska för

Relativt få har
deltagit i vuxen
utbildningen

akademiker. Slutligen ser vi att relativt få deltagit i vuxenutbildning (10,5 procent). Det låga deltagandet i vuxenutbildning har
även noterats som anmärkningsvärt i andra utvärderingar.33
Den samlade bilden är att aktiviteterna i etableringsprogrammet i de flesta fall inte verkar ske nära eller på faktiska arbetsplatser, något som är bekymmersamt eftersom ett av huvudsyftena
med etableringsinsatserna är att öka kontakterna med arbetsmarknaden. Riksrevisionens studie av etableringsplaner indikerar
33. Till exempel Riksrevisionen (2014a).
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också att det ofta saknas en tydlig röd tråd i aktiviteterna samt att
det finns skillnader i hur insatserna ser ut mellan olika delar av landet.34 Det förefaller också märkligt att deltagandet i vuxenutbildning är så lågt med tanke på att många invandrade personer har en
mycket låg utbildningsnivå.
Två delar av etableringsinsatserna som förtjänar en djupare
diskussion är dels svenska för invandrare (sfi), dels validering.
Bristande svenskkunskaper och osäkerhet hos arbetsgivare om
kvalifikationer förvärvade i ursprungslandet är två av de främsta
problemen för många nyanlända.
När det gäller sfi har denna verksamhet under åren kritiserats
hårt för bristande måluppfyllelse.35 Den viktigaste frågan är om
sfi ger deltagarna de kunskaper i svenska som de behöver för att

Kritik för bristande
måluppfyllelse har
framförts mot sfi

vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Det kräver dels att
deltagarna slutför en utbildning av hög kvalitet, dels att rekryterande arbetsgivare uppfattar slutförd sfi som ett bevis på tillräckliga språkkunskaper för att personerna ska betraktas som anställningsbara.
Vad avser den första frågan visar Skolverket (2016b) att studieresultaten fortfarande är påfallande svaga. Av dem som påbörjade
sfi 2013 hade 64 procent slutfört någon kurs, 31 procent slutfört
den mest avancerade kursen (sfi D), 24 procent avbrutit sina studier och 12 procent deltog fortfarande i sfi tre år senare.
Generellt har kvinnor lite bättre studieresultat än män, och
yngre personer lite bättre resultat än äldre. Det verkar dock inte
finnas något tydligt samband mellan studiebakgrund och utfall,
även om det förstås är vanligare att lågutbildade läser kurser på
34. Riksrevisionen (2014a).
35. Se exempelvis sou 2003:77, Ds 2008:19 och sou 2013:76.

Studieresultat
i sfi fortfarande
påfallande svaga
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de mer grundläggande nivåerna av sfi. Andelen som slutfört sina
studier på minst en sfi-kurs har inte ökat påtagligt över tiden och
det är fortfarande relativt många som avbryter sina studier. Det är
svårt att analysera sambandet mellan olika arbetsmarknadsutfall
och studieresultat i sfi eftersom deltagandet i sfi inte är slumpmässigt. De studier som har gjorts indikerar att de flyktinginvandrade
Indikationer på att
arbetsgivare är tvek
samma till om sfi ger
tillräckliga kunskaper
Sfi bör få tydligare
arbetsmarknads
fokus

som deltagit i sfi lyckas något bättre än de som inte har deltagit.36
Det finns dock indikationer på att många arbetsgivare är tveksamma till om sfi ger tillräckliga kunskaper.37
Slutsatsen av detta är att det fortfarande finns en klar förbättringspotential för sfi. Framför allt bör verksamheten få ett tydligare arbetsmarknadsfokus. Den behöver vidare utvecklas i riktning
mot mer individanpassning och flexibilitet. Det kräver att studierna föregås av en ordentlig kartläggning av deltagarnas förutsättningar för studier, att det görs fler nivågrupperingar av deltagarna
och att studierna kommer igång snabbare. Chansen att få ett jobb
för en person utan svenskkunskaper är i dagsläget mycket begränsad, vilket gör det mycket angeläget att språkstudierna påbörjas
snabbt, helst baserat på förberedande insatser som gjorts redan
under asyltiden.

De med stark utbild
ningsbakgrund bör få
möjlighet att bedriva
intensiva studier

Det är även viktigt att de som har en stark utbildningsbakgrund
får möjlighet att bedriva intensiva studier i ett högt tempo. Sfi bör
dessutom i ökad utsträckning erbjudas på kvällstid, på distans och
på andra sätt som medger flexibilitet och en kombination med arbete och andra aktiviteter. Förhoppningsvis kan inordningen av sfi
i vuxenutbildningen över tiden leda verksamheten i denna riktning.
36. Se exempelvis Kennerberg och Åslund (2010) och Bonfanti och
Nordlund (2012).
37. Se exempelvis Riksdagens revisorer (2000) och Statskontoret
(2009).
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Frågan är om inte Arbetsförmedlingen bör ges en ökad roll i
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Mer yrkesinriktad sfi

sfi för att kunna göra verksamheten mer yrkesinriktad. Yrkesinriktad sfi bör både kunna motivera deltagarna och ge värdefulla
kontakter med arbetsmarknaden. Det hävdas också ofta att incitamenten för att uppnå goda resultat i sfi bör stärkas. Effekterna av det numera avskaffade bonussystemet för deltagare i sfi var
också delvis (men inte entydigt) positiva.38
Slutligen bör sfi:s innehåll och omfattning i ökad utsträckning
förankras hos arbetsgivarna. Det är viktigt att betyg om genom-

Bättre förankring av
sfi hos arbetsgivarna

gången sfi uppfattas som ett bevis på goda kunskaper i svenska,
vilket sannolikt underlättas om samverkan med arbetsgivare sker
om kursplanernas utformning. Arbetsmarknadseffekterna är sannolikt mer positiva om en större del av språkutbildningen är yrkesinriktad och sker på arbetsplatser.
Validering – inte minst av praktiska yrkeskunskaper – är en potentiellt viktig insats eftersom man kan misstänka att ett av huvud-

Validering har stor
potential …

skälen till att arbetsgivare tvekar att anställa invandrade personer
är osäkerhet om deras yrkesfärdigheter. Ett flertal utredningar har
under åren konstaterat att validering är en verksamhet med stor
potential, men som fortfarande är under uppbyggnad.39 Tyvärr
är detta fortfarande en giltig slutsats och det saknas fortfarande
tillförlitliga utvärderingar av effekterna av validering på olika arbetsmarknadsutfall.
Det finns ett fåtal internationella studier av validering. Brücker med flera (2015) analyserar effekterna av en valideringsinsats i
Tyskland. De finner betydande positiva effekter på både kort och
lång sikt. Exempelvis visar studien att de deltagare som validerats
38. Se Engdahl och Åslund (2012).
39. Se exempelvis Eriksson (2010), Statskontoret (2013) och Ds
2016:24.

… men är fort
farande under
uppbyggnad
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hade en 45 procent högre sannolikhet att vara sysselsatta fyra år
senare.
Myndigheten för yrkeshögskolan har ett samordnande ansvar
för den svenska valideringsverksamheten, men även Skolverket,
Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och ett antal
sektorsmyndigheter är involverade i verksamheten.
Sammantaget präglas valideringsverksamheten av ett antal
problem: Möjligheterna att få utbildning eller annan kompetens
validerad skiljer sig åt mellan olika utbildningar, yrken och platser
i landet och det är svårt för den som vill få sin kompetens validerad
Alla i etablerings
insatserna bör
erbjudas validering

att veta vem man ska vända sig till. Validering bör erbjudas de
invandrade personer som är i behov av att tydliggöra sin kompetens, vilket bör innebära att alla deltagare i etableringsinsatserna
erbjuds validering. Fördelarna med detta är dels att den nyanlände bättre kan visa sin kompetens för potentiella arbetsgivare, dels
att innehållet i etableringsinsatserna bättre kan anpassas efter de
eventuella behov av kompletterande utbildning som deltagaren
har. För att en validering ska kunna ske krävs dock först en ordentlig kartläggning av den nyanländes utbildning, erfarenhet och
önskemål om framtiden.
En viktig fråga är hur tidigt valideringen bör genomföras: Å ena
sidan är det viktigt att snabbt tydliggöra den invandrades kompetens, å andra sidan kräver en validering ofta svenskkunskaper för

Möjligt med valide
ring på modersmålet

att kunna genomföras på ett bra sätt. Inom ramen för snabbspåren
har validering på modersmålet prövats, vilket förefaller som en
rimlig lösning åtminstone i yrken där goda svenskkunskaper inte
är nödvändiga. Valideringen bör utgå från individens förutsättningar/behov och omfatta kompetens från såväl utbildning som
yrkeserfarenhet. Det finns vissa tendenser att den nuvarande verksamheten dels i hög grad är inriktad mot bristyrken, dels bara tar
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hänsyn till den kompetens som har en direkt motsvarighet i kursplaner. Det kan medföra att vissa individer utesluts och/eller att
valideringen inte tydliggör individernas hela kompetens.
Det är även viktigt att det finns kompletterande utbildningar
som kan erbjudas dem som under valideringen visar sig sakna viss

Erbjuda komplette
rande utbildningar

kunskap. Valideringen bör utformas så att den åtnjuter en hög
grad av legitimitet hos potentiella arbetsgivare. För att valideringen ska uppnå sitt syfte måste ett rekryterande företag veta att ett
valideringsintyg är ett trovärdigt bevis på en viss kompetens. Det
kräver dels att arbetsgivare är delaktiga i utformningen av verk-

Validerings
intyg måste vara
trovärdigt

samheten, dels att en tydlig kvalitetssäkring sker.
De snabbspår för bristyrken (för närvarande 14 snabbspår
inom ett 20-tal yrken) som nyligen har utvecklats i samråd med
arbetsmarknadens parter är sannolikt en lovande väg att gå (se
ruta på s. 182). I snabbspåren kombineras språkstudier med validering och yrkesspecifik kompletteringsutbildning på arbetsplatser. Det är därför mycket bekymmersamt att implementeringen
av snabbspåren hittills inte verkar ha fungerat alls. Det finns inga
utvärderingar av vad detta beror på, men det framstår som en uppenbar delförklaring att Arbetsförmedlingen inte har klarat av att
uppfylla sin roll i denna verksamhet, bland annat att identifiera
lämpliga deltagare och genomföra upphandlingar för de branschvalideringsmodeller som används.40 Med tanke på snabbspårens
stora potential är detta mycket beklagligt. Framöver måste en
fungerande implementering prioriteras.

40. Se Arbetsförmedlingen (2016c).

Implementeringen av
snabbspåren verkar
inte ha fungerat
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sn a bbspå r för br is t y r k e n

Snabbspåren riktar sig till nyanlända

(ii) En bedömning av om den nyan-

som har en etableringsplan eller är på

ländes utbildning och yrkeserfarenhet

väg att upprätta en etableringsplan,

kan matchas mot efterfrågad kompe-

nyanlända som de senaste tolv måna-

tens på arbetsmarknaden, vilket kan

derna har avslutat sin etableringsplan

ske genom en yrkeskompetensbedöm-

samt övriga nyanlända som de senaste

ning hos en arbetsgivare under tre

tre åren har beviljats uppehållstill-

veckors praktik eller genom bransch-

stånd. Deltagarna ska ha tidigare

validering. (iii) En komplettering av

erfarenhet eller utbildning inom ett

den nyanländes kunskaper utifrån

bristyrke. För varje snabbspår finns en

de behov som har identifierats under

central överenskommelse, där Arbets-

yrkeskompetensbedömningen eller

förmedlingen och arbetsmarknadens

valideringen, vilket kan ske genom

parter var och en åtar sig ansvar inom

utbildning eller praktik. Parallellt med

olika områden som är relevanta för

hela processen studerar den nyanlände

snabbspåret.

svenska genom av Arbetsförmedling-

Snabbspåren har olika utform-

en upphandlad yrkessvenska och/eller

ning, men följer i princip tre steg:

genom sfi eller svenska som andra

(i) En kartläggning av den nyanländes

språk. Deltagaren får etablerings

förutsättningar, vilket kan ske genom

ersättning eller aktivitetsstöd. Arbets-

en självskattning eller en bedömning

givarna kan få ersättning, till exempel

av utländska examensbevis.

för yrkeskompetensbedömningen.
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Tiden efter etableringsinsatserna
Efter genomförda etableringsinsatser är det många invandrade
personer som fortfarande inte har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Det är då viktigt att det finns en naturlig övergång
till andra åtgärder. I dagsläget vet vi att många går vidare till Arbetsförmedlingens paraplyprogram jobb- och utvecklingsgarantin. Det aktualiserar frågan hur väl de åtgärder som erbjuds efter
etableringsinsatserna fungerar. I detta avsnitt diskuteras två typer
av insatser: förstärkta förmedlingsinsatser med tydligt fokus på
arbetsgivarkontakter och åtgärder för att sänka arbetsgivares
kostnader för att anställa invandrade personer.
En effektiv åtgärd för invandrade personer tycks vara intensifierad arbetsgivarinriktad förmedlingsverksamhet. Andersson
Joona och Nekby (2012) analyserar en försöksverksamhet för
vissa nyanlända invandrare (fni). fni pågick 2006–2008 vid

Intensifierad arbets
givarinriktad för
medling verkar fun
gera för invandrade

ett antal arbetsförmedlingar fördelade över landet. De nyanlända
gavs intensifierade insatser hos Arbetsförmedlingen. En fördel
med denna studie är att deltagandet i försöket var slumpmässigt,
vilket gör att man kommer runt många selektionsproblem. Resultaten visar att deltagarna hade 4 procentenheters högre sannolikhet att övergå till ett osubventionerat arbete senast 15 månader
efter inskrivningen jämfört med kontrollgruppen. Effekten drevs
helt av männen i studien.
Åslund och Johansson (2011) utvärderade en åtgärd med arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare (api/sin), som var en
försöksverksamhet i 20 kommuner där arbetslösa erbjöds hjälp
med kartläggning och arbetsanskaffning samt individuellt stöd på
arbetsplatsen i upp till sex månader. De finner att den tydligaste
effekten av åtgärden är att den ökar deltagandet i arbetspraktik

Arbetsplatsintro
duktion ökar
deltagandet i
arbetspraktik …
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samt att arbetspraktik medför större möjligheter till arbete under
åtgärden än annars. Även Liljeberg och Lundin (2010) visar att
långtidsarbetslösa gynnas av intensifierade förmedlingsinsatser.
Utvärderingar av arbetsförmedlares arbete visar dock att de
verkar ha svårt att hinna med denna typ av tidskrävande arbetsgivarkontakter.41 Förstärkta förmedlingsinsatser med ett tydligt
fokus på arbetsgivarkontakter är således en åtgärd som bör användas i ökad utsträckning för dessa grupper. Det kan också nämnas att Bennmarker, Grönqvist och Öckert (2013) finner positiva
effekter för invandrade personer i ett försök med privat förmedlingsverksamhet (däremot inga effekter för infödda).

Sänka arbetsgiva
res kostnader …

Åtgärder för att sänka arbetsgivares kostnader för att anställa
invandrade personer är också ändamålsenliga. Som diskuterades i
kapitel 3 är det väl känt att sysselsättningssubventioner ofta är effektiva för dem som får subventionen, men samtidigt medför stora
undanträngningseffekter om de inte är snävt riktade mot verkligt

… genom
subventioner

svaga grupper. Av den anledningen finns det särskilda subventioner för nyanlända invandrade. Instegsjobb har nyanlända som
enda målgrupp medan nystartsjobb har en bredare målgrupp men
omfattar många invandrade personer.
I september 2016 var enligt Arbetsförmedlingen drygt 4 300
utlandsfödda anställda med ett instegsjobb och drygt 29 000 utlandsfödda anställda med ett nystartsjobb (motsvarande cirka

Instegsjobb har
mycket generös
subvention …

60 procent av alla personer med ett nystartsjobb). Instegsjobben
ger en mycket generös subvention – 80 procent av lönekostnaden
(plus handledarstöd) – men är också förenade med ett antal krav
som i praktiken gör subventionen mindre förmånlig för arbetsgivarna. Stödet är begränsat till högst 800 kronor per dag och kräver
41. Riksrevisionen (2013).
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att lön och andra anställningsförmåner betalas enligt kollektivavtal i branschen, att arbetstagaren ges ett försäkringsskydd och
att det kombineras med sfi. Stödet kan beviljas inom 36 månader

185
… men ställer
också stora krav
på arbetsgivaren

från tidpunkten för uppehållstillståndet och betalas ut i upp till 24
månader för en deltidsanställning. Till skillnad från instegsjobben
är nystartsjobben en rättighet för dem som uppfyller villkoren och
här är subventionsgraden för nyanlända dubbla arbetsgivaravgiften (vilket motsvarar runt 63 procent av lönekostnaden). Även här

Nystartsjobben
också generöst
utformade men
har färre krav

krävs att lönen är likvärdig med kollektivavtal i branschen, men
inga ytterligare krav ställs på andra förmåner och försäkringar.
Stödet kan beviljas i upp till 36 månader från tidpunkten för uppehållstillståndet.
Riksrevisionen (2013) diskuterar de två stöden och visar med
ett antal räkneexempel att den faktiska subventionsgraden är
ganska lika för de två subventionerna. I Riksrevisionens rapport
identifieras ett antal problem med instegsjobbens utformning:
kravet att anställningen ska kombineras med sfi kan upplevas som
krångligt, instegsjobbens längd kan upplevas som alltför kort,
kravet på förmåner och försäkringar gör att den faktiska subventionen inte är så generös och instegsjobben är förenade med en viss
administrativ börda för arbetsgivarna.
Riksrevisionens statistiska analys visar att de som har haft ett
instegsjobb inte har en ökad sannolikhet att få ett osubventionerat arbete inom en treårsperiod, att instegsjobb ökar sannolikheten för ett nystartsjobb och att de som haft ett nystartsjobb har
en högre sannolikhet att få ett osubventionerat arbete inom en
treårsperiod. Av detta drar de slutsatsen att en kedja av insatser,
först instegsjobb med sfi och sedan nystartsjobb, leder till att den
nyanlända på sikt närmar sig den ordinarie arbetsmarknaden. Resultaten i Riksrevisionens studie tyder också på att nystartsjobben

Instegsjobb ökar
sannolikheten för
ett nystartsjobb
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tränger undan instegsjobben, det vill säga att arbetsgivare verkar
föredra nystartsjobb.
Det bör betonas att det är svårt att på ett tillförlitligt sätt utvärdera sysselsättningssubventioner eftersom stöden inte tilldelas
slumpmässigt. Sjögren och Vikström (2015) använder dock en
experimentliknande ansats och finner positiva individeffekter av
nystartsjobb för långtidsarbetslösa och att effekterna är starkare
ju mer omfattande och långvarig subventionen är.
De förändringar som aktualiseras av dessa observationer är
Minskade krav på
arbetsgivare för
instegsjobben

dels att det bör övervägas om kraven på arbetsgivarna för instegsjobben ska mildras så att skillnaden mellan de två stöden ökar, dels
att Arbetsförmedlingen bör arbeta mer aktivt gentemot arbetsgivarna med att marknadsföra instegsjobben.

Sänkta arbetsgivar
avgifter för nyanlända

En annan åtgärd för att sänka arbetsgivares totala lönekostnader är sänkta arbetsgivaravgifter. Sådana är ofta kostsamma och
bör därför riktas mot svaga grupper. Det faktum att många nyanlända har stora svårigheter med sin arbetsmarknadsetablering
talar för att man bör kunna förvänta sig positiva effekter av sänkta
arbetsgivaravgifter för denna grupp, särskilt om det handlar om
kraftiga och varaktiga sänkningar.
Slutligen påverkas naturligtvis lönekostnader även av parternas avtal. Vi har i kapitel 3 och 4 argumenterat för att det borde

Differentierade
lägstalöner efter
erfarenhet och
kvalifikationer

vara ändamålsenligt för parterna att söka lösningar som i högre
grad differentierar lägstalönerna efter erfarenhet och kvalifikationer. En sådan lönesättning skulle kunna leda till en framväxt av
fler lågkvalificerade jobb, vilket rimligen är nödvändigt för att de
flyktinginvandrade som har allra sämst förutsättningar ska kunna
komma i arbete. Vi har även argumenterat för att man, särskilt
inom offentlig sektor, bör sträva efter att underlätta för personer
som inte har en traditionell svensk utbildning att kunna få anställ-
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ning som mindre kvalificerade komplement till den välutbildade
arbetskraften. Detta framstår som särskilt önskvärt om ambitionen är att nyanlända flyktinginvandrade ska ha en realistisk möjlighet att komma i arbete inom de tre år som stipuleras av de tillfälliga uppehållstillstånden.

6.4

Sammanfattning

Flykting- och anhöriginvandrades svaga position på den svenska
arbetsmarknaden verkar förklaras av ett antal samverkande faktorer där de viktigaste troligen är brister i humankapital, brister i
svenskkunskaper, dålig tillgång till informella nätverk, höga krav
för anställningsbarhet och diskriminering. Utifrån diskussionen
i detta kapitel kan ett antal förändringar av dagens åtgärder vara
lämpliga att överväga.

Korta asylprövningstiden och gör den mer aktiv
Åtgärder bör sättas in för att effektivisera handläggningen av asyl
ansökningar, men även om detta sker kräver en rättssäker asylprövning en viss tid, speciellt när många asylsökande anländer
samtidigt. Det är då viktigt att denna tid används på ett effektivt
sätt, speciellt för de grupper där sannolikheten för ett positivt beslut är hög. Tiden bör kunna användas till att kartlägga och dokumentera de asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet, påbörja
utbildning i grundläggande svenska (till exempel genom internetbaserade kurser och i samarbete med ideella organisationer) och
ge kontakter med arbetsmarknaden (till exempel genom praktik
och möjligheter att arbeta).

187
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Utveckla etableringsinsatserna
Etableringsinsatserna bör utvecklas vidare, speciellt när det gäller arbetsmarknadsnära aktiviteter, sfi och validering. De utvärderingar som har gjorts av etableringsinsatserna sedan Arbetsförmedlingen tog över samordningsansvaret pekar på positiva
effekter på olika arbetsmarknadsutfall, vilket talar för att förändringen är på rätt väg. Brister kvarstår dock. För det första verkar
de aktiviteter som används för att understödja arbetsmarknads
etableringen i alltför låg grad ske nära arbetsmarknaden: ökad användning av praktik och mindre användning av förberedande och
orienterande aktiviteter förefaller lämpligt. För det andra är det
märkligt att så få deltar i vuxenutbildning trots att många nyanlända har mycket låg utbildning. För det tredje behöver sfi förbättras
så att den blir tydligare kopplad till arbetsmarknadsetableringen,
mer individanpassad och flexibel samt mer samordnad med andra aktiviteter. Slutligen behöver valideringen utvecklas till en mer
samordnad verksamhet som är överskådlig för målgruppen, är
likvärdig över landet och omfattar fler kompetenser och yrken.
Såväl sfi som valideringen måste dessutom utformas i samråd med
arbetsgivare så att intyg om genomförd sfi och validering uppfattas som tillförlitliga bevis på en viss kompetens. Det är också
viktigt att verksamheten med snabbspåren implementeras genom
att Arbetsförmedlingen uppfyller sin roll. I alla åtgärder bör jämställdhetsaspekten betonas starkare. Det är bekymmersamt att invandrade kvinnor lyckas betydligt sämre än invandrade män med
att etablera sig på arbetsmarknaden. Här kan man överväga att
begränsa föräldraförsäkringen för dem som kommer till Sverige
med barn.

Flykting- och anhöriginvandrade

Effektivisera åtgärderna som erbjuds
efter etableringsinsatserna
De åtgärder som erbjuds efter etableringsinsatserna bör effektiviseras. Många nyanlända har inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden under de två åren i etableringsinsatserna och behöver
därför effektiva åtgärder för att komma vidare. Arbetsförmedlingen bör arbeta mer aktivt med förstärkta förmedlingsinsatser med
tydlig fokus på arbetsgivarkontakter. De försök som har gjorts
med sådana insatser visar lovande resultat och arbetsförmedlare
bör därför ges möjlighet att i ökad utsträckning söka upp arbetsgivare, marknadsföra arbetssökande i svaga grupper och informera
om de mycket generösa subventioner som en arbetsgivare som anställer personer i dessa grupper kan få. De subventioner som riktar
sig till flykting- och anhöriginvandrade kan behöva förenklas och
riktas tydligare till dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Till exempel har instegsjobben villkor som kan göra arbetsgivare
tveksamma till att använda dem. Alternativt kan en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna för nyanlända övervägas. Slutligen
bör arbetsmarknadens parter bidra genom att i ökad utsträckning
differentiera lägstalönerna och söka efter lösningar som underlättar för dem som saknar traditionell svensk utbildning att komma
i arbete.
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e n s v e n sk a arbetsmarknaden fungerar i

stora drag väl men betydande grupper hamnar utanför. I grova tal
kan man sammanfatta situationen som att 20 procent av ungdomarna och 40 procent av de flyktinginvandrade har mycket stora
Problemen att ta
sig in på arbets
marknaden skapar
fördelningspoli
tisk utmaning

problem att ta sig in på arbetsmarknaden.1 Detta är en stor fördelningspolitisk utmaning. Mycket tyder på att gruppen skolsvaga
ungdomar ökar och mängden flyktinginvandrade som ännu inte
har tagit sig in på den svenska arbetsmarknaden är större än någonsin. Den fördelningspolitiska utmaningen kommer därmed
framöver att även få betydelse för de aggregerade sysselsättningstalen. Detta ska dessutom ses i ett sammanhang där vi vet att sysselsättningen måste fortsätta att öka om vi ska kunna finansiera de
kostnader som följer av en åldrande befolkning.

Den åldrande
befolkningen …

Det nuvarande pensionssystemet är enligt Konjunkturinstitutets beräkningar underbalanserat på lång sikt även om pensionerna tillåts eroderas i takt med de formella regler som råder. Om
man dessutom önskar behålla pensionssystemets relation till lö1. Konjunkturinstitutet (2016a).
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neutvecklingen blir behovet av ökad sysselsättning ännu större.
Som ett resultat av detta förväntas pensionsåldern gradvis behöva
höjas framöver. Samtidigt vet vi att de äldre personer som blir arbetslösa har mycket svårt att komma tillbaka i arbete. Vi förutspår
därför att de äldre arbetslösas situation kommer att få allt större
betydelse i framtiden.
Vi har därför i rapporten försökt beskriva de problem som rå-

… gör att de
äldre arbetslösas
situation får allt
större betydelse

der på den svenska arbetsmarknaden och på ett så precist sätt som
möjligt förmedla vad vi bedömer som de mest ändamålsenliga reformer som bör genomföras för att förbättra situationen för studiesvaga ungdomar, äldre arbetslösa samt flykting- och anhörig
invandrade. Vi är förstås väl medvetna om den ibland heta debatt
som råder om huruvida vägen framåt ska gå via mer utbildning
eller sänkta löner. Vår övergripande bedömning är för det första

Mer utbildning eller
sänkta löner?

att vi inte kan vara nöjda med hur situationen ser ut. Utslagningen
är för stor för att vara tillfredsställande ur ett fördelningspolitiskt
perspektiv och situationen är inte förenlig med den ökade sysselsättning som krävs för långsiktigt stabila offentliga finanser. Detta
borde vara en okontroversiell slutsats. Därmed är det också klart
att det behövs reformer för att förbättra situationen.
I rapporten pekar vi på ett stort antal områden där vi tror att reformer kan genomföras. Anledningen till att vi diskuterar ett stort
antal områden är att det är svårt att se att situationen kan förbättras med ett enskilt »alexanderhugg« utan att det skulle få andra
negativa konsekvenser. Vår allmänna inställning är att om man
står inför en stor utmaning av den typ som den som diskuteras i
rapporten, bör man sträva efter att förbättra systemet på så många
sätt som möjligt. Således bör förbättrade utbildningssatsningar
vara en viktig del av vägen framåt. Men för att dessa ska ha en
chans att fungera för de personer som står längst från arbetsmark-

Systemet bör för
bättras på så många
sätt som möjligt
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naden och som har allra svårast att ta till sig utbildning vore det
naivt att bortse från att anpassningar kommer att krävas även på
efterfrågesidan.
Utbildning ska
ges så tidigt som
möjligt, vara yrkes
inriktad och inne
hålla kontakter
med arbetsgivare

Vi betonar i rapporten särskilt betydelsen av att utbildning ska
ges så tidigt som möjligt, vara yrkesinriktad och innehålla kontakter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det sistnämnda är särskilt viktigt för dem som i slutändan kommer att misslyckas med
utbildningen. Dessutom är det viktigt att utbildningssystemet som
sådant är inkluderande så att en så stor grupp som möjligt kan ta
sig igenom den med lätt igenkända examensbevis.

Parterna har ansvar
för att lönebildning
en beaktar dem som
ännu inte kommit in
på arbetsmarknaden

På efterfrågesidan betonar vi särskilt parternas ansvar för att se
till att lönebildningen beaktar situationen för dem som ännu inte
har kommit in på arbetsmarknaden. Lönesättarna bör ta dessa
gruppers situation på allvar och se till att utvecklingen av de relevanta lönenivåerna mildrar, snarare än förvärrar, inträdesproblemen. Vi bedömer att det är möjligt för parterna att finna lösningar
som begränsar lönekostnaderna för marginalgrupperna utan att
detta får negativa konsekvenser för övriga sysselsatta.
Vi är väl medvetna om att de branschavtalade lägstalönerna
inte är de enda faktorer som bestämmer lönekostnaderna för inträdande grupper. Ansvaret för att lönebildningen sker på ett ansvarsfullt sätt delas mellan de centrala och de lokala parterna och
det är viktigt att båda dessa nivåer bidrar till en väl fungerande
lönebildning.
Det är också uppenbart att efterfrågesidan påverkar vägarna

Formella kompe
tenskrav bör
undvikas

in på andra sätt än genom lönenivåerna. Formella kompetenskrav
skapar hinder för den som försöker ta sig in på arbetsmarknaden
med en icke-traditionell bakgrund, till exempel på grund av misslyckade studier, ett sent invandrande eller ett påtvingat karriärbyte sent i livet. Sådana hinder bör därför undvikas och parterna bör
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sträva efter att det ska finnas många vägar in på arbetsmarknaden
inom de olika avtalsområdena. Ett särskilt ansvar har naturligtvis den offentliga sektorn, där också rekryteringsbehoven bedöms
vara stora framöver.
Vi har precis som många andra med besvikelse noterat den
misslyckade implementeringen av såväl yrkesintroduktionen som
snabbspåren, vilka båda skulle kunna karaktäriseras som »inträ-

Misslyckandena med
yrkesintroduktionen
och snabbspåren …

desavtal« av en typ som vi tror är nödvändiga för att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt. Anledningen till dessa misslyckanden tycks vara en avsaknad av lokal infrastruktur och bristande
samarbete mellan parterna och Arbetsförmedlingen både centralt
och lokalt. Vår uppfattning är att arbetet med att utveckla denna
typ av samarbeten bör intensifieras. För att detta ska fungera krävs
dock att samtliga inblandade prioriterar implementeringen och
förstår vikten av att systemen börjar fungera så att de kan skalas

… bör lösas genom
intensifierat sam
arbete och priorite
rad implementering

upp till en större omfattning. Parterna har en unik möjlighet att
utforma åtgärder så att de passar den särart som råder på varje
enskild del av arbetsmarknaden. Det finns därmed stora effektivitetsvinster av ett fungerande samarbete mellan stat och parter
och vi tror att den vägen framåt är att föredra framför ytterligare
direkt statlig styrning av arbetsmarknaden.
Slutligen vill vi notera att vi skulle ha kunnat ge betydligt fler
precisa policyrekommendationer om synen på utvärdering hade
varit en annan i Sverige. För ett drygt decennium sedan sågs Sverige
som ett föredöme när det gällde utvärdering av arbetsmarknadspolitik. Så är inte längre fallet. Det görs förvisso ett stort antal studier även i Sverige, men dessa brottas hela tiden med att behöva
hantera svåra selektionsproblem eftersom tilldelningen till åtgärder och insatser sker efter odokumenterade principer.
Länder i vår närhet, inte minst Danmark, har på ett helt annat

Bättre syn på
utvärdering av
arbetsmarknads
politiken behövs …
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sätt anammat möjligheterna till kontrollerade »randomiserade«
studier där urvalet av deltagare till olika åtgärder sker med hjälp
av slumpen för att det ska vara möjligt att ta reda på vilka av dessa
åtgärder som fungerar bäst i en värld där det faktiskt är mycket
vi inte vet. Det är förstås möjligt för oss att lära oss av dessa utländska studier också, men om vi vill ha mer precis kunskap om
vad som fungerar inom ramen för det svenska systemet så behövs
också svenska studier. I Danmark görs till exempel numera ofta
randomiserade studier för att ta reda på vad som fungerar bäst i
utbildningssammanhang, men det danska utbildningssystemet är
… för att kunna
studera vad som
fungerar bäst för att
nå en inkluderande
arbetsmarknad

inte identiskt med det svenska. Om vi på ett så effektivt sätt som
möjligt vill ta oss fram mot en mer inkluderande arbetsmarknad
får vi inte vara rädda att ställa olika möjliga policyalternativ mot
varandra och studera vilka av dessa som fungerar bäst.
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