
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11 reformer som fungerar 

Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik 

  



     
 

Inledning/sammanfattning 

Den rekordhöga invandringen väcker oro över nyanländas egenförsörjning och boende. 

Bristande integration är också ett hinder för en effektiv kompetensförsörjning för en 

växande tjänstesektor. 

Den här rapporten visar att det samtidigt finns skäl att vara hoppfull. Med rapportens 

reformagenda kan utlandsföddas sysselsättning öka med upp till 110 000 fler i arbete. Det 

motsvarar en sysselsättningsökning från 62,8 till 75,6 procent bland utlandsfödda 20 – 64 

år, att jämföra med en sysselsättning på 79,8 procent i befolkningen som helhet. För att 

lyckas krävs mer kostnadseffektiv, resultatstyrd och målgruppsanspassad 

integrationspolitik. Föreslagna reformer är: 

1) Att undvika skattechock på arbete som hotar uppnådda integrationsframgångar 

bland asien- och afrikafödda 

2) Inför den nya boendeformen KRAV-BO 

3) Låt företag ta hela ansvaret för nyanländas etablering och inför etableringspeng 

4) Nackamodellen för vuxenutbildning bör införas i hela landet – med fritt intag, 

valfrihet bland aktörer och resultatuppföljning 

5) Särskild språk- och matematikutbildning för kortutbildade 

6) Socialpeng för särskilda behov 

7) Slopa sociala krav i upphandlingar, stärk generell konkurrensutsättning och lokalt 

företagsklimat 

8) Fler lägstlönejobb, till exempel genom yrkesintroduktionsavtal 

9) Reformera lönesubventionerna 

10) Minska regelkrånglet på arbetsmarknaden, t ex turordningsreglernas snedvridande 

effekter 

11) Underlätta företagens köp av utbildning och individuell rätt till validering 

Politiken måste både ta till vara högutbildad arbetskraft samt stötta personer med mycket 

kort utbildning. Detta ökar behoven av individualiserade integrationsinsatser. Tiden är 

knapp och reformbehovet skyndsamt – i väntan på behövliga reformer växer det mänskliga 

lidandet i utanförskapets skugga. 

Li Jansson, Arbetsmarknadsekonom Almega 

Januari 2015 



     
 

Innehåll 

Invandring och integration – en översikt   1 

11 reformer för bättre integration   3 

Reformpaketets förväntade effekter   4 

1. Bevara integrationsframgångarna  5 
2. Inför KRAV-BO    9 
3. Etableringspeng    12 
4. Nackamodellen för hela landet   17 
5. Språk- och matematikutbildning för kortutbildade 21 
6. Socialpeng för särskilda behov   23 
7. Generell konkurrensutsättning – inte sociala krav 24 
8. En socialt inkluderande lönebildning  27 
9. Reformera lönesubventionerna   31 
10. Minskat regelkrångel på arbetsmarknaden   33 
11. Underlätta företagens kompetensinvesteringar och  

individuell rätt till validering   35 

Avslutning     36  

 

 



    1 

 

Invandring och integration – en översikt 

Invandringen till Sverige har ökat under hela 2000-talet. Som figur 1 visar ökade 

asylinvandringen kraftig under 2014. Utvecklingen innebär att andelen inrikes födda i 

åldern 20 – 64 år sjönk från 87 till 80,5 procent åren 1997 till 2012. Samtidigt fördubblades 

andelen utomeuropeiskt födda i befolkningen från 6,7 till 13,4 procent samma period. 

Figur 1: Beviljade uppehållstillstånd 1980-2014  

 

Källa: Migrationsverket  

Bilden av de utlandsföddas arbetsmarknadsetablering är komplex. Som figur 2 visar ökade 

sysselsättningen bland utlandsfödda 25 – 64 år till 68 procent år 2012. Ökningen beror på 

rekryteringsbehov i tjänstesektorn samt pensionsavgångar. Samtidigt kvarstår ett 

sysselsättningsgap på 18 procentenheter jämfört med inrikes födda, vilket visar att 

integrationsframgångarna sker parallellt med kvarstående sysselsättningsutmaningar.     

Figur 2 – Sysselsättning 25 – 64 år efter ursprung 

 

Källa: SCB/AKU 

Utlandsfödda är dock inte en homogen grupp. Som figur 3 visar har sysselsättningen för 

sydamerikanskt födda ökat kraftigt sedan 2010 och är nu högre än bland inrikes födda. Det 

innebär att en invandringsbakgrund inte automatiskt är ett hinder på arbetsmarknaden. 
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Samtidigt växer utmaningarna bland asien- och afrikafödda. Asienföddas sysselsättning har 

stabiliserats på drygt 50 procent. Afrikaföddas sysselsättning rasade från 59 till 46,7 

procent åren 2008 -  2013. Orsaken är att allt fler nyanlända är kortutbildade samt saknar 

arbetslivserfarenhet. Som figur 4 visar är sysselsättningen lägst bland afrikafödda med 

enbart förgymnasial utbildning, bara 25 procent har arbete.  

Figur 3 – Sysselsättning efter födelseregion, 15 – 74 år 

 

Källa: SCB/AKU:s tilläggstabeller 

Figur 4 – Sysselsättning bland dem med förgymnasial utbildning 

 

Källa: SCB/AKU:s tilläggstabeller 
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11 reformer för bättre integration 

Förra kapitlet visade att även om integrationen sakta har förstärkts så finns det samtidigt 

kvarstående utmaningar. Sjunkande sysselsättning bland asien- och afrikafödda visar att 

dagens insatser inte räcker till. Men svaret kan inte enbart vara mer resurser. Högre 

offentliga utgifter och stora åtgärdsvolymer leder inte automatiskt till bättre 

arbetsmarknadsutfall. Nittiotalets misslyckande där arbetslösa sopades under mattan och 

doldes i statistiken genom utbyggda åtgärdsprogram får inte upprepas.
1
 

I nästa avsnitt presenteras därför ett reformpaket med evidensbaserade integrationspolitiska 

reformförslag. Urvalet bygger på att reformerna ska vara genomförbara i närtid, utgå från 

en korrekt problembeskrivning samt befintlig arbetsmarknads- och tillväxtforskning. 

Symbolpolitikens tid är förbi, en resultatdriven arbetsmarknadspolitik måste ta vid.   

  

                                                      
1
 Jansson 2013, Larsson 2001, Johansson 2006, Calmfors, Forslund och Hemström 2002, Forslund och 

Holmlund 2003, Forslund och Vikström 2011, Lindvall 2011 
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Reformpaketets förväntade effekter 

Med de samlade effekterna av reformerna i den här rapporten kan sysselsättningen bland 

utrikes födda stärkas med upp till 90 000 personer, se tabell 1. En del av effekten är 

omedelbar, andra effekter uppstår utifrån takten som reformerna implementeras. 

Reformpotentialen bygger på resultat från främst australiensiska förebilder och förutsätter 

att insatserna designas med samma modeller som där. För att nå samma effekt krävs det 

även att arbetsmarknaden som helhet blir mer lik Australiens, med fler lägstlönejobb och 

en mer flexibel arbetsmarknad. 

Sammantaget har rapportens reformer potential att höja sysselsättningsgraden bland 

utlandsfödda från 62,8 till 75,6 procent i åldrarna 20 – 64 år. Det kan jämföras med en 

sysselsättning på 79,8 procent i hela befolkningen. Då kvarstår ett litet gap till inrikes 

födda, som kan minska ytterligare av effekter från bättre fungerande lönebildning och 

flexibilitet som inte kan kvantifieras i denna rapport. 

Att mäta reformförslagens exakta effekt är inte möjligt. Vissa effekter är inte ens mätbara. 

Förväntan är inte heller att samtliga utlandsfödda är i arbete, eftersom en del är får barn 

eller är sjuka. Ett rimligt mål är dock minskade sysselsättningsgap och att utlandsföddas 

sysselsättning är i nivå med inrikes födda. 

Tabell 1: Förväntade effekter av Almegas integrationspolitiska strategi 

Reform Potentiell effekt (upp till) på antal 
sysselsatta utlandsfödda 

Skattechock på arbete -10 000 jobb för utlandsfödda 

Bättre matchning i etableringsinsatsen +7 900 fler i arbete 

Om Arbetsförmedlingen lika effektiv som 
Australien 

+20 000 fler i arbete 

Om andelen nyanlända i Komvux ökar till 
30% och resultat i nivå med Nacka 

+3 300 i arbete 

Specialutbildning för kortutbildade + 68 400 i arbete eller studier, här antas att 
40 procent går vidare till arbete dvs 27 360 

Bättre lokalt företagsklimat Upp till +50 000 i arbete 

Yrkesintroduktionsavtal för nyanlända +1000 i arbete 

Totalt 130 600 fler i arbete och vidare studier, 
varav 110 000 går vidare till jobb 
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1. Bevara integrationsframgångarna! 

Tjänstesektorn är avgörande för asien- och afrikaföddas sysselsättning (figur 5). Totalt 

arbetar 64 procent av sysselsatta asien- och afrikafödda i den del av tjänstesektorn som 

Almega organiserar och 87 procent i samtliga tjänster, hotell/restaurang samt handel.   

Figur 5 – Förvärvsarbetande födda i Asien och Afrika efter sektor, antal 

 

Källa: SCB/Yrkesregistret 

Integrationen i arbetslivet fungerar väl. Den genomsnittligt arbetade tiden ökar mest bland 

asien- och afrikafödda. Inrikes födda har högst korttidsfrånvaro, 17,6 procent, och 

afrikafödda lägst; 10,4 procent. Afrikafödda är den enda grupp vars redan låga 

korttidsfrånvaro minskar över tid (se figur 6 och 7). 

Figur 6 – Genomsnittlig arbetad tid i hela näringslivet, timmar per vecka, efter 

födelseregion 

 

Källa: SCB/AKU:s tilläggstabeller 
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Tabell 7 – Frånvaro från arbetet, del av veckan, hela näringslivet

 

Källa: SCB/AKU:s tilläggstabeller 

Integrationen har stärkts på flera sätt. Antalet asien- och afrikafödda högre chefer, 

VD:ar och ämbetsmän har ökat med 250 procent åren 2001-2012, om än från låga 

nivåer. Dessutom ökade andelen asien- och afrikafödda i yrken med 

högskoleutbildning från 21 till 24 procent.  

Figur 8 – Asien- och afrikafödda chefer, VD:ar och högre ämbetsmän, antal samt 

andel av förvärvsarbetande  

 

Källa: SCB/Yrkesregistret 

Figur 9 – Andel av förvärvsarbetande asien- och afrikafödda med yrke som kräver 

högskoleutbildning 

 

Källa: SCB/Yrkesregistret 
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tjänsteföretagens tillväxtmöjligheter påverkar integrationen. Då personalkostnader ofta 

utgör över sjuttio procent av tjänsteföretagens totala kostnader innebär det att företagen blir 

särskilt känsliga för förändringar i skatt på arbete.  
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Konjunkturinstitutet, KI, har beräknat att sänkt skatt på arbete, arbetsmarknadsreformer 

och RUT-och ROT-avdrag långsiktigt ökat den totala sysselsättningen i Sverige med 3,9 

procent, eller 195 000 personer. Jobbskatteavdraget stod för 100 000 fler i arbete och RUT-

avdraget för 15 000 fler i arbete.
2
 

Hösten 2014 bedömde KI vidare att regeringens då nedröstade budget skulle ha lett till 

höjd jämviktsarbetslöshet. Orsaken var delvis att höjda arbetsgivaravgifter för unga 

minskar sysselsättningen när arbetskraftskostnaderna skulle överstiga deras produktivitet.
3
 

På samma sätt visar en rapport från Svenskt Näringsliv att effekten av samma nedröstade 

(S)-budget skulle ha minskat sysselsättningen med nästan 24 000 helårsekvivalenter fram 

till 2018. Av dessa skulle höjda arbetsgivaravgifter för unga minskat sysselsättningen med 

18 700 helårspersoner.  

De höjda arbetsgivaravgifterna för unga drabbar tjänstesektorn i synnerhet. Enligt SCB:s 

arbetskraftsundersökning 2013 arbetar 81,4 procent av samtliga sysselsatta 15 – 24 år inom 

handel, transport och hotell- och restaurang samt övriga tjänster.
45

  

En ”kostnadschock” mot tjänstesektorn skulle därför påverka integrationen. 

Sysselsättningsminskningen till följd av höjda arbetsgivaravgifter för unga motsvarar 

15 200 helårsarbeten i tjänstesektorn
6
. Med utgångspunkt i att andelen utlandsfödda i 

tjänstesektorn är 15,6 procent motsvarar det nästan 2400 helårsarbetskrafter bland 

utlandsfödda hotas av höjda arbetsgivaravgifter för unga – varav knappt 1000 

utomeuropeiskt föddas helårsarbetskrafter.  

Ett annat exempel är RUT-avdraget. Om hemservicebranschen har samma andel 

utlandsfödda som städbranschen som helhet
7
 innebär det att sysselsättningen för 7 500 

utrikes födda – varav 3 700 utomeuropeiskt föddas – hotas om RUT-avdraget minskas eller 

avskaffas.  

                                                      
2
 Konjunkturinstitutet 2013 

3
 Konjunkturinstitutet 2014. Se även Egemark och Kaunitz 2013 (IFAU) som funnit att sänkta 

arbetsgivaravgifter för unga på kort sikt skapat 6 000 – 10 000 ny arbeten. 
4
 En studie från bland annat Almega visar också att de höjda arbetsgivaravgifterna sammantaget motsvarar 

mellan 59 000 och 74 000 heltidsarbeten i ekonomin 
5
 Almega mfl 2014 

6
 Utgår från att andelen av unga som drabbas av sysselsättningsminskningen och arbetar i tjänstesektorn är 

lika hög som andelen unga som arbetar i tjänstesektorn.  
7
 Enligt SCB är 47,3 procent av de anställda i städbranschen utlandsfödda samt 25,03 procent 

utomeuropeiskt födda 
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Erfarenheter från Danmark visar också att det inte krävs att hela avdraget avskaffas för att 

användandet kraftigt ska minska. I Danmark ledde redan mindre neddragningar och 

inskränkningar i avdragets omfattning att användandet föll kraftigt.
8
  

Tabell 2: Effekter av höjda skatter på arbete 

Förslag Effekt på tjänstesektorn Effekt på integrationen  

Avskaffat eller halverat RUT-

avdrag 

-15 000 helårsarbeten -7 500 helårsarbeten för 

utrikes födda, varav 3 700 

utomeuropeiskt födda 

Höjda arbetsgivaravgifter för 

unga 

-15 200 helårsarbeten -2400 helårsarbetskrafter 

bland utlandsfödda, varav ca 

1000 bland utomeuropeiskt 

födda 

Sammantagen effekt -30 200 helårsarbeten, 

motsvarande minst 0,5 

procentenheters 

sysselsättningsgrad 20 – 64 år 

ifall samtliga helårskrafter är 

helårsarbeten. 

Utlandsföddas sysselsättning 

minskar med 9 800 

helårsarbetskrafter, vilket 

motsvarar en procentenhets 

lägre sysselsättningsgrad  

bland utrikes födda 20 – 64 år 

ifall samtliga helårskrafter är 

helårsarbeten och varje 

helårsarbetskraft antas vara 

en person. 

 

Policyförslag: 

- Höj inte arbetsgivaravgiften för unga samt fortsätt att sänka skatten på arbete 

- Behåll och bygg ut RUT-avdraget 

  

                                                      
8
 Almega 2015 
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2. Inför KRAV-BO 

Insatserna för nyanlända präglas idag av skarpa stuprör mellan boende- och 

integrationsinsatser. Samtidigt finns en effektiviseringspotential att utforma ett nytt boende 

som möjliggör höjd boendekvalitet och tidigareläggning av integrationsinsatser.  

Nyanländas vardag präglas av långa väntetider. Asylutredningen tar i genomsnitt 122 dagar 

enligt Migrationsverket och under utredningstiden kan personen inte delta i 

arbetsmarknadsinsatser. Även efter beviljad asyl är ledtiderna långa med väntan på att den 

tvååriga etableringsinsatsen hos Arbetsförmedlingen ska starta.  

På så kallade anläggningsboenden (ABO) sker väntan i boenden som ibland håller mycket 

låg kvalitet. Ett antal mediala granskningar har samtidigt visat att enskilda fastighetsägare 

gör goda affärer på att tillhandahålla ibland hälsovådligt boende. För att höja kvaliteten i 

boendet och säkerställa att skattemedlen används mer effektivt föreslås därför en ny 

boendetjänst – KRAV-BO. 

KRAV-BO bygger på höjt kravställande i tre dimensioner: att myndigheterna ställer högre 

krav på bostadsleverantören, att den nyanlände förväntas vara aktiv och bidra till sin 

integration samt att den nyanlände själv kan ställa högre krav på integrationsinsatserna de 

möts av.  

Högre krav på bostadsleverantören 

Idag förväntas inte bostadsleverantören tillhandahålla något mer än boende. Om 

myndigheterna i upphandling börjar ställa krav på att boendet också ska innehålla 

integrationsinsatser kan kvalitetsarbetet stärkas. På så sätt skulle företag som idag är 

verksamma i andra områden, exempelvis omsorg, utbildning eller omställning, erbjuda 

boendetjänster med extra insatser.  

I KRAV-BO-modellen skulle det innebära att det är tjänsteföretagen som vinner 

boendekontrakten och att de i sin tur hyr boendena av fastighetsägarna. Det innebär att 

tjänsteföretagen måste uppfylla kraven på kvalitet gentemot den offentliga upphandlaren 

och kan förlora uppdraget om de brister i boendestandard eller resultat i 

integrationsinsatsen. 
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Högre krav på den nyanlände 

Genom att bo på KRAV-BO omfattas den boende av högre krav än i andra boendeformer 

genom krav på deltagande i integrationsinsatser. Bakgrunden är att 

arbetsmarknadsforskning i allmänhet visar att kravställande är positivt för arbetssökandes 

jobbchanser. Detta synsätt bör även gälla nyanlända.
9
 

Som exempel på integrationsinsatser som lämpar sig för KRAV-BO är: 

- Samhällsorientering, som är en introduktion till svenska lagar och regler samt 

kulturell information. Inom ramen för nuvarande etableringsinsatser har endast 29 

procent av deltagarna genomgått denna utbildning. Att tidigarelägga insatsen redan 

till ankomst och göra den obligatorisk skulle underlätta nyanländas inkludering.  

- Kartläggning av nyanländas kunskaper: Riksrevisionen
10

 och flera andra har visat 

att inaktiviteten är stor i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. T ex hade bara 32 

procent av deltagarna en insats som var anpassad till personens utbildning. Om 

nyanländas kunskaper kartlades redan på KRAV-BO skulle det underlätta 

Arbetsförmedlingens matchningsarbete längre fram i etableringsfasen. Det gäller 

särskilt högskoleutbildade, vars kompetens bör komma arbetsgivare till känna så 

fort som möjligt.     

Den inaktivitet som drabbar nyanlända som en följd av mottagningssystemet är också 

synlig i mottagningskommunen. Tidigarelagda och kvalitetssäkrade insatser kan därför 

bidra till att höja allmänhetens förtroende för migrationspolitiken.  

En invändning mot insatser under asyltiden är att hälften av alla asylsökanden nekas 

uppehållstillstånd. Därför kan man rikta tidigare insatser mot grupper med mycket hög 

beviljandegrad. KRAV-BO kan även införas stegvis genom att upphandlas för särskilda 

grupper, exempelvis personer yngre än 30 eller dem med viss högskolekompetens. För att 

öka intresset men även kravställandet är det rimligt att deltagare i KRAV-BO erhåller en 

något högre dagersättning än i andra boenden, men att ersättningen dras in om boenden 

inte medverkar i insatserna. 

Högre krav på offentlig sektor   

För att säkerställa att leverantörerna av KRAV-BO når efterfrågade mål är det angeläget att 

regelbundet mäta boendestandard samt kvalitet i integrationsinsatserna. Det handlar dels 

                                                      
9
 Forslund och Vikström 2011 

10
 Riksrevisionen 2014, Statskontoret 2012 
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om att säkerställa att de nyanlända har fått utlovade insatser samt dels att identifiera 

leverantörer som brister i kvalitet.  

Det är också tänkbart att mäta kommunernas nöjdhet med leverantörerna och det 

offentligas information och hantering av de nyanländas ankomst till kommunerna. Syftet är 

att hitta föregångslösningar som kan vägleda mottagandet i andra kommuner.  

Kostnader och förväntad effekt  

Syftet med KRAV-BO är inte att öka anslagen till flyktingboende utan att upphandla 

samma resurser på ett annat sätt samt att flytta en del resurser från Arbetsförmedlingen till 

upphandlingen av boende. Förslaget bedöms därför inte öka de totala kostnaderna 

migrationspolitiken. 

Effekten av tidigarelagda insatser är samtidigt svårmätta i termer av 

arbetsmarknadsetablering. De tänkta insatserna inom KRAV-BO syftar huvudsakligen till 

att avlasta etableringsinsatsen hos Arbetsförmedlingen. Från arbetsmarknadsforskningen 

vet vi dock att aktiveringskrav – särskilt när de kombineras med jobbcoaching, empiriskt 

har lett till att arbetslöshetstider kan minska med upp till 2,7 veckor per år. Dessutom finns 

studier som visat att aktiveringskrav ledde till att socialbidragsmottagandet i Stockholm 

minskade med 0,3 procentenheter bland samtliga mottagare och dubbelt så mycket bland 

utomeuropeiskt födda samt ogifta utan barn. Detta motsvarar totalt 17 500 färre i 

socialbidrag. 

Tabell 2: Effekter av KRAV-BO 

Förslag Effekt på tjänstesektorn Effekt på integrationen  

KRAV-BO Ökar tjänsteföretagens 

möjligheter att leverera 

boende.  

Avkastningen på 

investerade skattemedel 

ökar. 

Arbetslöshetstiderna kan 

kortas 

 

Policyförslag 

- Inför KRAV-BO stegvis som ett alternativt flyktingboende  
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3. Etableringspeng  

Arbetsförmedlingen ansvarar sedan 2010 för nyanländas etablering. Uppdraget omfattade 

drygt 31 400 personer i mars 2014, varav 59 procent enbart hade en förgymnasial 

utbildning. Samtidigt hade 20 procent en gymnasieutbildning och 20 procent en 

eftergymnasial utbildning. Av deltagarna är 70 procent 20 till 39 år.
11

 

Etableringsinsatsens kärna är en tvåårig etableringsplan. Av dem som hittills avslutat 

insatsen lämnade 84 procent på grund av att planens tid löpt ut. Tabell 3 visar att 29 

procent är i arbete eller studier 180 dagar efter insatsen medan 51 procent är arbetslösa 

eller i åtgärd. Bara 6 procent har osubventionerat arbete. 14 procent avaktualiserades då 

kontakten upphört utan att myndigheten vet varför.
12

  

Tabell 3: Status 180 dagar efter avslutad etableringsplan, mars 
2014. Källa: Arbetsförmedlingen 

 Andel i 
procent 

 Andel i 
procent 

Arbete med 
stöd 

4 Arbetsmarknadspolitiska 
program  

Jobb- och utvecklingsgarantin, 
jobbgarantin för unga 

43 

Arbete utan 
stöd 

6 Öppet arbetslösa 8 

Nystartsjobb 10 Förhindrade att ta arbete 6 

Studier 9 Övriga avaktualiserade 14 

 

Redan 2012 visade Statskontoret att etableringsreformen inte nådde effekt. Bland 

problemen fanns bristande myndighetssamordning samt att insatserna inte anpassats till 

deltagarnas erfarenhet. Som ett resultat har insatsen prioriterat att möta grundläggande 

sociala behov snarare än att vara arbetsmarknadsinriktad.
13

 

Riksrevisionens granskning från 2014 visar att problemen som Statskontoret identifierat 

kvarstår. Även Arbetsförmedlingen bekräftar att inget förbättrats. Trots att 

etableringsplanen ska upprättas inom två månader från uppehållstillstånd får bara 30 - 55 

procent av deltagarna (beroende på boendeform) en plan i tid.
14

  

Etableringsplanen ska utföras 40 timmar per vecka i 2 år, men aktiviteten är låg. Av 

deltagarna har 85 procent en arbetsmarknadsinsats.
15

 Som arbetsförberedande aktivitet 

förekommer promenader och att gå på språkkafé i föreningsregi. Det förekommer även att 

                                                      
11

 Riksrevisionen 2014, Arbetsförmedlingen 2014.  
12

 Ibid 
13

 Statskontoret 2012 
14

 Ibid samt Arbetsförmedlingen 2014 
15

 Arbetsförmedlingen 2014. Föräldraledighet räknas som en insats. 
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nyanlända fått låna och läsa böcker på lätt svenska som arbetsförberedande 

halvtidsaktivitet i månader
16

.  

Trots att samtliga nyanlända borde omfattas av vissa aktiviteter är det bara 29 procent av 

etableringsdeltagarna som läser samhällsorientering och 73 procent läser Svenska för 

invandrare, SFI.
17

 

Andra aktiviteter bör skräddarsys efter deltagarnas behov, men även här finns brister. 

Arbetsmarknadsutbildning och praktik har 8 respektive 9 procent av deltagarna. Endast 5 

procent av etableringsdeltagarna läser på Komvux. Insatserna var dessutom bara anpassade 

till tidigare utbildning i 32 procent av fallen och tidigare yrkeserfarenhet i 42 procent av 

fallen. Därutöver var en tredjedel av deltagarna i grundläggande vuxenutbildning 

högskoleutbildade.
18

 

Parallellt med etableringsinsatserna har 80 procent av deltagarna en etableringslots ca 3 

timmar i månaden. Tjänsten tillhandahålls i ett valfrihetssystem med främst företag som 

utförare, där 95 procent av deltagarna har gjort ett aktivt val. Aktiviteterna tenderar att mer 

vara av social karaktär än arbetslivsorienterade, trots att ersättningen till utförarna delvis 

faller ut när den nyanlände får jobb. Av lotsdeltagarna har 72 procent högst sex års 

skolgång.
19

 

Även generell arbetsförmedling kan effektiviseras 

De utlandsfödda som inte får jobb efter etableringsreformen hänvisas till ordinarie 

arbetsmarknadspolitik. Det gäller även dem som av andra skäl inte fått ta del av 

etableringsreformen alternativt blivit arbetslösa efter en tid i Sverige. 

Totalt är 163 000 utlandsfödda registrerade hos Arbetsförmedlingen i augusti 2014, vilket 

utgör 44 procent av samtliga inskrivna. Utöver de som befinner sig i etableringsinsatserna 

är jobb- och utvecklingsgarantin den vanligaste insatsen, med 43 000 utlandsfödda 

deltagare. 

Australien har sedan 15 år ett system där arbetssökande väljer arbetsförmedlare.  Det 

australiensiska systemet har byggts ut under såväl liberala som socialdemokratiska 

regeringar. Utförarna är helt konkurrensutsatta och betalas efter resultat. Staten bedömer 

                                                      
16

 Riksrevisionen 2014 
17

 Riksrevisionen 2014 
18

 Ibid 
19

 Arbetsförmedlingen 2014 
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omfattningen av individens stödbehov samt granskar utförarna. Utförarna rankas efter 

resultat, och de sämst presterande aktörerna får inte fortsätta vara leverantörer. Systemet 

innebar att den offentliga arbetsförmedlingen fick lägga ned, eftersom den inte klarade 

konkurrensen.  

Kostnaderna för svensk arbetsmarknadspolitik har halverats från 2 procent av BNP 1985 

till 1 procent år 2008. Den generella konkurrensutsättningen av den australiensiska 

arbetsförmedlingen har bidragit till att kostnaderna för politiken pressats ned till 0,3 

procent av BNP.  Modellen har samtidigt bidragit till högre sysselsättning och bättre 

matchning, samt högre nöjdhet bland såväl arbetssökande som arbetsgivare. Framför allt 

har konkurrensutsättningen av myndigheten gynnat grupper med svag 

arbetsmarknadsställning, som utlandsfödda.
20

 

Det är helt orimligt att Arbetsförmedlingen inte vet var 15 procent av deltagarna i 

etableringsinsatsen tar vägen. Sverige har dessutom det lägsta kravställandet på 

arbetssökande för att få a-kassa i hela OECD. Det gäller framför allt genom bristande 

sanktioner i bidragssystemen samt att jobbsökandet inte följs upp tillräckligt. De nordiska 

länderna utmärker sig även med att endast drygt 10 procent av arbetsmarknadspolitiken 

läggs på jobbcoaching, att jämföra med 25 procent i hela OECD.
21

 

Förväntade effekter på nyanlända och långtidsarbetslösa 

Om samma australiensiska effektivitet rådde i Sverige skulle det innebära att 

arbetsmarknadspolitiken kostade 12 miljarder mindre.  

I Australien var sysselsättningen 30 procent bland de som lämnade arbetsförmedlingen, 

men efter reformerna ökade den snabbt och stabiliserades därefter på 45 procent. I 

etableringsinsatsen idag går 20 procent vidare till arbete – med eller utan subvention. Det 

är sannolikt att dessa personer huvudsakligen har en gymnasial utbildning eller högre. Om 

den australiensiska effektiviteten även gällde etableringsinsatsen skulle det motsvara 7 900 

fler i arbete.  

Därutöver finns en effekt på utlandsfödda i arbetsförmedlingens övriga insatser. 

Sammantaget är 140 000 utlandsfödda inskrivna vid Arbetsförmedlingen utöver deltagarna 

i etableringsinsatsen. Arbetsförmedlingens årsbok för 2014 visar att enbart 8 procent av de 

öppet arbetslösa och programdeltagarna går vidare till arbete med eller utan stöd varje 

                                                      
20

 Lindvall 2011, Finn 2011, OECD 2012 
21

 Immervoll och Scarpetta 2012 
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månad. Om sysselsättningsgraden höjdes med femton procentenheter, såsom var fallet efter 

de australiensiska reformerna, skulle det innebära 20 000 fler utlandsfödda i arbete.  

Figur 10: Andel öppet arbetslösa och programdeltagare med aktiveringsstöd som varje 

månad fått ett arbete utan stöd respektive arbete med stöd inklusive nystartsjobb, 

säsongsrensade månadsdata, 1996 – 2013, Arbetsförmedlingen

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Tabell 4: Effekter av bättre fungerande etableringsinsats 

Förslag Effekt på integrationen  

Konkurrensutsätt AF plus 

kommunala insatser 

-12 miljarder för arbetsmarknadspolitiken 

+7 900 nyanlända i arbete om etableringsinsats är lika effektiv 

som australiensisk arbetsförmedling 

+20 000 i arbete om resten av AF är lika effektiv som Australien 

Sammantagen effekt +27 900 

 

Policyförslag 

Etableringsreformens ambition att ta ett sammanhållande statligt ansvar för nyanlända var 

god. Men de bristande resultaten talar sitt tydliga språk. Tänkbara reformer för att öka 

etableringen är: 

 Att utöka etableringslotsarnas verksamhet och låta fristående aktörer ta över hela 

ansvaret för nyanländas väg till arbete. Dessa aktörer ska kvalitetssäkras genom att 

de ges betalt efter mätbart resultat. Den nyanlände får en etableringspeng som 

personen sedan väljer utförare av. Erfarenheter från Australien visar att nyanlända 
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har goda möjligheter att välja utförare själv. Valet kan dock underlättas med hjälp 

av tydlig information och vägledning.
22

     

 Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen. Motsvarande reform har i Australien 

medfört effektiviseringsvinster som i Sverige skulle minska utgifterna för den 

allmänna arbetsmarknadspolitiken med 12 miljarder.  

 Inför skarpare aktiveringskrav i arbetsmarknadspolitiken, i nivå med ett europeiskt 

genomsnitt. 

                                                      
22

 Department for Immigration and Citizenship 
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4. Nacka-modellen för hela landet 

Kommunerna är en central del i integrationspolitiken genom lokala 

arbetsmarknadsinsatser, språkutbildning och kommunal vuxenutbildning. Under 2013 fick 

260 000 personer kommunalt socialbidrag, varav 53 procent är utlandsfödda. 

Socialbidragsutgifterna uppgick till 11 miljarder samma år. Numer är arbetslöshet det 

vanligaste skälet till socialbidrag, omfattande 48 procent av mottagarna.
23

  

Enligt SKL uppgår de kommunala insatserna till 6,8 miljarder per år, varav staten bidrar 

med drygt 2 miljarder. Trots detta har bara 137 av 290 kommuner en rutin att kräva 

medverkan i arbetsmarknadsinsatser för att erhålla socialbidrag.  

Svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning 

SFI kostar årligen 1,45 miljarder och Komvux 6 miljarder. Insatserna präglas av en rad 

effektivitetsbrister. Behovet är också större än tillgången på utbildning. Riksrevisionen 

visade att nyanlända i etableringsinsatserna får vänta på att språkutbildningen ska komma 

igång och bara 5 procent läser på Komvux.
24

 

En utmaning är deltagarnas skiftande utbildningsnivå. Tabell 5 visar att bland SFI-

deltagarna har en tredjedel mer än 13 års utbildning. Samtidigt har en femtedel ingen eller 

högst sex års skolgång.  

Tabell 5: SFI-deltagare efter utbildningsbakgrund. Källa: Skolverket 

 2009 2010 2011 2012 2013 

0-6 års utbildning 24 25 25 22 20 

7-12 års utbildning 43 42 42 41 41 

Mer än 13 års utbildning 33 32 33 34 35 

SFI är visserligen anpassad efter deltagarnas förkunskaper genom olika studienivåer. Det 

finns också exempel på yrkesinriktade utbildningar med goda resultat. Men när grupperna 

med högst andel som slutför sin SFI-utbildning – från Eritrea, Somalia och Irak – också är 

dem med störst svårigheter på arbetsmarknaden tyder det på strukturproblem i 

utbildningens utformning.
25

  

Den traditionella svenska integrationsmodellen bygger dock på att nyanlända får en 

språkutbildning och sedan förväntas kunna matchas på arbetsmarknaden. Men för 

kortutbilade räcker inte enbart en språkutbildning. Som nästa kapitel visar finns det skäl att 

                                                      
23

 Socialstyrelsen, Jansson 2013 
24

 SCB, Riksrevisionen 2014 
25

 Skolverket 2012 
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bryta loss utbildningsinsatserna för kortutbildade, för att utforma stödinsatserna för 

målgruppen på rätt sätt.  

Även kommunal vuxenutbildning, Komvux, blir allt viktigare för integrationen. Andelen 

utlandsfödda deltagare ökar årligen och uppgick till 42,1 procent av deltagarna år 2013. 

Dessa deltagare är dock i låg grad nyanlända inom ramen för etableringsinsatserna, utan 

har vistats i Sverige lite längre tid.  

Komvux fyller en funktion för nyanlända med en skiftande utbildningsbakgrund. Men både 

Komvux och SFI riskerar att urholkas om utbildningen i för hög grad anpassas till 

deltagare med mycket svaga förkunskaper. Särskilt Komvux har ett bredare uppdrag än att 

vara enbart en integrationsåtgärd. En politisk utmaning är därför att säkerställa att SFI- och 

komvux-utbildningarna efterfrågas i arbetslivet samtidigt som individen får en utbildning i 

nivå med dennes förkunskaper.  

Både SFI och Komvux regleras nationellt men tillhandahålls av 290 olika kommuner. Med 

290 olika modeller innebär det att tillgången till utbildning också varierar mellan 

kommunerna. Även om drygt 40 procent av utbildningen tillhandahålls av andra utförare 

skiljer sig valfriheten över landet. Här har en statlig utredning föreslagit en rad intressanta 

reformer, bland annat att SFI ska bli en del av Komvux samt att ett nationellt 

valfrihetssystem för detta ska inrättas.
26

 

Nacka-modellen 

Erfarenheter från Nacka visar att en resultatorienterad jobb- och utbildningspolitik går 

hand i hand med valfrihet. Inträdet i Nacka-modellen präglas av öppenhet.  

De arbetssökande kommer in i Nackamodellen genom socialförvaltningen eller på eget 

initiativ. De möts inledningsvis av arbets- och företagsenheten som kontaktar 

Arbetsförmedlingen, guidar den enskilde, fattar beslut, tillhandahåller kundval och följer 

upp resultatet. Därefter får den arbetssökande en ”jobbpeng” och väljer då mellan olika 

jobb- och utbildningsexperter, som utför bland annat coachning och utbildning.  

I Nacka får dessutom alla som vill läsa på Komvux. Sammantaget läser 4 procent av 

invånarna på Komvux i Nacka, vilket kan jämföras med en spridning på 1,5 till 5,1 procent 

                                                      
26

 Skolverket, SOU 2013:76 
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i Stockholms län samt 3 procent i riket.
27

 Den generösa inställningen till Komvux har alltså 

inte omsatts i onormalt högt studiedeltagande.  

Generositeten kan däremot ha lett till att fler kortutbildade omfattas. Nacka har Stockholms 

läns högsta andel av de kortutbildade i vuxenutbildning – 7,7 procent år 2013. 

Stockholmskommunen med lägst andel av kortutbildade på Komvux är Tyresö, med enbart 

2,4 procent av målgruppen i vuxenutbildning.  

Andelen av deltagarna som räknas som kortutbildade är 20,1 procent av samtliga komvux-

elever i Nacka, att jämföra med 21,8 procent i riket. I närliggande kommuner som 

Botkyrka är andelen 25,1 procent och i Södertälje 22,6 procent.
28

 

Nackas vuxenutbildning tillhandahålls av en rad olika utförare. Kommunen följer upp 

utförarnas resultat, såväl i genomförda utbildningar, betygsresultat, koppling till arbetslivet 

och elevnöjdhet. Resultaten tillhandahålls i det webbaserade jämförelseverktyget 

”Jämföraren”.
29

  

Resultatet i vuxenutbildningen är starkt – hela 87 procent av deltagarna får arbete efteråt. 

Även jobbcoachningen har goda resultat, där 68 procent har gått vidare till arbete.
30

  

Att översätta Nacka-modellens resultat till resten av Sverige är ingen omöjlighet, men 

kräver att en nationell utbildningspeng införs.  

Om andelen som läser på komvux bland etableringsdeltagarna med minst gymnasial 

utbildning ökar från dagens 5 till 30 procent skulle det med Nackas resultat motsvara 3 300 

fler nyanlända i arbete.  

Ur ett reformperspektiv vore det intressant att mäta effekten av Nackamodellen på hela 

landets komvuxutbildning. Det är dock inte möjligt då det idag saknas 

arbetsmarknadsrelaterad statistik på komvux-elever på nationell nivå.  

 

 

 

                                                      
27

 Skolverket 
28

 Ibid 
29

 http://jamforaren.nacka.se/ 
30

 Nacka kommun 



    20 

 

Tabell 6: Effekter av Nacka-modellen i hela landet 

Förslag Effekt på integrationen  

Om komvuxdeltagandet ökar 

från 5 procent till 30 procent 

bland nyanlända med 

gymnasial utbildning eller 

högre samt införs i enlighet 

med Nackamodellen 

+3 300 i arbete 

Sammantagen effekt +3 300  

 

Policyförslag 

- Nationell komvux-peng: Genom att införa en nationell komvux-peng samt en 

generös inställning till komvux-studier kan Nacka-modellen införas i hela riket. 

Resurser kan flyttas om från Arbetsförmedlingen till komvux-systemet.  Lägg in 

SFI i komvux.   

- Alla kommuner måste ha aktiva åtgärder för personer som är arbetslösa i 

socialbidraget. Inför en konkurrensutsatt arbetsförmedling på lokal nivå. Små 

kommuner kan köpa platser i större kommuners arbetsmarknadsmodeller.  

- Andelen i etableringsinsatserna som läser på komvux måste öka. 

- Inför arbetsmarknadsrelaterad statistik för att följa komvux-deltagarnas status före 

och efter genomgången utbildning. 
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5. Språk- och matematikutbildning för kortutbildade 

Att 59 procent av de nyanlända i etableringsinsatsen är kortutbildade innebär att 

integrationspolitiken måste förändras. Det gäller dels att anpassa befintliga insatser med en 

pedagogik som riktas till just analfabeter eller motsvarande, samt en insikt om att det kan 

krävas ytterligare kunskaper än bara språk för att vara anställningsbar på svensk 

arbetsmarknad. Ett exempel är att kortutbildade inte bara saknar läskunskaper, utan även 

har mindre matematisk ”räknefärdighet”. 

Kortutbildade måste få stöd redan vid ankomst samt bör förväntas ta ett ansvar för sin 

utbildning. För att designa insatserna för rätt kortutbildade är det angeläget att uppskatta 

gruppens storlek. Enligt Skolverkets hade 20 procent av de 114 000 personer som läste SFI 

under 2013 högst sex års skolgång, motsvarande 22 800 personer.  

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning AKU finns totalt 225 000 utlandsfödda personer 

som enbart har förgymnasial utbildning och inte är i arbete. Av dem är 121 200 personer 

asien- och afrikafödda. Endast 28 procent av dem har angett att de är öppet arbetslösa, 

vilket tyder på att många är utanför arbetskraften och helt inaktiva.  

Sammantaget kan behovet av särskilda utbildningar för kortutbildade utlandsfödda 

uppskattas till mellan 22 000 och 225 000 personer, beroende på definition. Denna grupp 

uppgår då till 3,1 procent av befolkningen.  

Annan bakgrund kräver nya lösningar 

Även om dagens grundläggande vuxenutbildning är tänkt för personer med kort utbildning 

är det inte säkert att utbildningen ändå är anpassad efter de kortutbildade målgrupper som 

nu söker sig dit. Dessutom är det tydligt att stora grupper av kortutbildade inte ens får ta 

del av den vuxenutbildning som finns tillgänglig. Forskning har visat att kortutbildade kan 

behöva en annan pedagogik än andra målgrupper. Det finns exempelvis forskning som 

pekar på att så kallad Street Mathematics, med fokus på vardagssituationer, är ett bättre 

inlärningssätt än traditionell undervisning.
31

 

Australien har infört en särskild utbildning för kortutbildade. Utbildningen pågår under 800 

timmar under högst två år och deltagarna läser språk, läsförståelse och vardagsmatematik 

på tre nivåer. Detta kombineras med 450 timmars yrkesträning, i samarbete med lokalt 

näringsliv. Av deltagarna gick 60 procent vidare till arbete eller andra studier. Antalet 
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utbildningsplatser har fördubblats till 30 000 årligen och utförs av 38 olika utförare. Dessa 

utförare utvärderas efter resultat.
32

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Av de drygt 18 000 deltagare som idag enbart har förgymnasial utbildning får ca 25 

procent arbete. Om samtliga deltagare omfattades av den typ av specialutbildning som 

finns i Australien och resultaten var de samma skulle sysselsättningen öka till 60 procent 

efter utbildningen, motsvarande en sysselsättningsökning med + 6 400 personer. 

Det är sällan sannolikt att samtliga i en viss grupp är aktuella för arbetsmarknaden, på 

grund av sjukdomar, föräldraledighet mm. Men om vi antar att hälften av de arbetslösa 

kortutbildade fick plats på vuxenutbildningen med Australienmodellens resultat skulle 

62 000 fler vara i arbete och andra studier.  

En relevant fråga är vad sådana utbildningsplatser skulle kosta. Men det finns potential att 

använda nuvarande resurser på ett bättre sätt, exempelvis kan resurser som idag läggs på 

lokala arbetsmarknadsinsatser eller statlig arbetsmarknadspolitik läggas på Komvux.  

Tabell 7: Effekter av specialutbildning för kortutbildade 

Förslag Effekt på integrationen  

Låt alla kortutbildade i 
etableringsinsatsen omfattas 
av särskild språkutbildning enl 
australiensisk modell 

+6 400 i arbete eller andra 
studier 

Om hälften av arbetslösa 
kortutbildade utlandsfödda fick 
gå Komvux med resultat enligt 
Australien-modellen 

+62 000 i arbete eller studier 

Sammantagen effekt +68 400 i arbete eller studier 

 

Policyförslag: 

- Inför en särskild utbildning för kortutbildade med fokus på språk- och läsförståelse 

samt matematik, i kombination med praktik. Möjliggör valfrihet mellan aktörer.  

- Ställ krav på nyanlända kortutbildade att ta ansvar för sin egen 

arbetsmarknadsetablering och utbildning 
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6. Socialpeng för särskilda behov 

När en betydande del av de nyanlända har en kort utbildning är det sannolikt att dessa 

personer också har andra sociala behov. Det visar sig bland annat i utvärderingar av 

etableringsinsatsen, som visar att etableringslotsarna har tvingats hantera sociala problem 

snarare än coacha till arbete. Kort utbildning har också starkt samband med exempelvis 

hälsoproblem.
33

 Dessa problem riskerar att vara större om personen har invandrat från 

länder med bristande hälsovård.  

I Australien har det införts separata stödinsatser för sociala behov som är särskilda från 

utbildning. Det kan handla om gratis barnomsorg, översättning av dokument, Mor- och 

barn-kurser, gratis tolkning via telefon med hyresvärdar.  

Även i Massachussetts har en kraftig utbyggnad av vuxenutbildningen skett parallellt med 

att tillhandahållande av andra insatser vid sidan av – som jobbcoachning och barnpassning. 

Att införa liknande tjänster i Sverige skulle innebära att tiden i jobbcoaching, SFI och 

Komvux fokuseras till deras arbetsmarknadsrelaterade ändamål. Även socialtjänsterna kan 

omfattas av ett valfrihetssystem och utföras av samma eller annan leverantör som 

etableringspengen. Detta kan benämnas en socialpeng och omfatta tolkning, hjälp att hitta 

boende och andra insatser. 

Det är inte säkert att det är svensk socialförvaltning som är bäst på att tillhandahålla den 

här typen av tjänst. Med en socialpeng skulle även leverantörer av andra 

integrationsinsatser kunna utöka sin verksamhet genom att rekrytera socialsekreterare eller 

andra yrkesgrupper. Den nyanlända skulle då kunna välja ett eller fler företag för såväl 

utbildning, jobbcoachning som socialt stöd. Med hjälp av ett pengsystem skulle insatsen 

även kunna följas upp lättare. 

Effekten av detta förslag är dock svåruppskattad i kvantiteter. 

Policyförslag  

- Inför en socialpeng för nyanlända vars sociala behov riskerar att hindra deras 

arbetsmarknadsetablering.  
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7. Generell konkurrensutsättning, inga sociala krav 

Det finns ett starkt tryck på myndigheter och kommuner att ställa så kallade sociala krav i 

upphandlingar. Exempelvis gjorde regeringen ett utspel strax innan jul där man på DN 

Debatt lanserade en utredning för hur sociala krav ska kunna inkluderas i upphandlingar. 

I korthet innebär sociala krav att det offentliga vill stärka missgynnade grupper genom att 

kräva att leverantörer i upphandlingar exempelvis ska rekrytera från en viss målgrupp eller 

område. Men trots att upphandlingen sker med välvilja finns en risk att den motverkar sitt 

syfte. 

Generell konkurrensutsättning stärker svaga grupper 

Den befintliga evidensen på området pekar dock på att det är en generell 

konkurrensutsättning som stärker svaga gruppers arbetsmarknadsetablering. En studie från 

IFAU av effekterna av ökad konkurrensutsättning på tidigare offentliga eller reglerade 

marknader visar att detta särskilt gynnat sysselsättningen hos marginaliserade grupper, som 

utlandsfödda.
34

  

Dessutom har det visat sig att om andelen entreprenader i en kommun ökar med tio 

procentenheter hänger det samman med 4,3 procentenheters högre sysselsättning bland 

utomeuropeiskt födda i samma kommun. I riket som helhet motsvarar det 28 000 fler 

utomeuropeiskt födda i arbete.
35

   

Faktum är att införandet sociala krav i upphandlingar tvärtom kan hämma de förbättringar 

man söker åstadkomma, genom att de försämrar det generella företagsklimatet. När företag 

stängs ute från affärsmöjligheter på grund av att de är för små för att kunna uppfylla de 

sociala kraven eller liknande hämmas företagsdynamiken.  

Bra företagsklimat stärker integrationen  

Riksrevisionen har därutöver gjort en analys som visar att hög lokal arbetslöshet i 

kommunen har en negativ effekt på nyanländas jobbchanser. Kommunstorleken har viss, 

men liten, negativ effekt. Jobbchanserna är lägre i regioner med hög andel anställda i 

industrin och högre i kommuner med hög andel av arbetstillfällena i transport, hotell- och 

restaurang samt (i viss mån) handel. Analysen finner även att kommunerna som lyckas 
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över förväntan med att få nyanlända i arbete finns brett spritt bland kommuner med såväl 

goda och sämre förutsättningar.
36

 

Även det lokala företagsklimatet i kommuner har effekt på integrationen. Med bra 

företagsklimat avses att allt från upphandlingar till kommunens bygglovshantering präglas 

av god service och korta ledtider.  

Utomeuropeiskt föddas sysselsättning har visat sig vara högre i kommuner med ett gott 

företagsklimat. Med gott företagsklimat avses exempelvis att kommunen har en god 

service gentemot företagande, möjliggör för företagande i välfärden och har fungerande 

bygglov- och tillståndshantering. 

Effekten är sådan att om alla kommuner förbättrade sitt företagsklimat i nivå med landets 

bästa kommuner har det potential att skapa upp till 275 000 nya jobb. Ett steg högre upp på 

den sexgradiga skalan över omdömet av företagsklimatet i kommunen hänger samman 

med 2,8 procentenheters högre sysselsättningsgrad i samma kommun. Detta kan även spara 

upp till 200 miljoner på socialbidrag.
37

 

Att en kommuns företagsklimat förbättras ett steg i det 

totala omdömet över företagsklimatet hänger samman med en förstärkning 

av förvärvsfrekvensen bland utomeuropeiskt födda med 5,8 procentenheter. 

Omsatt i antal individer skulle antalet förvärvsarbetande bland utomeuropeiskt 

födda kunna vara 50 000 personer högre med ett bättre företagsklimat. Dessutom har 

kommuner med ett gott företagsklimat en högre grad av utomeuropeiskt födda i arbeten 

som matchar deras utbildningsnivå.
38

  

 

Drivkrafterna bakom sambanden är att företagsklimatet påverkar den strukturella 

arbetslösheten, som det samtidigt går att anta påverkar utlandsföddas sysselsättning mer än 

inrikes föddas.
39

 

 

Att effekten av företagsklimatsreformer är så pass stor jämfört med den av 

arbetsmarknadspolitiken hänger samman med att sysselsättningen långsiktigt bestäms just 

av sådana generella faktorer som företagsklimatsvariabeln delvis fångar upp. Anders 

Forslund vid IFAU skriver i en rapport att ”I den bästa av världar kan en väl utformad 
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arbetsmarknadspolitik ge ett inte försumbart, men inte heller stort bidrag till den 

långsiktiga sysselsättningen”
40

. Därav understryks också behovet av att beakta 

näringspolitiska reformer som en del av arbetsmarknads- och integrationspolitiken. 

 

Tabell 8: Effekter av bättre företagsklimat 

Förslag Effekt på integrationen  

Om alla kommuner inför det 
bästa av lokala företagsklimat 

Upp till +50 000 
utomeuropeiskt fler i arbete, 
samt +275 000 fler i arbete i 
befolkningen som  helhet 

Att höja graden av 
entreprenader med 10 
procentenheter 

+28 000 utomeuropeiskt fler i 
arbete 

Sammantagen effekt + 50 000 fler i arbete 

 

Policyförslag  

- Sluta att ställa sociala krav i upphandlingar och stärk generella 

konkurrensutsättningar.  

- Beakta tjänstesektorns tillväxtmöjligheter i arbetet med det lokala företagsklimatet i 

kommunen 
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8. En socialt inkluderande lönebildning 

Som den här rapporten visat har 87 procent av alla asien- och afrikafödda som arbetar fått 

jobb i tjänstesektorn, där personalkostnaderna står för huvuddelen av företagens kostnader. 

Löner, skatter och regleringar som påverkar arbetskraftskostnaderna påverkar 

tjänsteföretagens tillväxtmöjligheter och därför påverkas även utlandsföddas jobbchanser.  

Lönestrukturen präglas samtidigt av att utbudet av arbetstillfällen med en lön mellan 

15 000 och 20 000 kronor är mycket litet. Samtidigt har Konjunkturinstitutet visat att det 

bland dessa yrken finns en relativt hög andel utomeuropeiskt födda samt unga
41

. Det finns 

en risk att det låga utbudet av sådana jobb drabbar marginaliserade gruppers sysselsättning. 

Figur 11 – Lönefördelning år 2012 

 

Källa: Svenskt Näringsliv 

Almega publicerade nyligen en studie som visar att 9 procent av befolkningen har så kort 

utbildning eller arbetslivserfarenhet att de mest realistiskt kan få arbete till jobb med 

lägstalöner. Samtidigt har bara 3 procent av befolkningen ett sådant arbete. Totalt står 

346 000 personer med kort utbildning och arbetslivserfarenhet utan reguljärt arbete, varav 

många är utlandsfödda. Sverige utmärker sig särskilt genom ett lågt utbud av jobb med 

lägre löner och förkunskapskrav.
42

 

En studie av nationalekonomen Andreas Bergh visar att länder med stora 

sysselsättningsgap mellan inrikes- och utrikes födda präglas av omfattande kollektivavtal 

och generösa sociala skyddsnät. Länder med små sysselsättningsgap har högre 
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inkomstspridning. Orsaken är att avtalen pressar upp lägstalönerna och reglerar arbetstider 

och annat, vilket snävar åt arbetsmarknaden.
43

  

En annan färsk studie har funnit ett starkt samband mellan de kollektivavtalade 

minimilönerna i enklare jobb och ökad förekomst av arbetslöshet och arbetslöshetens längd 

bland manliga flyktingar. Effekten bland flyktingarna är dubbelt så stark som 

kontrollgruppen med yngre inrikes födda män.
44

 

Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport år 2014 gör en gedigen forskningsöversikt. 

Slutsatsen är att effekten av höjda lägstalöner särskilt drabbar grupper med svag 

arbetsmarknadsförankring, framför allt kortutbildade. Det gäller dels för att kortutbildade 

ersätts med mer erfaren personal när lönerna stiger. Dels innebär höjda lägstalöner att 

framtida sysselsättningstillväxt blir svagare. Relationen mellan lägstalöner och 

transfereringssystem påverkar också individens incitament till arbete.
45

   

En ny studie från IFAU har studerat effekten av höjda lägstalöner. De finner att höjda 

lägstalöner innebär att lönerna relativt sett steg mer för lägst avlönade än andra löntagare 

inom samma avtalsområden. Studien finner att personer med starkare förutsättningar på 

arbetsmarknaden stannar kvar i högre utsträckning på arbetsmarknaden, medan 

anställningarna av personer med svag arbetsmarknadsförankring oftare upphör.
46

  

Hur lönestruktur och lönenivåer påverkar integrationen i Sverige kan förväntas vara olika 

mellan yrken som kräver högskoleutbildning och de som inte gör det. Ett skäl är att avtalen 

för tjänstemannajobb i högre utsträckning har inslag av individuell lönebildning, vilket 

bidrar till högre lönespridning och individuell anpassning. Däremot är det tänkbart att den 

låga lönespridningen inom arbetaryrken gör att skillnader i lönenivåer mellan dessa yrken 

påverkar rekryteringsmönster.  

Figur 12 visar att det i yrken som inte kräver högskoleutbildning finns ett samband mellan 

lönenivån för den tiondel i yrket som tjänar minst och andelen asien- och afrikafödda i 

samma yrke. För varje tusenlapp högre som lägstlönerna är i respektive yrke hänger det 
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samman med 1,1 procentenhet lägre andel asien- och afrikafödda i yrket.
47

 En 

regressionsanalys bekräftar sambanden (se appendix A) och är signifikant på 1%-nivå.
48

  

Figur 12 – Lägstlöner bland yrken som inte kräver högskoleutbildning 2012 

 

Källa: SCB/Yrkesregistret samt lönestrukturstatistiken 

I grunden skapas fler jobb till lägstalöner beroende på hur lönebildningen utvecklas i 

parternas avtalsrörelser. Införandet av yrkesintroduktionsanställningar har varit ett sätt att 

öppna möjligheterna för unga att komma in på arbetsmarknaden. Avtalen innebär en 

kombination av lägre löner och utbildningsinsatser och omfattade i december 829 personer 

enligt Arbetsförmedlingen. 

Om modellen för yrkesintroduktionsavtalen infördes även för nyanlända kan det vara ett 

sätt att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Om tillväxten av en sådan lösning är lika 

stor som antalet YA-jobb som växt fram bland unga kan vi anta att lösningen bidrar till 

bättre integration med ca 1000 jobb.  Effekten av YA-jobben har samtidigt potential att bli 

större än för ungdomar, då en del invandrar med såväl arbetslivserfarenhet som utbildning.  

 

 

Tabell 9: Effekter av fler lägstlönejobb 

Förslag Effekt på integrationen  

Yrkesintroduktionsavtal för 
nyanlända 

+1000 

Sammantagen effekt +1000 
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Policyförslag  

- Parterna måste ta ansvar för att inte lägstalönerna ökar på ett sätt som stänger ute 

nyanlända och utlandsfödda med kort utbildning 

- En socialt hållbar arbetsmarknad kräver att fler arbetstillfällen med en lön mellan 

15 000 och 20 000 växer fram, för att skapa en lönestruktur där även kortutbildade 

personer får plats 

- Ett sätt att stärka integrationen kan vara att möjliggöra för yrkesintroduktionsavtal 

som omfattar nyanlända eller utlandsfödda med kort utbildningsbakgrund  
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9. Reformera lönesubventionerna 

En populär arbetsmarknadsmetod för att komma till rätta med de höga ingångslönerna är 

att subventionera arbetstillfällen. Sammantaget hade 92 000 personer en subventionerad 

anställning i december 2014 enligt Arbetsförmedlingen. Kostnaderna för dessa uppgick till 

17,8 miljarder samma år. 

Av samtliga mottagare av lönesubventioner var 20 900 personer utlandsfödda, 22,7 

procent. Enbart en insats – instegsjobb – riktar sig uteslutande till utlandsfödda och 

omfattar 3 700 personer.  

Lönesubventioner upplevs på många sätt vara en ”quick fix” på ett arbetsmarknadsproblem 

och kan bidra till en högre arbetslivserfarenhet. Forskningslitteraturen pekar dock på att 

undanträngningseffekterna är minst 50 procent, vilket innebär att för 100 subventionerade 

arbetstillfällen försvinner 50 ordinarie jobb från arbetsmarknaden. Detta kan jämföras med 

arbetsmarknadsutbildning, som inte förefaller ha någon undanträngningseffekt.
49

 

Plusjobben som infördes 2006 innebar att långtidsarbetslösa fick sysselsättning med hjälp 

av anställningsstöd inom offentlig verksamhet. Utvärderingar visar att de visserligen inte 

trängde undan andra arbeten (då de skulle vara arbeten utöver den ordinarie verksamheten) 

men att deltagarnas arbetslöshetstid skulle varit nästan en tredjedel kortare utan insatsen.
50

 

Lönesubventionerna är också mycket krångliga. Totalt finns 15 olika former av 

anställningsstöd och praktik, alla med olika regler, vilket innebär att systemet är svårt att 

överblicka för såväl arbetsgivare som arbetsförmedlare.
51

 

Kanske mest anmärkningsvärt är dock att enbart mellan 4 till 14 procent går vidare till 

osubventionerat arbete 6 månader efter avslutat stöd. Oftast fastnar deltagarna i en 

rundgång mellan arbetslöshet och nya insatser.
52

   

Anglosaxiska länder, vars sysselsättning har hållits uppe även under och efter finanskrisen, 

har dragit ned på lönesubventioner och praktik som andel av total arbetsmarknadspolitik 

och istället satsat på att öka jobbmatchningen.
53
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För svensk del är det inte rimligt att minska lönesubventionerna radikalt idag. De bör dock 

samtidigt inte heller byggas ut. Det tjänar också ett viktigt syfte att synliggöra kostnaderna 

för de sammantagna subventionssystemen, eftersom de håller en lönebildning under 

armarna som inte tar social hänsyn till effekterna av för höga ingångslöner. Samtidigt visar 

den stora rundgången till arbetslöshet att lönesubventionerna har betydande 

inlåsningseffekter som kan innebära nog så mycket högre otrygghet än vad ett stabilt 

arbete på den ordinarie arbetsmarknaden skulle innebära.  

Policyförslag  

- Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att månadsvis redovisa flödet från 

subventionerade anställningar till ordinarie arbete 

- Renodla antalet olika former för praktik och subventionerade anställningar 
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10. Minskat regelkrångel på arbetsmarknaden  

Enligt OECD:s är de svenska anställningsreglerna de elfte mest strikta i världen. Samtidigt 

reglerna för de tillfälliga anställningarna förenklats kraftigt.  Därmed har en skarp skillnad 

mellan regelverket för tillfälliga och tillsvidareanställningar växt fram, vilket påverkar 

arbetsmarknadens funktionssätt. 

En forskningsöversikt av Skedinger (2008) sammanställer de samhällsekonomiska 

effekterna av en strikt arbetsmarknadslagstiftning. En teoretisk effekt är att arbetslösheten 

riskerar att hamna permanent på en hög nivå efter en kraftig konjunkturnedgång, eftersom 

företagen är osäkra på hur stark den återhämtningen är. Sveriges starka 

arbetsmarknadsregleringar skulle då kunna vara en av förklaringarna varför svensk 

sysselsättningsgrad inte återhämtat sig helt efter finanskrisen.
54

 

Det finns även starkt stöd för att dynamiken i samhällsekonomin minskar med starkt skydd 

av tillsvidareanställningar, vilket bland annat syns genom lägre omsättning av jobb. Då går 

strukturomvandlingen långsammare och produktivitetsutvecklingen minskar. Särskilt de 

minsta företagens anställning- och uppsägningsbeslut påverkas i hög grad av 

anställningsskyddet. Företag tenderar att utbilda mer och använda tillfälliga kontrakt när 

anställningsskyddet är strikt, utan att det är det mest optimala sättet att investera. Då kan 

både sysselsättning och företagets andel av tillfälliga anställda bli suboptimal. Fiori m.fl. 

hittar även negativa sysselsättningseffekter av ett starkt anställningsstöd, särskilt i 

kombination med utformning av ersättningssystemen.
55

 

Därutöver tenderar snabbväxande företag att drabbas hårt av arbetsmarknadsregleringar. 

En svensk studie visar dessutom att snabbväxande företag inom IT-sektorn är mer 

sannolika att anställa utlandsfödda än andra. 
56

 

Skedinger (2008) pekar på att ett strikt anställningsskydd tenderar att påverka 

arbetslöshetens sammansättning. Marginaliserade grupper; unga och utlandsfödda, 

missgynnas genom lägre sysselsättning och högre arbetslöshet i gruppen.  

Dessutom tenderar en stark arbetsmarknadslagstiftning att höja sysselsättningen i yrken 

som kräver högskoleutbildning, medan den sjunker bland kortutbildade.
57
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Det mindre strikta regelverket kring tillfälliga anställningar kan ha hjälpt unga och 

utlandsfödda in på arbetsmarknaden. Samtidigt innebär de bibehållna strikta 

arbetsmarknadsregleringarna kring fasta anställningar att de marginaliserade grupperna 

riskerar att stängas in i tillfälliga kontrakt.
58

  

Att skärpa regelverket kring de tillfälliga anställningarna skulle dock riskera att minska 

sysselsättningen bland de marginaliserade grupperna. En rimlig lösning för att öka 

övergången till tillsvidareanställningar är därför att se över regelverket kring de fasta 

anställningarna. 

Hur effekterna av mindre strikta arbetsmarknadsregleringar ser ut beror dock på vilken del 

av arbetsmarknadslagstiftningen som reformeras.  

Policyförslag  

- Turordningsreglerna samt striktheten i tillsvidareanställningarna hämmar 

utlandsföddas jobbchanser. En utredning för att förändra detta bör tillsättas. 
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11. Underlätta företagens kompetensinvesteringar och 

individuell rätt till validering  

Företag som rekryterar nyanlända med ofullständiga språkkunskaper köper redan idag 

språkutbildningar för att kompetensutveckla personalen. Det kan exempelvis handla om 

vårdföretag som stärker personalens yrkesmässiga språkfärdigheter eller apoteket som 

tillhandahåller språkutbildning till anställda som rekryterats inom ramen för 

kompetensinvandringsmöjligheterna.  

Det är också tänkbart att företag som bland asylinvandrare hittar personer med formell 

kompetens också kan tänka sig att investera i deras språkutbildning ifall inriktning och 

tidsramar på SFI inte passar med personens yrkesroll. 

För att underlätta företagens köp av utbildning är det dock angeläget att utbildningsköpen 

likställs med andra investeringar. Idag finns inga avskrivningsmöjligheter för köp av 

utbildning, vilket dock är fallet vad gäller andra investeringar. 

Därutöver bör utlandsfödda ha en individuell rätt till validering av sina kunskaper och 

färdigheter, som är lätt att tillgå och gärna tillhandahållas inom ramen för andra 

integrationsinsatser.  

Policyförslag  

- Inför avskrivningsmöjligheter för köp av utbildning 

- Inför individuell rätt till validering 
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Avslutning 

Integrationsutmaningarna för asien- och afrikafödda är stora på svensk arbetsmarknad. 

Men reformagendan som presenterats i den här rapporten visar att det finns skäl att vara 

hoppfull. 

Totalt kan sysselsättningen bland utlandsfödda höjas med 90 000 personer, under 

förutsättning att integrationspolitiska insatser samt arbetsmarknadens funktionssätt 

förbättras.  

Australien är en stark inspiration, där både liberala och socialdemokratiska regeringar 

bidragit till att bygga upp och utveckla resultatstyrda välfärdsmodeller där den enskilde 

kan välja utbildning och jobbcoachningsleverantörer med hög kvalitet. På samma sätt 

behöver Sverige en politisk enighet om att arbetsmarknadspolitiken ska utformas med 

resultat i fokus. 

Med mer effektiva integrationsinsatser blir resursfrågan mindre viktig, eftersom det då går 

att tillhandahålla bättre resultat till samma eller lägre kostnad. Det innebär inte att varje 

enskild individ ska få mindre stöd, utan att de offentliga resurserna ska investeras i sådant 

som faktiskt fungerar. Ett sätt är att exempelvis enbart betala utförare av 

integrationstjänster efter resultat.  
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Appendix A 

 

  

Tabell: Regression när Y=Andelen födda i Asien och Afrika i yrket 2012 

Multipel-R 0,532848 

 

R-kvadrat 0,283927 

Justerad R-
kvadrat 0,270907 

Standardfel 3,77522 

Observationer 57 

ANOVA fg KvS MKv F p-värde för F 

 

Regression 1 310,811 310,811 21,8078 1,98E-05 

Residual 55 783,8759 14,25229 
  

Totalt 56 1094,687 
   

 
Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0% 

Konstant 29,51224 5,246091 5,625569 6,42E-07 18,99884 40,02564 18,99884 40,02564 

Månadslön i 10:e 
percentilen i 
yrket 2012 -0,00119 0,000255 -4,66988 1,98E-05 -0,0017 -0,00068 -0,0017 -0,00068 
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