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1. Sammanfattning 

Nya beräkningar visar att 346 000 personer i Sverige har en svag 

arbetsmarknadsförankring. De är arbetssökande eller har en subventionerad 

anställning samt saknar relevant utbildning och arbetslivserfarenhet. Då de är 

unga, utrikes födda eller har nedsatt arbetsförmåga ökar hindren att hitta arbete.  

De samhällsekonomiska kostnaderna för utanförskapet bland grupper med svag 

arbetsmarknadsförankring beräknas uppgå till 38 miljarder årligen. En betydande 

andel av dessa kostnader, 18 miljarder, avser subventionerade anställningar. När 

ledande politiska företrädare argumenterar för en utbyggnad av de 

subventionerade anställningarna är det viktigt att analysera hur väl de når målen. 

Syftet med de subventionerade anställningarna är att kompensera för höga 

lägstalöner och en sammanpressad lönestruktur. Men en granskning i den här 

rapporten visar att lönesubventionerna är ett trubbigt verktyg.   

Med 15 olika former av anställningsstöd och praktik är regelverket en djungel av 

stöd. Statistik från Statskontoret visar också att utflödet från de subventionerade 

anställningarna är lågt – bara mellan 4 och 14 procent går vidare till arbete utan 

stöd. Istället fastnar deltagarna i en rundgång mellan åtgärder och arbetslöshet.  

Sverige hamnar först på plats 19 när sysselsättningsgraden bland kortutbildade 

unga jämförs i en europeisk ranking. För att höja den reguljära sysselsättningen 

krävs ett helhetsperspektiv som beaktar subventionernas utformning, 

arbetsmarknadens funktionssätt och välfärdstjänsternas design.   

Vi måste förhålla oss till nya siffror som visar att 9 procent av befolkningen har så 

kort utbildning och arbetslivserfarenhet att de mest realistiskt kan få arbete till 

jobb till lägstalöner. Samtidigt har bara 3 procent av befolkningen ett sådant 

arbete. Bland sysselsatta kortutbildade har 4,2 procent ett jobb med lägstalön i 

Sverige, vilket är lägst i Europa. Motsvarande siffra i andra länder är 12 till 55 

procent.  

Att stärka välfärdsinsatserna, särskilt med mer forskningsbaserad vuxenutbildning 

och matchningsinsatser, skulle bidra till en inkluderande arbetsmarknad. 
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2. Arbetslöshet som biter sig fast 

Svensk arbetsmarknad är både stark och svag samtidigt. Under 2013 slog antalet 

sysselsatta rekord; över 4,7 miljoner personer hade ett arbete. Sammantaget har 

antalet sysselsatta ökat med 275 000 personer sedan 2006. Men uppgången räcker 

inte för att åter nå sysselsättningsgraden innan krisen 2008. Trots jobbtillväxten 

kvarstår arbetslösheten på en hög nivå på 8 procent av befolkningen. Dessutom 

har arbetslöshetstiden ökat från 25,5 till 34,7 veckor sedan 2006. 

Figur 1 – Sysselsättning och arbetslösa, antal/andel av befolkningen 15 – 74 år 

 

Källa: SCB, AKU 

Utanförskap, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet  

Arbetslösheten är dock inte jämnt fördelad, utan drabbar oftare unga, 

utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsnedsättningar. Ett gemensamt 

drag bland dem är att många saknar relevant utbildning och arbetslivserfarenhet.  

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning för 2013 har 656 700 personer i 

befolkningen 20 till 64 år högst en förgymnasial utbildning. Av dem är 267 800 

arbetslösa eller utanför arbetskraften. Om vi räknar bort dem som är för sjuka för 

att arbeta återstår 199 000 personer som står närmare arbetsmarknaden.  

År 2013 arbetade 59 procent av de med förgymnasial utbildning, jämfört med 80 

procent i hela befolkningen. Figur 2 visar att sysselsättningen bland kortutbildade 

har sjunkit sedan finanskrisen. Men även högkonjunkturen år 2007 passerade 

förbi utan att lyfta lågutbildades sysselsättning.  
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Figur 1 – Sysselsättning, andel av befolkningen 20 – 64 år 

 

Källa: SCB 

Eftersom andelen av befolkningen med förgymnasial utbildning sjunker är det lätt 

att utgå från att kortutbildades arbetsmarknadsinträde blir ett mindre problem med 

tiden. Men sammansättningen av de kortutbildade har förändrats. Enligt SCB har 

antalet utrikes födda med kort utbildning ökat med en fjärdedel sedan 2005. Totalt 

har 25 procent av de utlandsfödda högst en förgymnasial utbildning. Majoriteten 

är utomeuropeiskt födda, vars bristande språkkunskaper och arbetslivserfarenhet 

är ett särskilt hinder för arbete.  

Även bland personer med funktionsnedsättningar finns många med kort 

utbildning. Inom subventionerade anställningar för personer med nedsatt 

arbetsförmåga hade exempelvis 39 procent av deltagarna högst en förgymnasial 

utbildning. Det motsvarar idag ca 33 700 personer.  Också de med kort 

arbetslivserfarenhet har svag arbetsmarknadsförankring. Bland personer 20 till 24 

år med minst gymnasieutbildning är 113 700 arbetslösa. Som tabell 1 visar har 

totalt 346 400 personer en svag arbetsmarknadsförankring. 
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Tabell 1 – Personer med svag förankring på arbetsmarknaden 

Grupp Antal personer 

Arbetslösa eller ej i arbetskraften, högst 
förgymnasial utbildning, 20 – 64 år (ej sjuka) 

199 000 

I subventionerad anställning, högst förgymnasial 
utbildning (exklusive nystartsjobb) 

33 700 

Unga med gymnasiekompetens eller högre, 20 till 
24 år, arbetslösa eller latent arbetslösa 

113 700 

Totalt 346 400 

 

I en europeisk jämförelse av sysselsättningsgraden bland dem med förgymnasial 

eller kort gymnasieutbildning i åldern 20-64 år kom Sverige på fjärde plats 2010. 

Men bland kortutbildade unga hamnar Sverige först på 19:e plats (tabell 2). Bara 

40 procent av kortutbildade unga arbetar, betydligt lägre än EU-genomsnittet.   

Tabell 2 – Personer med förgymnasial eller 2 års gymnasial 
utbildning 2012, 20 – 24 år – sysselsättningsgrad (Eurostat) 

 Land Sysselsättning 2012  

1 Schweiz 76,1  

2 Island 70,7  

3 Malta 70,3  

4 Nederländerna 66,7  

5 Norge 63,4  

6 Tyskland 58,7  

7 Österrike 56,0  

8 Cypern 55,5  

9 Danmark 52,6  

10 Portugal 50,1  
11 Rumänien 47,8  
12 Storbritannien 46,5  
13 Estland 45,4  
14 Turkiet 43,6  
15 Frankrike 42,6  
16 Lettland 42,3  
17 Finland 41,5  
18 Belgien 40,3  
19 Sverige 39,6  

  EU – 27 länder 44,7  
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Att öka sysselsättningen bland kortutbildade är svårt, inte minst i ett 

kunskapsintensivt samhälle. Professor Mårten Palme, som ledde 

Socialdemokraternas arbetsmarknadsutredning, skrev på DN Debatt våren 2014:  

”Politiken bör inriktas på att stärka utsatta grupper snarare än att försöka anpassa 

arbetsmarknaden efter dem. Konstaterandet att vissa grupper står långt från 

arbetsmarknaden leder till ett politiskt vägval: Antingen kan man försöka stimulera 

framväxten av fler låglönejobb för dessa grupper, eller så kan man – vilket vi förordar – 

försöka föra dessa grupper närmare arbetsmarknaden och de högproduktiva jobb som 

finns och som Sverige behöver fler av.” 

Men är det så enkelt? Den här rapporten visar att verkligheten är komplex. Det går 

inte att kategoriskt avfärda en viss typ av lösningar. Snarare behövs ett 

helhetsperspektiv vägen till arbete, där allt från lönebildning till utformningen av 

välfärdsinsatser är centrala för att nå framgång.   
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3. Dyrköpt rundgång i åtgärder och subventioner 

I grunden skapas en inkluderande arbetsmarknad av ett bra företagsklimat som 

gynnar framväxten av nya jobb. Enbart förbättringar av det lokala 

företagsklimatet i landets kommuner har potential att skapa upp till 275 000 

arbetstillfällen. Genom kortare tillståndshantering, snabbare bygglov och fler 

privata utförare av offentlig verksamhet skapas en rad olika nya jobb.1 

Men även med det bästa av företagsklimat finns behov av att motivera 

arbetssökande och stärka människors arbetslivserfarenhet. Därför har den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken varit en central och partiöverskridande strategi för att få 

bukt med sysselsättningsproblem hos personer med svagare arbetsförmåga, 

språkkunskaper eller arbetslivserfarenhet. Inte minst har subventionerade 

anställningar varit en populär politisk åtgärd.  

Statsminister Fredrik Reinfeldt beskrev under Moderaternas Sverigemöte våren 

2014 hur de subventionerade anställningarna är en central del av partiets strategi: 

”Det spelar roll hur [löne]kostnaden ser ut. Vi har verkligen adderat möjligheten för 

företagare och alla typer av arbetsgivare som vill anställa att hitta vägar att förena det vi 

vill: nämligen att folk som jobbar ska få bra, avtalseniga löner, möjlighet att stå på egna 

ben, med att deras [företagens] kostnader blir lägre. Och det fungerar. Det har byggts ut 

väldigt stora volymer och antal…” 

Det är därför relevant att fråga sig om beskrivningen av de subventionerade 

anställningarna stämmer. Har de byggts ut? Men framför allt, fungerar de? 

En djungel av stöd 

I tabell 3 visas en sammanställning av tillgängliga insatser för personer med 

svårigheter att få arbete. Att det sammantaget finns 15 olika former av 

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

överblicka både för arbetsförmedlare och arbetsgivare. 

Villkoren är olika i de subventionerade anställningarna. Nystartsjobben innebär att 

arbetsgivarens kostnader minskar med motsvarande dubbla arbetsgivaravgifter. 

Den nedsatta arbetsgivaravgiften kvarstår i 10 års tid, beroende på personens 

                                                      
1 Jansson 2012 
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arbetslöshetstid och ålder. Det finns inget tak i hur hög nedsättningen i 

nystartsjobben kan vara. Nystartsjobben omfattas av lagen om anställningsskydd, 

LAS.2 

Insatserna har gemensamt att ersättningen ska följa av eller vara likvärdig med 

kollektivavtal. Lönebidragsanställningar omfattas av LAS, vilket exempelvis inte 

gäller särskilt anställningsstöd och skyddat arbete. Perioden för vilket stödet 

beviljas och omprövas varierar också. Sammantaget uppgår statens utgifter för 

lönebidrag och andra subventionerade anställningar till 17,8 miljarder år 2014. 3   

Tabell 3 – Arbetsmarknadspolitiska insatser hos Arbetsförmedlingen 

Subventionerade 
anställningar 

Praktik eller 
arbetsplatsförlagd insats 
(utan lön) 

Andra stödformer  

Nystartsjobb 

Instegsjob 

Lönebidrag 

Utvecklingsanställning 

Trygghetsanställning 

Skyddat arbete (OSA) 

Samhall 

Särskilt 
anställningsstöd 

 

 

Arbetspraktik 

Prova-på-plats 

Yrkeskompetensutveckling 

Praktisk 
kompetensutveckling 

Arbetsträning med 
handledare 

Sysselsättningsplats i 
RESA (för personer med 
psykisk 
funktionsnedsättning) 

 Praktiskt basår 

 

 

Jobb- och 
utvecklingsgarantin 

Jobbgarantin för unga 

Studiemotiverande kurs 
på Folkhögskola 

Arbetsmarknadsutbildning 

Starta eget-bidrag 

Stödperson 

Coach över tröskeln 

Hjälpmedel 

Tolk 

Personligt biträde 

SIUS-konsulent 

Arbetslivsintroduktion 

Flyttningsbidrag 

 

De subventionerade anställningarna har tillkommit för att arbetskraftskostnaden 

har bedömts vara för hög i förhållande till mottagarens arbetsförmåga. Den 

nedsatta arbetsförmågan orsakas ofta av en funktionsnedsättning. Bland 

exempelvis lönebidragsmottagare hade 34 procent av deltagarna ett rörelsehinder, 

                                                      
2 Arbetsförmedlingen 
3 Arbetsförmedlingen 
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18 procent en psykisk funktionsnedsättning och 18 procent en intellektuell 

funktionsnedsättning. Socialmedicinska skäl förelåg i 13 procent av fallen4.  

Som figur 4 nedan visar har antalet som anställts med subventionerade 

anställningar varierat över tid. Valåret 2006 ökade de subventionerade 

anställningarna kraftigt. Därefter följde en kraftig neddragning av antal personer i 

sådana anställningar under ett par år. Sedan finanskrisen 2009 har antalet i 

subventionerade anställningar ökat trendmässigt. Mottagarna av lönestöd har ofta 

en lägre lön. En rapport från Statskontoret år 2011 visade att mellan 82 och 100 

procent av personerna i stödformerna hade löner som var lägre än 22 000 kronor.  

Figur 4 – Personer i arbete med stöd (subventionerade anställningar) i antal samt 

andel av inskrivna vid Arbetsförmedlingen 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Att hjälpa eller stjälpa – det är frågan? 

Även om ambitionerna bakom lönestöden är välvilliga, så måste dess nytta 

utvärderas utifrån huruvida de stärker deltagarna. Detta kan mätas på olika sätt, 

exempelvis genom vad som händer med deltagarna efter att stödet avslutats. Det 

är anmärkningsvärt att endast mellan 4 och 14 procent av deltagarna i de olika 

stödformerna gick vidare till arbete utan stöd 180 dagar efter avslutad insats. 

                                                      
4 Statskontoret 2011, Arbetsförmedlingen 
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Istället fastnar deltagarna oftast i en rundgång mellan arbetslöshet och nya 

insatser.5  

Det är huvudsakligen personer med högre utbildning som lämnar lönestöden. Den 

lägre utbildningsnivån kan vara en följd av funktionsnedsättningen, men 

problemet kan då också vara att personen inte fått en utbildning anpassad efter 

exempelvis inlärningssvårigheter. Dessutom kan den kortutbildade personen ha en 

stor arbetsförmåga, men drabbas av att ett lågt utbud av jobb med lägre 

kvalifikationskrav.  

En forskningsöversikt från IFAU visar dessutom att undanträngningseffekten av 

subventionerade anställningar i samtliga fall varit minst 50 procent. Det innebär 

att för 100 nya, subventionerade arbetstillfällen så har minst 50 jobb försvunnit6. 

Med 88 000 subventionerade jobb i slutet av 2013 innebär det att den rådande 

strategin också trängt undan minst 44 000 andra arbetstillfällen7.  

Ur ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att även beakta regelkrångelet som 

omfattar lönestöden. I flera fall krävs godkännande av staten och fackliga 

organisationer för att anställningen ska få äga rum. Dessutom krävs årliga 

prövningar där arbetsgivaren måste bevisa arbetstagarens oförmågor, vilket går 

stick i stäv med framgångsrikt ledarskap som får människor att växa8.  

Transfereringar och övriga arbetsmarknadspolitiska insatser 

Utanförskapet bland personer med svag arbetsmarknadsförankring medför 

kostnader, utöver utgifterna för subventionerade anställningar. I det här avsnittet 

är ambitionen att ge en övergripande uppskattning om dessa kostnaders storlek.  

A-kassa och aktivitetsstöd för unga och kortutbildade som kartlagts i den här 

rapporten uppskattas uppgå till upp till 17 miljarder per år.9 Dessutom tillkommer 

                                                      
5 Nystartsjobben lyckades bäst, där 37 procent av deltagarna gick vidare till ett arbete utan stöd. 
Deltagarna i Nystartsjobben är dock närmare arbetsmarknaden och ingår inte i den här analysen. 
6 Forslund och Vikström 2011 
7 Egna beräkningar 
8 Bengtsson 2013 
9 Beräkningen bygger på antagandet att personerna erhåller a-kassa eller aktivitetsstöd. 
Arbetslöshetstiden bedöms vara likvärdig med genomsnittet i gruppen (32,5 veckor) och att 
personen övrig tid arbetar till en månadlön om 18 500 kronor. För dem som ej ingår i 
arbetskraften antas att de mottar ersättning motsvarande socialbidrag på heltid, året om. 
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utgifter hos stat och kommun för arbetsmarknadsinsatser. Statens kostnader för 

insatser samt förvaltningskostnader uppgick till 14,4 miljarder år 2013. De 

kommunala arbetsmarknadsinsatserna kostade 6,9 miljarder år 2011.10  

Det förekommer ingen särredovisning av kortutbildades andel av 

arbetsmarknadsinsatserna. Men de kortutbildade utgör 16,3 procent av det totala 

antalet arbetslösa. Om de lågutbildade står för motsvarande andel av utgifterna i 

arbetsmarknadspolitiken uppgår kostnaderna till 3,5 miljard.  

Sammantaget visar tabell 4 att kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken för 

personer med kort utbildning eller arbetslivserfarenhet uppgår till 38 miljarder 

kronor årligen. Att skapa bättre vägar till egenförsörjning skulle frigöra resurser, 

som i sin tur kan öronmärkas för bättre stöd än idag till dessa individer. 

Tabell 4 – Samlade kostnader för kortutbildade 
och ungas utanförskap 

Insats Antal miljarder 

Subventionerade 
anställningar 

17,8 

Transfereringar 17 

Arbetsmarknadspolitiska 
insatser 

3,5 

Totalt 38,3 

 

  

                                                      
10 Arbetsförmedlingens årsbok 2013 samt Jansson (2013) 
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4. Lönestruktur och utanförskap 

Eftersom de subventionerade anställningarna syftar till att kompensera för höga 

anställningskostnader är det viktigt att analysera hur lönestrukturen ser ut. Sverige 

har den mest sammanpressade lönestrukturen av alla OECD-länder. Som figur 3 

visar tjänar 93 procent av löntagarna mellan 20 000 och 30 000 kronor i månaden. 

Även tabell 5 visar att lönerna är sammanpressade, framför allt privatanställda 

arbetare samt kommunanställda.11 

Figur 3 – Lönefördelning år 2012 

 

Källa: Svenskt Näringsliv 

Tabell 5: Lönespridning år 2012, källa Medlingsinstitutet 

 P10 P50 P90 Kvot P90/P10 

Privat sektor 20 300 27 000 44 200 2,18 

Arbetare 19 500 24 700 31 300 1,61 

Tjänstemän 22 100 31 400 52 900 2,39 

Offentlig sektor 20 700 25 700 37 000 1,79 

Kommuner 20 000 24 700 31 300 1,57 

Landsting 22 100 28 000 47 000 2,13 

Staten 22 600 29 900 45 400 2,01 

                                                      
11 Medlingsinstitutets årsbok 2013, OECD 2012. Lönespridningen visas genom att beräkna kvoten 
mellan den 90:e och 10:e percentilen. Det innebär att lönen för de tio procent som tillhör 
gruppen med de 90 procent högsta lönerna divideras med lönen för de i gruppen med de 10 
procent lägsta lönerna. 
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Enligt Medlingsinstitutet hade två tredjedelar av avtalen som tecknades under 

2013 regler om lägstalöner. Hänsyn tas till faktorer som ålder, kompetens, 

yrkeserfarenhet och anställningstid. Lägstalönerna är inte fast reglerade, utan det 

förekommer ofta att den utbetalda lönen är högre än den avtalsbestämda. En 

genomgång av Medlingsinstitutet av ett antal avtalsområden visar att 

lägstalönerna för 2014 uppgår till mellan 14 100 och 25 143 kronor i månaden.  

De senaste åren har även ”lärlingsavtal” växt fram, där tidsbegränsad anställning 

kombineras med utbildning. Avtalens utformning varierar mellan branscher, men 

innebär ofta att en ungdom anställs till 75 procent av lönekostnaden. 

OECD har visat att de svenska lägstalönerna uppgår till 51 procent av 

medianlönen, exklusive arbetsgivaravgifter. Det kan jämföras med att det i Europa 

är vanligast att lägstalönen är mellan 30 och 40 procent av medianlönen. Det bör i 

sammanhanget också noteras att det i Sverige, utöver lönekostnaden, utgår 

arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal, på mellan 37 och 49 procent. 

Arbetsgivaravgifterna är sänkta med 15,5 procent för unga under 26 år.  

Effekter av höga lägstalöner 

Samhällsdebatten kring lönestrukturen handlar i hög grad om de lägsta lönerna. I 

förhållande till den här rapportens inriktning på grupper med svag 

arbetsmarknadsförankring är det angeläget att sammanfatta empiriska resultat från 

den forskningslitteratur som berör lägstalönernas samhällsekonomiska effekter.  

En forskningssammanställning visar att det vid låga lönenivåer är möjligt att 

höjda lägstalöner ökar sysselsättningen, då det kan leda till att fler söker arbete 

och går in i arbetskraften. Men vid högre lönenivåer gäller inte det sambandet. 

Istället påverkas då företagens kostnader så pass mycket att sysselsättningen 

minskar vid höjda lägstalöner. Då lägstalönerna påverkar arbetsutbudet är den 

största effekten på arbetslösheten.12 

Samma forskningsgenomgång visar att de med mindre arbetserfarenhet eller kort 

utbildning drabbas negativt när lägstalönerna höjs, då det leder till att mer 

produktiva personer anställs istället. Forskningsöversikten visar även att låg 

                                                      
12 Spector 2013 
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lönespridning bidrar till minskad produktivitet, minskad avkastning på utbildning 

samt har en negativ effekt på tillväxt. Under förutsättning att en ökad 

lönespridning upplevs som rättvis kan det snarare skapa positiva samhällseffekter, 

exempelvis fler arbetade timmar.   

Konjunkturinstitutet har visat att ökad lönespridning mellan yrken kan öka 

sannolikheten att få arbete för utsatta grupper i långvarig arbetslöshet. Särskilt 

personer med kort utbildning eller låg produktivitet drabbas när lönestrukturen 

inte tar någon större hänsyn till skillnader i utbildning.13  

Som figur 4 visar är medellönen för personer med förgymnasial utbildning 25 800 

kronor, jämfört med 27 300 för de med gymnasieutbildning. Det innebär att en 

arbetsgivare kan anställa en mer person med hög arbetsförmåga till ungefär 

samma lön som en person som har lägre arbetsförmåga.   

Figur 4 – Genomsnittlig lön efter utbildningsnivå, 2012 

 

Källa: SCB 

Brist på lägstlönejobb i Sverige 

Enligt statistik från Svensk Näringsliv för år 2012 hade totalt 181 000 personer ett 

arbete med en månadslön under 19 000 kronor i månaden, motsvarande 6 procent 

av löntagarna eller 3 procent av befolkningen i åldern 16 till 64 år14.  

                                                      
13 Konjunkturinstitutet lönebildningsrapport 2013 samt 2010, Långtidsutredningen 2008 
14 I statistiken ingår även personer som inte arbetar heltid under ett helår. Dessa personers 
inkomster räknas upp i statistiken ingår även personer p till den månadslön de skulle ha erhållit 
om deras tjänst hade varit på heltid. Statistiken från Svenskt Näringsliv används av SCB.  
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Som vi noterade tidigare i rapporten uppgår antalet personer som är arbetslösa 

eller har en subventionerad anställning och samtidigt har lägre utbildning eller 

arbetslivserfarenhet till 346 400 personer. Det innebär att utbudet av jobb med 

lägstalöner täcker knappt 35 procent av behoven.  

Samma förhållande kan också uttryckas så att 9 procent av befolkningen har ett 

behov av ett jobb till lägre lön på grund av låg utbildning eller kort 

arbetslivserfarenhet, men bara 3 procent har tillgång till detta. Bristen på dessa 

jobb kan orsakas både av höga lönekostnader och näringspolitiska utmaningar. 

Att det finns få jobb med lägstalöner i Sverige är ovanligt jämfört med andra 

europeiska länder. Statistik från Eurostat visar att bland sysselsatta i svenska 

företag med fler än 10 anställda har bara 2,5 procent av ett jobb med låg lön. I EU 

är motsvarande siffra 17 procent. Det är inte nödvändigtvis ett egenvärde att ha en 

hög andel med låg lön i befolkningen, eftersom den lokala ekonomin kan ha hög 

produktivitet. Men för grupper som saknar arbetslivsförankring är förekomsten av 

lägstlönejobb viktigt.15  

Sveriges särart blir därför ännu mer tydlig sett till gruppen med högst en kortare 

gymnasieutbildning. Även i den gruppen har Sverige lägst andel med 

lägstlönejobb, bara 4,2 procent av de sysselsatta. I övriga europeiska länder 

varierar andelen med lägstlönejobb mellan 12 och 55 procent av de sysselsatta 

med kort utbildning. I hela EU har 17 procent av de sysselsatta ett arbete till 

lägstalönen, jämfört med 29 procent bland de med kort utbildning i arbete. 16  

Som tabell 6 nedan visar så har länder som slår Sverige i högre 

sysselsättningsgrad bland kortutbildade unga också högre lönespridning i 

ekonomin. Det indikerar att det kan finnas ett samband mellan lönernas 

utformning och utfall på arbetsmarknaden.  

Utöver lönestrukturen är det angeläget att även dynamiken på arbetsmarknaden är 

flexibel. Det är värt att notera att Svenskt Näringsliv funnit att hela 88 procent av 

                                                      
15 Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att lönestrukturen inrymmer både 
lönenivåer som motsvarar produktiviteten i högkvalificerade yrken, exempelvis inom KIS-företag, 
samt yrken med lägre kvalifikationskrav.   
16 I Danmark har 7,7 procent av de sysselsatta ett arbete med lägstalönen, medan 15 procent av 
de lågutbildade i arbete har det samma. I Nederländerna har 18 procent av de sysselsatta ett 
jobb till lägstalöner, att jämföra med 37 procent av de lågutbildade i arbete. 
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de som börjar arbeta i ett yrke vars lön tillhörde den lägsta percentilen år 2006 

tagit sig vidare till ett arbete med högre lön sex år senare.  

Tabell 6 – Arbetsmarknad och lönespridning, Eurostat och 
Svenskt Näringsliv 

  

 Land Sysselsättningsgrad 
personer med 
förgymnasial 
utbildning eller 2 års 
gymnasial 
utbildning, 20 – 24 
år, 2012 

Lönespridning 
P90/P10 2010-

2012 

Minimilön 
i procent 

av 
medellön  

 

1 Schweiz 76,1 2,7   

2 Island 70,7 2,88   

3 Malta 70,3  52  

4 Nederländerna 66,7 2,89 44  

5 Norge 63,4 2,36   

6 Tyskland 58,7 3,34   

7 Österrike 56,0 3,34   

8 Cypern 55,5    

9 Danmark 52,6 2,81   

10 Portugal 50,1 3,7 44  
11 Rumänien 47,8  36  
12 Storbritannien 46,5 3,55 38  
13 Estland 45,4 4,01 34  
14 Turkiet 43,6 4,85 51  
15 Frankrike 42,6 2,97 47  
16 Lettland 42,3  44  
17 Finland 41,5 2,58   
18 Belgien 40,3 2,45 45  
19 Sverige 39,6 2,31 66  

  EU – 27 länder 44,7    
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5. Utbildning och produktivitet 

För den som endast har förgymnasial utbildning är det svårt att tänka sig att den 

mest sannolika alternativa försörjningen är ett mer kvalificerat arbete med högre 

lön. Socialstyrelsen konstaterar exempelvis att en kort utbildning är en av de 

största riskfaktorerna för att hamna i ett socialbidragsberoende. Om personen 

samtidigt har lägre språkkunskaper och nedsatt arbetsförmåga ökar hindren för 

egenförsörjning ytterligare.17 

Eftersom personer med svag arbetsmarknadsförankring saknar tillräcklig 

utbildning eller arbetslivserfarenhet kommer arbetsmarknadspolitik som enbart 

inriktar sig på matchning av vederbörande sannolikt inte fungera. Som rapporten 

visat påverkar arbetsmarknadschanserna för denna målgrupp av ineffektiva 

subventionssystem, som ska kompensera för höga arbetskraftskostnader.  

Den tredje och avslutande pusselbiten till en framgångsrik sysselsättningsstrategi 

är därför att undersöka under vilka omständigheter utbildning kan användas för att 

höja den enskildes arbetsförmåga och anställningsbarhet. Det finns dock inte 

något automatiskt samband mellan en utbyggd vuxenutbildning och högre 

sysselsättning, utan resultaten beror på hur utbildningen utformas.  Forskning har 

visat att en evidensbaserad vuxenutbildning bygger på ett antal slutsatser18: 

- Utbildning efter invandringstidpunkt höjer jobbchanser och inkomster. 

Yrkesinriktade språkutbildningar har starka resultat. Regeringens försök 

med ekonomisk ersättning vid slutförda språkstudier, SFI-bonusen, hade 

begränsad effekt på slutförda studier. 

- Stärkt matematisk förståelse hänger samman med högre lön och mer stabil 

sysselsättningar. För deltagare med låg räknefärdighet behövs innovativa 

inlärningsmetoder med vardagsförankring, sk ”Street Mathematics”. 

- Utbildning får bäst effekt om språkundervisning och jobbsökande går hand 

i hand. Praktik och kontakter måste samverka med lokala företag.  

                                                      
17 Socialstyrelsen 2012 
18 Banerjee och Verma 2009, Gustafsson och Mouwitz 2002, Ginsburg mfl 2006, Dustman och 
Fabbri 2003, Comings och Soricone 2007, Sum mfl 2004. Engdahl och Åslund, 2012, Höghielm och 
Gougoulakis, 2009. Calmfors mfl 2002, Forslund och Vikström 2011, Sibbmark och Forslund 2005, 
Forslund och Nordström-Skans 2006, Giertz 2004 och 2007, Blomberg mfl 2006, Ekström 2003 
Lundin 2008, De Luna 2008, Martinsson och Lundin, Mörk 2011. Albrecht mfl 2002 samt 2004. 
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- Jobbchanserna efter en utbildning påverkas inte av hur lång tid personen 

varit arbetslös, utan av kvaliteten på utbildning. 

- Arbetsmarknadsutbildningarna fick bättre resultat när platserna blev färre, 

målstyrningen ökade och möjligheten att kvalificera sig för a-kassa togs 

bort.  

- Utbildning har haft bättre effekter på inkomster och sysselsättning för 

unga än andra insatser, däribland praktik 

- Yrkesutbildningar kan korta den förväntade tiden till arbete med 20 

procent. Detta gäller framför allt personer med högst grundskoleutbildning 

samt utrikes födda, och minskar socialbidragsmottagande i dessa grupper.  

- Kundvalsmodeller där utförare av utbildning får betalt efter resultat kan 

höja andelen som slutför utbildning samt leda till att underpresterande 

aktörer sorteras bort. 

- Utbildningar som får minst 70 procent i arbete präglas av goda kontakter 

med arbetsgivare – ända från idé, till uttagning och under kursens gång. 

Deltagare som arbetade vid sidan av utbildning hade högre måluppfyllelse. 

- Stödinsatser vid sidan av utbildningen, som barnpassning och tolkhjälp, 

kan frigöra undervisningstid. 
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6. Avslutning: Agenda för en inkluderande arbetsmarknad 

Den här rapporten har visat att det finns en stor grupp arbetssökande med svag 

arbetsmarknadsförankring. Utmaningen är att förhålla sig till att 9 procent av 

befolkningen har ett behov av jobb till lägre löner, men bara 3 procent av 

befolkningen har ett sådant arbete. Kostnaden för att upprätthålla utanförskapet i 

denna grupp kostar samtidigt 38 miljarder årligen, varav 18 miljarder läggs på att 

subventionera arbetskraftskostnader. 

Att lösa den utmaningen kräver en mångfacetterad reformagenda, där såväl 

anställningskostnader och välfärdsinsatser utvecklas. En agenda för en 

inkluderande arbetsmarknad kräver därför: 

- Att dagens system med lönesubventioner ses över och förenklas 

- Att lönebildningen är inkluderande och möjliggör arbetsmarknadsinträde 

även för personer med svag arbetsförmåga eller kort utbildning 

- Att välfärdsinsatserna för stöd till arbete förbättras. Det kan bland annat 

ske genom stärkt individuellt stöd till arbete, förslagsvis genom fler så 

kallade SIUS-konsulenter (ger personligt stöd i arbetslivet). 

- Samla all hjälpmedelshantering i en myndighet och snabba på tiden till 

utprovat hjälpmedel. Låt rätt till hjälpmedel och anpassning av arbetsplats 

följa den enskilde, för att undvika inlåsning på en specifik arbetsplats. 

- Öka antalet platser inom Komvux, framför allt med yrkesinriktning.  
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