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Uppläggning

• Kort internationell utblick

• Policyerfarenheter

– Utbud, efterfrågan och matchning

– Andra policyverktyg:

medborgarskap, väntetider och utplacering

• Möjliga förklaringar till könsskillnader

• Avslutande kommentarer
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Norden: Större likheter än skillnader
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Jämförelse DNK, NOR, SWE (Danmarks Statistik 2016)
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Policyerfarenheter – vad fungerar?
• Finns troligen inget ”Alexanderhugg”

– Flera faktorer påverkar – och kan påverkas

• Många på bollen, t.ex.

– SNS (Skans, Eriksson och Hensvik 2017 )

– Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2016, 2017, 2018)

– IFAU (Forslund, Liljeberg och Åslund 2017)

– Fores

– Delmi

– ESO
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Utbud - humankapital
• Validering – fastställa kvalifikationer och identifiera kompletteringsbehov

– Teoretiskt välmotiverat – men litet empiriskt underlag

• Komplettering
– (Särskilt) positiva mönster för utlandsfödda

• AMU – de Luna mfl (2008)

• YH – Lind & Westerberg (2015)

– Men: erfarenheter av att placera i utbildningar som inte är välmotiverade 
(Integrationsverket 2002; Larsson 2015)

• Tydligt samband mottagarlandets språk  framgång på arbetsmarknaden
– Sverige inget undantag (Rooth och Åslund 2006)

– Svårt skatta effekter av Sfi – men försök pekar på positiva effekter
(Riksrevisionen 2008; Kennerberg och Åslund 2010)

• Finland: Positiva effekter av skift mot språkfokus (Sarvimäki & Hämäläinen 2016)

• Danmark: Ökade kunskaper  övergång till arbete (Clausen et al 2009)
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Utbud - ersättningssystemen
• Fler utlandsfödda beroende av försörjningsstöd

– Dålig incitamentsstruktur

– Beroende av försörjningsstöd  kommunala insatser 

• Fungerat sämre än statliga (Forslund och Nordström Skans 2006, Thorén 2008)

• Mycket kvar att lära om kommunala/civilsamhället

• Ersättningssystemens utformning kan påverka grupper olika 
– ”Tillståndsberoendet” i bidragstagande högre bland utrikes födda än bland 

infödda (Andrén och Andrén 2013)

– Danmark: Lägre ersättningar för nyanlända  snabbare inträde på 
arbetsmarknaden (Rosholm & Vejlin 2010)

• Mindre effekter för dem som har sämst förutsättningar på arbetsmarknaden

• Incitament = skillnad * P(framgång)

• Stora skillnader redan  begränsade effekter av förändringar? (SNS 2017)
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Efterfrågan - allmänt
• Stor betydelse för personer med svag ställning

– Konjunktur, regioner

• Öka allmänt?
– Låna - bygga järnvägar och bostäder, välfärdstjänster?

– Makro – budget – politik = svårt

– Tillfälligt behov eller permanent problem?

– Sist i kön eller inte aktuella?

• Volym
– SKL?

• Formella kontra reella krav (Ahnlund & Johansson 2011)
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Arbetsrätt och diskriminering
• Anställningsskydd etc – påverkar marginella grupper mer 

(Skedinger 2008)

– Men: Relativt svagt skydd för tidsbegränsade anställningar

• Tydlig evidens för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 
(se t.ex. Carlsson och Rooth (2007) och Bursell (2012)). 

– Svårt hitta effektiva sätt att motverka

• Hårdare straff? Verkar inte fungera i USA

• Avidentifierade ansökningar – impopulärt, varierande stöd
(Åslund & Skans 2012)

• Chefens bakgrund påverkar vem som rekryteras
(Åslund, Hensvik och Skans 2014)
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Sänkta anställningskostnader
• Lönestruktur – låg produktivitet-höga löner  problem
• Arbetsgivaravgifter – begränsade sysselsättningseffekter - stora skattebortfall

– Bennmarker mfl (2009), Egebark & Kaunitz (2013)

– Möjligen mindre problematiskt för nyanlända än för unga?

• Anställningsstöd, nystartsjobb etc (Forslund m.fl. 2004, Liljeberg m.fl. 2012)

– Ökar chansen till reguljärt arbete för individen

– Betydande undanträngning – kan vara värd att ta

• Löner - vissa effekter (Skedinger (2006, 2012), Forslund mfl (2012, 2013))

– Hur?

• Hur långt räcker enbart sänkta kostnader?
– Omfattande subventioner länge – begränsat utnyttjande

– Tröskelinsats – mindre effekt ju längre ifrån
• Inga effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för unga utlandsfödda (Egebark och Kaunitz 2013)

• Krävs mycket lönekompensation för att välja ”fel” arbetstagare (Eriksson, Johansson & Langenskiöld 
(2012) )

• Å andra sidan: ”dynamiska effekter” – svåranalyserade
– Arbetsgivaravgifter för unga – företagens utveckling och beteende (Saez, Schoefer och Seim 2017)
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Sök/matchning
• Kraftigt intensifierad sök-/matchningshjälp

– I kombination med subventionerade anställningar

• Positiva effekter för grupper långt från arbetsmarknaden

– Joona och Nekby (2012): Intensifierade insatser för nyanlända 
 sysselsättning↑ bidragsberoende↓

• Men: effekter huvudsakligen för män, inte för kvinnor

– Åslund och Johansson (2011): SIN – positiva 
sysselsättningseffekter via arbetspraktik

– Men: liten skala relativt behov

• Nätverk och kontakter viktiga

– Viktigare för utlandsfödda ungdomar (Hensvik och Skans 2013)
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Internationella översikter
• Rapporter pekar ut många faktorer som betydelsefulla – men inte särskilt starka 

underlag
– (EU 2016; Kogan 2016; Martin m.fl. 2016)

• Rinne (2012), översikt
– Kunskapsunderlaget begränsat

– Insatser nära arbetsmarknaden mest effektiva.

– Varnar för inlåsningseffekter och risken att nyanlända kommer in i ”programkarriärer”

• Butschek och Walter (2014), metaanalys
– Tydligast positiv effekt – subventionerad anställning i privat sektor.

– Liten effekt av: utbildning, jobbsökarinsatser och anställning i offentlig sektor

• Insatser många gånger betydande effekter (större än för AMP i allmänhet)
– Stor effekt ≠ inga problem

• Stort kunskapsbehov – viktigt skapa förutsättningar för bra studier
– Försöksverksamheter, implementering, dokumentation

– Andra nordiska länder har kommit längre!
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Medborgarskap – verktyg eller morot?

• Ny forskning pekar på att mer tillgängligt 

medborgarskap har positiva effekter: 

ekonomiskt, socialt och politiskt.

• Reformer i Tyskland minskade krav på 

vistelsetid.

– Större investeringar i utbildning, språk

– Bättre arbetsmarknadsutfall framför allt för 

kvinnor

• Omröstningar om medborgarskap i 

Schweiz – marginellt positivt utfall:

– Bättre social integration

• Särskilt för marginella grupper och om 

tidigt 

– Högre politiskt deltagande (brett)
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Väntetider i asylsystemet
• Utnyttjar ”slumpmässig” variation i 

handläggningstider i Schweiz

• Längre väntetid  lägre sysselsättning

– Effekter för olika grupper

– Oberoende av väntetider

• Liknande mönster i Frankrike, tillfällig asyl vs 

permanent (Havrylchyk & Ukrayinchuk 2016)
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Utplacering/styrning

• Alltjämt aktuell fråga 
(Mottagandeutredningen)

• Negativa svenska 

erfarenheter historiskt
(Edin m.fl. 2004)

• Men: Ny forskning pekar 

på stor potential
(Bansak m.fl. 2018, Science;

Trapp m.fl. 2018)

– Sista ordet inte sagt
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Möjliga förklaringar till könsskillnader?
• Arbetsmarknadspolitiken

– Generellt: likartade effekter (Gerdes 2016)

• Ibland större för kvinnor om AK-deltagandet litet (Bergemann & van den Berg 2008)

– Riktade insatser nyanlända – blandade resultat

• Mer insatser och bättre effekter för män (Joona & Nekby 2012, Larsson 2015, Cheung 2018)

• Positiva och likartade effekter av etableringsreformen 
(Joona, Wennemo Lanninger & Sundström 2016)

• Socialförsäkringarna
– Föräldraförsäkringen: Viss negativ effekt på AK-delt kvinnor med barn 2-6 år 

(Vikman 2013)

– Vårdnadsbidrag, ”cash for care”

• Negativa men varierande effekter i de nordiska länderna (Försäkringskassan 2013)

• Större diskriminering från arbetsgivare?
– Sannolikt inte (Bursell 2012)

• Familjeansvar? Kultur/tradition?
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Familjeansvar påverkar – för alla grupper (Angelov 
et al 2016)
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Många från länder där få kvinnor 
förvärvsarbetar…
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…men kultur/tradition är ingen 
naturlag…(SCB 2009)
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…och stora behov där många kvinnor hittar 
arbete
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Avslutande kommentarer

• Många marginaler som kan och behöver påverkas

– Troligen inget Alexanderhugg

• Inte bara traditionell arbetsmarknads- och 

utbildningspolitik

• Etablering och kompetensförsörjning

– Vad krävs för att de ska bli varandras lösningar?
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