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Formy wsparcia zatrudnienia jako determinanta 
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Kronoberg w Szwecji 
 
 
 
 
Streszczenie 

 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 

podejścia do problemu bezrobocia i migracji z jakim 
obecnie boryka się Szwecja oraz próba oceny programów 
przeciwdziałania bezrobociu powołanych przez szwedzki 
ALMP.2 Szwecja jest krajem Unii Europejskiej 
charakteryzującym się rozbudowanym systemem pomocy 
społecznej, starzejącym się społeczeństwem oraz otwartą 
polityką migracyjną. Napływ imigrantów, poza wzrostem 
liczby ludności w wieku produkcyjnym, to także duże 
wyzwanie dla rynku pracy, zarówno na poziomie krajowym 
jak i regionalnym. Problematyka zagadnienia będzie 
omówiona na przykładzie regionu Kronoberg, który to w 
ostatnim czasie przyjął największy odsetek imigrantów.  

W niniejszej pracy rozpatrywane będą formy wspracia 
zatrudnienia finansowane z budżetu państwa bez udziału 
środków unijnych. Wszelkie subwencje oraz wsparcia 
finansowe będą analizowane z punktu widzenia 
pracodawcy. Nazewnictwo programów i form kompensacji 
pozostaje w języku szwedzkim z racji braku polskich 
odpowiedników.  

 
Słowa kluczowe: region Kronoberg, Kronobergs län, 
wsparcie zatrudnienia, anställningsstöd, nystartsjobb, instegjobb, traineejobb, 
yrkesintrodutionsanställning, extratjänst 
 

 

1. Wstęp 
 

Region Kronoberg jest czwartym najmniejszym pod względem ilości mieszkańców 

regionem Szwecji. Jego powierzchnia to 9500 kilometrów kwadratowych, co stanowi 

trochę ponad 2% powierzchni całego kraju.  Region Kronoberg jest najbardziej 
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zalesionym regionem Szwecji, lasy zajmują 72 % jego powierzchni, natomiast około 

25% zajmują jeziora. Region Kronoberg, jako obszar administracyjny, powstał w 1674 

roku, zaś swoją nazwę otrzymał od ruin zamku Kronoberg leżących nad jeziorem 

Helgasjö, które znajduje się na północ od miasta Växjö. Region Kronoberg leży w 

południowo-zachodniej części krainy Småland i graniczy od strony południowej z 

Blekinge i regionem Skåne, od strony zachodnie z regionem Hallands, od strony 

północnej z regionem Jönköping, zaś od strony wschodniej z regionem Kalmar. Do 

regionu Kronoberg należy osiem gmin: Växjö, Ljungby, Alvesta, Älmhult Tingsryd, 

Markaryd, Uppvidinge, Lessebo.
3
 

Obecnie Region Kronoberg charakteryzuje się najszybszym przyrostem liczby 

mieszkańców,
4
 

 
wynosi on 1,2% w skali roku i największym przyrostem na przestrzeni 

ostatnich 45 lat. Liczba ludności regionu Kronoberg na koniec roku 2015 wynosiła 

191 369 mieszkańców, co stanowiło zaledwie 1,94% ludności całego kraju. Rekordowy 

wysoki przyrost ma związek z migracją, na dzień dzisiejszy aż 17,3% mieszkańców 

regionu Kronoberg stanowią osoby urodzone poza Szwecją
5,
 zaś stopa bezrobocia

6 
w tej 

grupie jest prawie trzykrotnie większa niż wsród rodowitych mieszkańców.
7
 

Poniższa praca traktuje o formach kompensacji zatrudnienia występujących w 

Szwecji finansowanych z budżetu państwa bez udziału środków unijnych.
8
 

Nazewnictwo programów i form kompensacji pozostaje w języku szwedzkim z racji 

braku polskich odpowiedników.  

 

 

2. Struktura bezrobocia 
 

Różnica w poziomie zatrudnienia w regionie Kronoberg wśród osób urodzonych w 

Szwecji i urodzonych poza jej granicami to 28,7 punktów procentowych.
9
 Możliwe 
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4
 W 2015 roku populacja Szwecji zwiększyła się o 103 662 osób (do 9 851 017) zaś w samym 

regionie Kronoberg o 2241 mieszkańców.  
5
 Statistiska Centralbyrån; 27,3% stanowią osoby w wieku 25-34, a 26,3% osoby od 35 do 44 

roku życia. 
6
 Definiowana jako stosunek liczby osób bezrobotnych do zasobu siły roboczej danej populacji. 

Definicja Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization - ILO) 
7
 Zgodnie z Befolkningprognos Kronobergs län 2012-2033 szacuje się, że w roku 2033 liczba 

ludności w regionie Kronoberg wzrośnie o 7% i osiągnie 200 tys. mieszkańców. Szacuje się, że w 
dalszym ciągu liczba osób pochodzenia nieszwedzkiego będzie wzrastała szybciej niż liczba osób 
szwedzkiego pochodzenia. Przy czym szacuje się, ze ilość osób w wieku produkcyjnym spadnie z 
57% (2013) do 53% (2033). 
8
 Tylko w 2016 rząd Szwecji (Regeringen) przeznaczył 166 mln SEK na programy przeciwdziałania 

bezrobociu, kwota ta ma wzrosnąć do 200 mln SEK w latach 2017, 2018 i 2019. Zaś na 
inwestycje w nowe miejsca pracy przeznaczone zostało aż 8,5 miliarda SEK w 2016 i po 10 
miliardów SEK w latach 2017, 2018 i 2019 
9
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wyjaśnienie owej różnicy w regionie może tłumaczyć fakt,  że w ostatnich latach  region 

Kronoberg miał niższą od krajowej koniunkturę, zaś  migracja netto do regionu, w 

odniesieniu do populacji regionu była wyższa niż migracja netto w kraju w stosunku do 

całej populacji. Warto zwrócić tu uwagę na znaczenie poziomu wykształcenia, które ma 

znaczący wpływ na zatrudnienie. Jeśli przeanalizujemy osoby urodzone za granicą z 

wykształceniem przynajmniej średnim, którzy przybyli do Szwecji w latach 2000 - 

2005, i które nadal mieszkają w regionie Kronoberg, aż 69% ich posiada zatrudnienie. 

Jest to niemal dwukrotny odsetek w porównaniu do osób, które przybyły w tym samym 

czasie, ale posiadały wykształcenie podstawowe lub niepełne średnie 

[Kompetensförsörjning i Kronobergs län, s. 11].  

Występuje szereg czynników mających wpływ na poziom zatrudnienia i 

wskazujących powody niższego wskaźnika zatrudnienia wśród osób urodzonych poza 

Szwecją niż wśród osób urodzonych w Szwecji. Jednym z kluczowych  jest 

niedopasowanie wykształcenia do szwedzkiego rynku pracy, gdzie nie ma 

zapotrzebowania na ich umiejętności i doświadczenie zawodowe, na które był popyt w 

kraju imigranta.
10

 Ale nawet jeśli występuje popyt na owe umiejętności i doświadczenie 

zawodowe, mogą wystąpić problemy walidacji wykształcenia. Kolejny problem to 

miejsce zamieszkania i odległość od potencjalnego miejsca pracy.11 [Rapport Utrikes 

födda på arbetsmarknaden]. 

Przyczyną różnicy między wskaźnikiem zatrudnienia osób urodzonych w Szwecji i 

wskaźnikiem zatrudnienia wśród osób urodzonych poza jej granicami można upatrywać 

również w słabiej rozwiniętej sieci kontaktów wśród społeczności imigranckiej. Wiele 

ofert o dostępnych miejscach pracy nie jest przedstawiana na zewnątrz a informacje on 

nich uzyskiwane są w sposób nieformalny. 

Wskaźnik zatrudnienia dla urodzonych poza granicami Szwecji zwiększa się 

proporcjonalnie do okresu pobytu w Szwecji. Teoria ta jest częściowo powiązana z 

poprzednim argumentem, a czas potrzebny do nauczenia się nowego języka oraz sama 

umiejętność posługiwania się nim jest warunkiem wstępnym dla tworzenia kontaktów 

społecznych. Należy także dodać, że na trudność w znalezieniu pracy przez osoby 

nowoprzybyłe ma wpływ występowanie różnych form dyskryminacji.
12

  

W celu zmniejszenia stopy bezrobocia powstały programy walki z bezrobociem, a 

wraz z nimi formy kompensacji kosztów zatrudnienia skierowane do pracodawców, 

którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby mającej wyraźny problem ze znalezieniem 

                                                           
10

 W 2014 roku prawie 70% osób posiadających eltableringsplan musiało podnosić swoje 
kwalifikacje, bądź dopasować je do wymogów szwedzkiego rynku pracy..  
11

 Badania przeprowadzone w USA wykazały, że obszary o dużym odsetku imigrantów, często o 
niskim statusie społeczno-ekonomicznym, często sa znacznie oddalone od obszarów, w których 
są dostępne miejsca pracy. 
12 Badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że ludzie z nazwiskami obco brzmiącymi mają 

mniejsze szanse na otrzymanie pracy niż osoby z nazwiskami szwedzkimi, pomimo podobnych 
kwalifikacjach. 
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zatrudnienia.
13

 Poza zmniejszeniem bezrobocia, pośrednim celem tych programów jest 

redukcja beneficjentów świadczeń socjalnych, gdyż beneficjentami aż 68% wszystkich 

środków przeznaczonych na świadczenia socjalne w regionie Kronoberg są osoby 

urodzone poza Szwecją. 

 
Wykres 1. Struktura osób urodzonych poza Szwecją ze względu na miejsce 
urodzenia w regione Kronoberg (stan z grudnia 2015) 
 

 

Źródło: SCB.se 

 

 

 

                                                           
13 Działania szwedzkiego ALMP to mieszanina aktywnych i pasywnych środków polityki rynku 

pracy. Przez długi okres czasu cechą charakterystyczną szwedzkiej polityki rynku pracy 
rozległych inwestycji w aktywnych środków. Bierne środki to przede wszystkim wsparcie 
finansowe dla osób bezrobotnych, zaś środki aktywne bezpośrednio wpływają na podaż i popyt 
na pracę i są to działania związane z działalnością publicznych służb zatrudnienia, programy 
szkoleniowe oraz subwencjonowanie zatrudnienia. 



 

5 

Wykres 2. Rozdysponowanie świadczeń z pomocy społecznej osobom 
należnym ze względu na miejsce urodzenia w regionie Kronoberg  

 
Źródło: Socialstyrelsen.se ekonomisk bistånd

14
 

 

 

W latach 2009 – 2013 przeprowadzono zmiany w systemie ubezpieczeń 

zdrowotnych
15

 w kolejnych latach zaś ustanowiono nowe przepisy dotyczące 

aktywizacji osób bezrobotnych, ze szczególnych nastawieniem na osoby nowoprzybyłe. 

Kolejne zmiany zostały wprowadzone w systemie podatkowym i systemie świadczeń 

pracowniczych. Następstwem przeprowadzonych reform był wzrost udziału siły 

roboczej w regionie Kronoberg o trzy punkty procentowe. 
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 Ekonomisk bistånd – tymczasowa pomoc finansowa przyznawana jednostce, w przypadku 
nieposiadania przez nią wystarczających środków do życia. Przy czym okres wypłacania pomocy 
finansowej nie jest z góry ograniczony. Wysokość ekonomisk bistånd bazuje na riksnorm för 
försörjningsstöd i jest niezależna od miejsca zamieszkania. Riksnorm jest korygowana co roku.  
Zasady przyznawania ekonomisk bistånd reguluje Socialtjänstlagen (2011:453) 
15

 1 stycznia 2012 roku wprowadzono nowe przepisy, zgodnie z którymi pracownik może 
pobierać zasiłek chorobowy przez okres maksymalnie 364 dni. Po upływie pierwszych 90 dni 
pobierania zasiłku chorobowego przez  pracownika, pracodawca zobowiązany jest pomóc 
pracownikowi w powrocie do pracy. Pomoc ta może przejawiać się przez propozycję 
odmiennego zakresu obowiązków, ewentualnie zmiany sytuacji w pracy, miejsca pracy bądź też 
poprzez lepsze uposażenie miejsca pracy za pomocą specjalnych przyrządów pomocniczych. 
Försäkringskassa podejmuje decyzję, czy stan zdrowia pracownika pozwala mu na wykonywanie 
nowych obowiązków. Pracownik ma prawo do pobierania zasiłku chorobowego tylko w 
przypadku, gdy stan zdrowia nie pozwala mu na wykonywanie obowiązków pracowniczych, 
zarówno tych pierwotnych jak i tych nowych powstałych po dostosowaniu przez pracodawcę 
miejsca pracy.  
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3. Formy wsparcia dla pracodawcy 
 

Ze względu na przysługujące wsparcie zatrudnienia osoby zarejestrowane w 

Arbetsförmedlingen można podzielić na dwie grupy
16

: 

 Bezrobotni uczestniczący w programie przeciwdziałania bezrobociu 

 Bezrobotni nieuczestniczący w programie przeciwdziałania bezrobociu 

Wsparcie zatrudnienia anställningsstöd należne pracodawcy oraz okres jego 

wypłacania jest zależna od grupy, do której przynależy nowozatrudniana osoba, jej 

wieku oraz okresu, jaki dana osoba była bezrobotna. Główną formą wsparcia 

pracodawcy przy zatrudnianiu nowego pracownika, który ma trudność w znalezieniu 

zatrudnienia, są tymczasowe ulgi podatkowe. Część subwencji skierowane jest zarówno 

do pracodawców będących osobami fizycznymi jak i prawnymi, niektóre natomiast, ze 

względu na specyfikę obszaru działalności, przysługują tylko osobom prawnym. Przy 

czym zarówno pracodawca będący osobą fizyczną, jak i pracodawca będący osobą 

prawną, do określenia stosunku prawnego z pracownikiem może wykorzystać 

następujące formy zatrudnienia: zatrudnienie na czas określony, zatrudnienie na czas 

nieokreślony lub zatrudnienie na okres próbny. Istotne jest, by warunki umowy 

określającej stosunek pomiędzy stroną zatrudniającą i stroną zatrudnianą były zgodne z 

kollektivavtal 
17

.  

Wsparcie zatrudnienia, anställningsstöd,  które przysługują w przypadku 

zatrudnienia każdej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Arbetsförmedlingen to: 

 Nystartsjobb 

 Instergjobb 

 Yreksintroduktionsanställning 

W przypadku zatrudnienie osoby partycypującej w jednym z programów 

przeciwdziałania bezrobociu
18

 pracodawcy przysługuje wsparcie w postaci różnych 

odmian särskilt anställlningsstöd. Wysokość wsparcia jest wyższa w porównaniu z 

anställningsstöd, zaś okres subwencjonowania jest w większości przypadków dłuższy. 

 Extratjänst 

 Trainejobb  

 Instegjobb 

 

                                                           
16

 Przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej istnieje możliwość łączenia wybranej formy 
wsparcia z lonebidrag oraz innymi formami dofinansowania przeznaczonymi na dostosowanie 
miejsca pracy. Jednakże osoby niepełnosprawne nie będą rozpatrywane w tej pracy jako osobna 
grupa, zaś wszelkie formy wsparcia przy ich zatrudnianiu nie będą analizowanym zagadnieniem.  
17

 Kollektivavtal – porozumienie normatywne  zawierane pomiędzy pracodawcami i związkami 
zawodowymi lub pracodawca i pracownikiem regulujące wysokość wynagrodzenia, czas pracy, 
szkolenia, ubezpieczenie.  
18

 Jobb-och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar,  



 

7 

Wykres 3. Struktura osob zarejestrowanych w Arbetsförmedlingen ze 
względu na przysługujące wsparcie zatrudnienia. 

 
Źródło: SCB.se/ Arbetskraftsundersökningarna (AKU)  

 

 
4. Nystartsjobb 

 

Nystartsjobb – wsparcie ekonomiczne dla pracodawcy zatrudniającego 

długookresowego bezrobotnego bądź osobę nowoprzybyłą do Szwecji. Celem 

nystartsjobb jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób, które przez długi okres 

czasu pozostawały poza rynkiem pracy [Förordning 2006:1481, §2]. Kompensacja 

wypłacana jest pracodawcy w przypadku, gdy nowozatrudniony pracownik w okresie 15 

miesięcy był minimum 12 miesięcy
19

 bezrobotny bądź uczestniczył w jednym z 

programów aktywizacji bezrobotnych, lub był zatrudniony w Samhall
20

, bądź był 

bezrobotny i otrzymywał zasiłek socjalny
21

 lub otrzymywał zasiłek chorobowy, 

                                                           
19

 Szczególny przypadek to osoby pomiędzy 20 a 25 rokiem życia będące bezrobotne przez minimum 6 

miesięcy w okresie 9 miesięcznym - Förordning 2006:1481, §3a  
20

 Samhall – zakład pracy chronionej 
21

 Zgodnie z Socialtjänstlagen (2001:453), kap. 4 1§ 
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rehabilitacyjny bądź też częściową kompensacje
22

. Wysokość oraz długość wsparcia jest 

zależna od wieku osoby zatrudnianej i długości okresu, w którym dana osoba była 

bezrobotna. Akceptowalna forma zatrudnienia to umowa na okres próbny, umowa na 

czas określony bądź zatrudnienie na czas nieokreślony (umowa o pracę), [Förordning 

2006:1481, §9].  

Zasady przyznawania kompensacji w Nystartsjobb są mniej restrykcyjne w 

przypadku osób nowoprzybyłych, osób skazanych na karę pozbawienia wolności oraz 

bezrobotnych uczestniczących w programie Jobb- och utvecklingsgarantin. 

W przypadku zatrudnienia nowo przybyłych imigrantów, pracodawca może 

otrzymać wsparcie w ciągu pierwszych trzech lat liczonych od momentu, kiedy dana 

osoba otrzymała zezwolenie na pobyt lub kartę pobytu lub od momentu pierwszego 

zarejestrowania, jeśli dana osoba nie zamieszkiwała w Szwecji [Förordning 2006:1481, 

§10a st2]. Aby pracodawca otrzymał kompensacje, pracownik musi zrealizować 

uprzednio ustalony „eltableringsplan”
23

. 

W przypadku zatrudnienia osoby skazanej, na co najmniej roczną karę pozbawienia 

wolności, będącej na przepustce lub zwolnieniu warunkowym, pracodawca może 

uzyskać kompensację na okres odpowiadający czasowi nałożonych kar (maksymalnie 

pięć lat) [Förordning 2006:1481, §10a st2]. W przypadku zatrudnienia  bezrobotnego 

uczestniczącego w programie Jobb- och utvecklingsgarantin pracodawca może ubiegać 

się o kompensację na okres maksymalnie jednego roku. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 W Szwecji istnieje możliwość skrócenia wymiaru czasu pracy ze względu na stan zdrowia o 25%, 50% 

bądź 75% i będzie on rekompensowany przez sjukersättning lub aktivitetsersättning. Obydwa zasiłki 

wypłacane są przez Försäkringkassa (Kasa Ubezpieczeń) 

Sjukersättning – zasiłek chorobowy przeznaczony dla osób od 30 do 64 roku życia wypłacany ,w przypadku 

stałego zmniejszenia zdolności do pracy o 25%, 50%, 75% lub 100%. Kwota sjukersättning to 64,7% 

uśrednionego dochodu brutto z poprzedniego roku. Osoby z niskim dochodem bądź te, które nie uzyskały 

dochodu otrzymują garantiersättning, którego wysokość zależna jest od prisbasabelopp i wynosi 2,4 

prisbasabelopp. Zdolność do pracy jest sprawdzana co trzeci rok. 

Aktivitetsersättning – zasiłek chorobowy przeznaczony dla osób od 19 do 29 roku życia wypłacany tylko w 

przypadku utraty zdolności do pracy w wymiarze minimum 25% na okres minimum jednego roku; 

zmniejszenie zdolności do pracy określane jest w wymiarze 25%, 50%, 75% i 100%. Kwota 

aktivitetsersättning to 64,7% uśrednionego całkowitego dochodu brutto wpłacana przez okres nie dłuższy 

niż trzy lata. W przypadku osób, które nie były zatrudnione bądź uzyskały zbyt niski dochód, wysokość 

aktivitetsersättning plasuje się w przedziale od 7787 SEK do 8715 SEK miesięcznie (w 2016 roku) i 

uwarunkowany jest od wieku oraz okresu zamieszkania w Szwecji. Osoby w wieku 19-20 lat mogą 

otrzymać kwotę równoważną z 2,10 prisbasbelopp, współczynnik ten wzrasta o 0,05 co dwa lata. 

Prisbasbelopp – bazuje na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych (2015 – 44500 SEK, 2016 – 

44300 SEK) 
23

 Förordning 2006:1481, §10a – ma zastosowanie od 1 lutego 2016; do 31 stycznia 2016 roku w przypadku 

osoby posiadającej etableringsplan w Arbetsförmedlingen, pracodawca mógł otrzymać co najwyżej 6-cio 

miesięczną rekompensatę w przypadku pracy w pełnym wymiarze godzin, o ile etableringsplan był w toku.  
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Tabela 1. Formy wsparcia w ramach programu Nystartsjobb 

Wiek Okres bezrobocia Wysokość 

świadczenia 

Okres wypłacania świadczenia 

 

20-25 Minimum 6 

miesięcy w okresie 

ostatnich 9 

miesięcy 

Od stycznia do maja 

- 26,45% 

Od czerwca do 

grudnia -  31,42% 24 

Okres równoważny z okresem bezrobocia, 

ale nie dłuższy niż 1 rok 

20-25 Minimum 12 

miesięcy w okresie 

ostatnich 15 

miesięcy 

2 * 31,42% (Składki 

pokrywanej przez 

pracodawcę przy 

maksymalnej 

kwocie brutto 

22 000 SEK) 

Okres równoważny z okresem bezrobocia, 

nie dłużej niż 5 lat  

27 – 55 Minimum 12 

miesięcy w okresie 

ostatnich 15 

miesięcy 

31,42% (Składki 

pokrywanej przez 

pracodawcę przy 

maksymalnej 

kwocie brutto 

22 000 SEK) 

Okres równoważny z okresem bezrobocia, 

nie dłużej niż 5 lat  

56 – 65 Minimum 12 

miesięcy w okresie 

ostatnich 15 

miesięcy 

31,42% Okres równoważny z podwojonym 

okresem bezrobocia, nie dłużej niż 10 lat 

Źródło:  [Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb] 

 

 

 

      Wymagania względem pracodawcy 

Pracodawca może być zarówno osobą fizyczną jak i prawną [Förordning 2006:1481, 

§6],a także musi być zarejestrowany w rejestrze pracodawców i regularnie odprowadzać 

podatki oraz składki, do których jest zobligowany. Nie może posiadać zobowiązań 

handlowych lub podatkowych zarejestrowanych w Kronofogden
25

. Nie może mieć 

istotnej historii kredytowej
26

. Proponowane wynagrodzenie pracownika musi być 

adekwatne z wynagrodzeniami w branży, w której będzie zatrudniony lub 

porozumieniami zbiorowymi regulującymi zawieranie umów o pracę. (Kollektivavtal). 

Pracodawca otrzymuje kompensacje w postaci kredytowania jego konta podatkowego
27

. 

 

 

 

                                                           
24

 Skatteverket 
25

 Szwedzki odpowiednik Krajowego Rejestru Długów 
26

 Istotna historia kredytowa – niezapłacone zobowiązania przekazane do egzekucji komorniczej 
27

 Arbetsförmedlingen (Szwedzki Urząd Pracy) przekazuje niezbędne dane Skatteverket (Szwedzki  Urząd 

Podatkowy. Kompensacja zasila konto podatkowe pracodawcy 12 dnia każdego miesiąca poza styczniem, 

kiedy to kompensacja zasila konto dnia 17 stycznia. 
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Wykres 4. Ilość osob z regionu Kronoberg, które otrzymały zatrudnienie w 
formie Nystartsjobb  

 
Źródło: SCB.se 

 

 
5. Yrkesintroduktionsanställning 

 
Jest to dość nowa forma zatrudnienia (ustanowiona 19 grudnia 2013), będąca 

połączeniem typowych obowiązków pracownika z jego szkoleniem. Jest to rodzaj 

wsparcia dla pracodawcy zatrudniającego pracownika, który nie posiada doświadczenia 

w danej branży. Zatrudnienie kierowane jest do ludzi w przedziale wiekowym od 15. do 

25. roku życia oraz osób, które ukończyły 25. rok życia i w okresie 15 miesięcy były 

bezrobotne przynajmniej 12 miesięcy, przy czym ostatnie sześć miesięcy zachowały 

ciągłość bezrobocia oraz osób nowoprzybyłych, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy 

otrzymały prawo pobytu bądź kartę pobytu, ukończyły 25. rok życia i są w trakcie 

realizacji eltableringsplanu bądź też w okresie ostatnich 12 miesięcy go zrealizowały
28

. 

W przypadku osób bezrobotnych posiadających doświadczenie zawodowe wymogi 

dotyczące okresu bezrobocia w Yrkesintroduktionsanställning są mniej restrykcyjne, 

gdyż wynosi on tylko 90 dni w okresie czteromiesięcznym [Förordning (2013:1157) 

§4].  

Wsparcie dla pracodawcy to ekwiwalent wynagrodzenia brutto w wysokości 

31,42% (koszty pracodawcy) i jest wypłacane, jeśli zatrudnienie, na okres nie krótszy 

niż sześć miesięcy, będzie w wymiarze minimum 75% oraz wymiar szkolenia 

przekraczać będzie 15% czasu pracy [Förordning (2016:366) §6]. Pracodawca może 

także wystąpić o dodatkowe subwencje za tutoring w wysokości 115 SEK za dzień 

sprawowania opieki merytorycznej, przy czym suma subwencji nie może przekraczać 

                                                           
28 Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar  §§1, 1a,1b,1c (Ändrad: t.o.m. SFS 

2016:366) ma zastosowanie od  1 czerwca 2016    
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50% kosztów zatrudnienia
29

, zaś maksymalna wysokość wsparcia wynagrodzenia jest 

równoważna z kwotą wsparcia należną przy 18 750 SEK wynagrodzenia brutto 

[Förordning (2013:1157) §13]. Gdy wymiar szkolenia przekracza 25% wówczas 

wynagrodzenie brutto musi wynieść minimum 75% wynagrodzenie w danej branży 

[Förordning (2013:1157) §7]. 

Formalne wymagania wobec pracodawcy są jednakie, jak w przypadku 

Nystartsjobb
30

 dodatkowo obciążone wymogiem sprawowania opieki merytorycznej nad 

pracownikiem, którą ma zapewnić pracodawca. 

Pracodawcy zostanie udzielone wsparcie, jeśli będzie on miał przygotowany dla 

pracownika utbildningsplan, zawierający zakres jego obowiązków, zakres opieki 

merytorycznej, bądź dane osoby, która będzie sprawowała opiekę merytoryczną nad 

pracownikiem w miejscu zatrudnienia.  

Subwencja nie przysługuje pracodawcy, który w okresie ostatnich 12 miesięcy 

rozwiązał umowę o pracę z jednym bądź kilkoma pracownikami z powodu redukcji 

etatów [Förordning (2013:1157) §18c ].  
 
Wykres 4. Ilość osob z regionu Kronoberg, które otrzymały zatrudnienie w 
formie Yrkesintroduktionsanställning 
 

 

 
Źródło: SCB.se  

 

 

 

                                                           
29 Suma kosztów pracodawcy (31,42%) i wsparcia za tutoring (115 SEK dziennie) [Förordning (2013:1157) 

§15]. 
30

 Pracodawca musi być zarejestrowany w rejestrze pracodawców  w Skatteverket i regularnie 

odprowadzać podatki oraz składki, do których jest zobligowany. Nie może posiadać zobowiązań 

handlowych lub podatkowych zarejestrowanych w Kronofogdemyndighet. 
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6. Särskilt anställningsstöd 
 

Jest znaczną finansową formą wparcia dla pracodawcy i przysługuje ona tylko w 

przypadku zatrudnienia osób uczestniczących w specjalnych programach 

przeciwdziałania bezrobociu. W celu jeszcze większego zwiększenia szansy tych osób 

na zatrudnienie pracodawca ma możliwość łączenia kompensacji z särskilt 

anställningsstöd z innymi kompensacjami związanymi z zatrudnieniem nowego 

pracownika
31

. Wysokość oraz okres wypłacania subwencji zależne są od formy 

zatrudnienia, długości okresu uczestnictwa w programie, branży, w której dana osoba 

miałaby być zatrudniona oraz długości okresu zamieszkania w Szwecji. 

 

Extratjänst jako forma Särskilt anställningsstöd 

Extratjänst jest jedną z form zatrudnienia Särskilt anställningsstöd pozwalająca 

pracodawcy uzyskać kompensację kosztów zatrudnienia przez okres jednego roku. 

Kompensacje należą się tylko w przypadku pracowników, którzy uczestniczyli w 

programie Jobb- och utvecklingsgaranti z przysługującymi 450 dniami kompensacji. 

Przy czym dyspozycja może być dokonywana jedynie na rzecz zatrudnienia w służbie 

zdrowia [Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)], systemie oświaty [Skollagen 

(2010:800)], opiece geriatrycznej [Socialtjänstlagen (2001:453)], opiece nad osobami 

niepełnosprawnymi [Socialtjänstlagen (2001:453) i lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387)] i  sektorze publicznym [Socialtjänstlagen (2001:453) i 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)]. W przypadku 

zatrudnienia pracownika w formie Extratjänst , pracodawca uzyskuje kompensacje 

100% kosztów zatrudnienia. 

 

Treeinejobb jako forma zatrudnienia w Särskilt anställningsstöd 

Jest to kolejna forma zatrudnienia pozwalająca pracodawcy uzyskać kompensację 

kosztów zatrudnienia. Kompensacja przysługuje w przypadku zatrudnienia w sektorze 

opieki społecznej osób z przedziału wiekowego 20-25 będących bezrobotnymi przez 

okres minimum trzy miesięce w okresie sześciomiesięcznym.
32

 Osoby długookresowo 

bezrobotne, które ukończyły 25 lat i w okresie 15 miesięcy były bezrobotne minimum 

12 miesięcy, w tym ostatnie sześć miesięcy ciągle [Förordning (2016:367)]. Osoba 

nowoprzybyła musi mieć ukończony 20 rok życia, posiadać etableringsplan
33

, bądź w 

                                                           
31

 Wymogiem jest by osoba zatrudniana była uczestnikiem programu „jobb- och utvecklingsgarantin” przez 

okres minimum 6 miesięcy 
32

 Do 1 czerwca 2016 powyższe osoby musiały być bezrobotne minimum 6 miesięcy przez okres 9 miesięcy 

oraz posiadać wykształcenie średnie  
33 Arbetsförmedlingen ustala indywidualny (maksymalnie 24 miesięczny) plan działania dla osób 

nowoprzybyłych w celu ułatwienia osiedlenia się. Zgodnie z ustawą Lagen (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare nowoprzybyli mogą ubiegać się o eltableringsplan w 

ciągu 12 miesięcy od momentu pierwszego zameldowania się w gminie, o ile nie pracują w pełnym 

wymiarze godzin, nie pobierają nauki na poziomie szkoły średniej bądź ich zdolność do pracy nie jest 

ograniczona o minimum 25% (Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 
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ciągu ostatnich 12 miesięcy spełnili wytyczne etableringsplanu, bądź też w ciągu 

ostatnich 36 miesięcy uzyskali prawo pobytu lub kartę pobytu
34

. Zalecane jest by 

pracownik zatrudniony w formie treeinejobb podjał kształcenie na poziomie szkoły 

średniej wymiarze minimum 25% w obszarze treeinejobb, jednakże nie jest to wymóg.
35

 

 

Instegjobb jako forma zatrudnienia w Särskilt anställningsstöd 

Forma zatrudnienia pozwalająca pracodawcy uzyskać kompensacje kosztów 

zatrudnienia w przypadku zatrudnienia osoby nowoprzybyłej, która ma ukończone 20 

rok życia, posiada etableringsplan
36

, bądź w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonała 

założenia etableringsplanu  lub w ciągu ostatnich 36 miesięcy uzyskała prawo pobytu  

lub kartę pobytu
37

. Dodatkowo dana osoba musi mieć możliwość podjęcia nauki języka 

szwedzkiego
38

. Kompensacja kończy się z momentem upłynięcia 36 miesięcy od 

uzyskania przez pracownika prawa pobyt bądź karty pobytu.  

 

Wymagania wobec pracodawcy 

Wsparcie z särskilt anställningsstöd może uzyskać tylko pracodawca zarejestrowany 

w Skatteverket, nie posiada zaległości finansowych ani zobowiązań podatkowych 

złożonych w Kronofogdemyndighet oraz innych istotnych zobowiązań [Förordning 

(2015:503) §§ 35, 36]. Dodatkowo wynagrodzenie oraz warunki zatrudnienia muszą 

spełniać wymogi układów zbiorowych pracy (Kollektivavtal) lub być równoważne do 

świadczeń na podstawie umów zbiorowych  w branży (Kollektivavtal i branschen), 

[Förordning (1997:1275) §8]. Wsparcia nie otrzyma pracodawca, który w okresie 

ostatnich 9 miesięcy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem ze względu na 

rzeczywistą likwidację stanowiska pracy. Nie otrzyma go także pracodawca, który już 

otrzymuje wsparcie przydzielone na podstawie innych zasad [Förordning (1997:1275) 

§§ 9, 11]. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
§6). Eltableringsplan jest umową pomiędzy osobą nowoprzybyłą, we współparcy z organami gminy, 

władzami państwowymi i przedsiębiorstwami. Eltableringsplan powinien zawierać możliwość nauki języka 

szwedzkiego (SFI) i/lub działania ułatwiające adaptacje w społeczeństwie i/lub działania ułatwiające i 

przyśpieszające wkroczenie na rynek pracy. Grupą docelową są uchodźcy miedzy 20 a 65 rokiem życia.  
34 Moment przybycia liczony jest od momentu uzyskania prawa pobytu bądź karty pobytu 
35 Do 1 czerwca 2016 Traineejobb, zarówno w sektorze opieki społecznej jak i w sektorach 

charakteryzujących się niedoborem siły roboczej, przysługiwało tylko osobom w przedziale wiekowym od 

20 do 25 roku życia. Dodatkowo wymogiem było podjęcie przez pracownika kształcenia na poziomie 

szkoły średniej w wymiarze minimum 25%. Z dniem 1 czerwca 2016 wymóg ten został uchylony. 
36 Plan osiedlenia jest zgodny z Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.  
37

 Förordning (2015:503) §25 został zastosowany od 1 czerwca 2016 
38

 Obejmuje ona: svenska för invandrare (jezyk szwedzki dla nowoprzybylych), svenska som andra språk 

(jezyk szwedzki jako drugi jezyk), yrkessvenska (jezyk szwedzki branzowy) 
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Tabela 2. Porównanie form särskilt anställningsstöd  

Sytuacja 

potencjal-nego 

pracownika 

Wysokość 

kompensacji 

Wysokość 

kompensacji za 

tutoring 

Długość 

zatrudnienia 

Forma stosunku 

prawnego 

W programie do 

450 dni 

85% kosztów 

zatrudnienia brutto, 

maksymalnie 890 

SEK dziennie 

Do 50 SEK 

dziennie przez 3 

miesiące 

12 miesięcy z 

możliwością 

przedłużenia do 

24 miesięcy 

Umowa o pracę, 

umowa na czas 

określony, umowa 

w niepełnym 

wymiarze godzin, 

umowa na okres 

próbny 

W programie 

dłużej niż 450 

dni 

85% kosztów 

zatrudnienia brutto, 

maksymalnie 890 

SEK dziennie 

Do 150 SEK dzie-

nnie przez pier-

wsze 3 miesiące 

zatrudnienia;  

Do 100 SEK 

dziennie przez po-

zostałe miesiące
39

 

12 miesięcy z 

możliwością 

przedłużenia do 

24 miesięcy 

Umowa o pracę, 

umowa na czas 

określony, umowa 

w niepełnym 

wymiarze godzin, 

umowa na okres 

próbny 

Extratjänst 100% kosztów 

zatrudnieniabrut- 

to, maksymalnie 

990 SEK dziennie 

Do 115 SEK 

dziennie 

Do 24 miesięcy 75% - umowa w 

niepełnym wymia-

rze godzin, umowa 

na okres próbny 

Treeinejobb w 

sektorze opieki 

społecznej 

85% kosztów 

zatrudnienia 

brutto,maksymal-

nie 510 SEK 

dziennie. 

Maksymalnie 300 

SEK dziennie 

Do 100 SEK 

dziennie 

 

 

 

 

 

Do 12 miesięcy 

 

 

 

 

Od 12 do 24 

miesięcy 

50% - umowa w 

niepełnym 

wymiarze godzin, 

Umowa na okres 

próbny 

Treeinejobb w 

sektorze 

niedoboru siły 

roboczej 

85% kosztów 

zatrudnienia brutto, 

maksy-malnie 300 

SEK dziennie 

Do 100 SEK 

dziennie 

 

Do 12 miesięcy 50% - umowa o 

niepełnym 

wymiarze godzin 

Instegjobb 80% kosztów 

zatrudnienia brut-

to,maksymal- nie 

800 SEK dziennie 

(przy zatrudnieniu 

w pełnym wymia-

rze godzin), 

[Förordning 

(1997:1275) §18a] 

Do 50 SEK 

dziennie przez 

okres 3 miesięcy 

Do 12 miesięcy 

(decyzje na 

okres 6 

miesięcy z 

możliwością 

przedłużenia) 

Do 24 miesięcy 

Od 50% do 

zatrudnienia w 

pełnym wymiarze 

godzin,
40

umowa na 

okres próbny  

Do 50% - umowa w 

niepełnym wymia-

rze godzin.umowa 

na okres próbny 

Źródło: Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Förordning (2015:503) om 
särskilt anställningsstöd 

                                                           
39

 Förordning (2015:951), §6 ma zastosowanie od 1 lutego 2016 
40

 Kompensacja wyplacana jest w sposob proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia 
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Wykres 5. Ilość osób z regionu Kronoberg, które zostały zatrudnione w 
latach 1996 – 2015 

 
Źródło: SCB.se  

 
 

7. Podsumowanie 
 

Jako, że najliczniejszą grupą bezrobotnych w regionie Kronoberg są osoby nowo 
przybyłe większość podjętych działań ma na względzie zwiększenie ich szans na 

znalezienie zatrudnienia. Celem jest aktywizacja bezrobotnych, którzy w większości 

mają problemy z zaaklimatyzowaniem się, nie posiadają doświadczenia na szwedzkim 

rynku pracy oraz w dużej mierze bezrobotni ci mają wykształcenie podstawowe lub 

podstawowe niepełne. Jest to duże wyzwanie również dla pracodawców, aby stali się 

oni skłonniejsi do zatrudniania osób, które mają największe trudności by stać się częścią 

rynku pracy. Analizując wykres 5., nie widać wyraźnego wzrostu zainteresowania 

wsparciem zatrudnienia wśród pracodawców, jednak od roku 2010 można zauważyć 

tendencję rosnącą
41

.Natomiast zaskakujący jest fakt wyraźnego spadku zatrudnienia 

wśród osób zatrudnianych bez jakichkolwiek subwencji. 

W 2008 w regionie Kronoberg w wieku produkcyjnym było 16% ludności 

urodzonej poza granicami Szwecji, w 2013 odsetek  wzrósł do 20%. Prognozy 

wskazują, że następnym dziesięcioleciu, imigranci będą stanowić jeszcze większą część 

ludności w wieku produkcyjnym. Napływ imigrantów pomógł zrównoważyć wyzwania 

demograficzne w regionie Kronoberg, jednakże  z punktu widzenia rynku pracy są oni 

zasobem niewykorzystanym [OECD-rapporten om Småland-Blekinge]. 

 

 

 

                                                           
41

 W styczniu 2016 roku 750 osób zarejestrowanych w Arbetsförmedlingen znalazło zatrudnienie, 

co stanowi 9,4% ogółu bezrobotnych w regionie Kronoberg.  
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Förordning (2016:366) om ändring i förordning (2013:1157) om stöd för 

yrkesintroduktionsanställningar   

Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  

Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.  

Skollagen (2010:800) 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialtjänstlagen (2001:453), 

 
 


