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Abstract 

This essay illustrates the rules and procedures when it comes to inclusive labor markets. In 

Sweden we have a labor market program called entry-level jobs, which makes it easier for 

immigrants to get work since our public employment agency pay remuneration to the 

employers.  

In this essay I am answering the following questions: 

1. How does the work of our public employment agency and trade union looks like 

before, during and after an employee has gotten a subsidized employment called entry-

level job, and in which way can this work be improved if necessary? 

2. How extensive do entry-level jobs contribute to increased integration and 

establishment on the labor market for newly arrived immigrants? 

3. How does the Swedish measure on entry-level jobs approach within the scope of 

European regulations about measures for inclusive labor market? 

To find answers to my questions I have used social science methodology and juridical 

method. I have performed document studies and interviews with concerned parts.  

The conclusion of above subordinated questions is that we need to extend the Swedish laws 

covering entry-level jobs so that the concerned parts know which assignments they will be 

responsible for when problems emerge on a workplace.  

When it comes to if entry-level jobs contribute to increase integration and establishment on 

the labor market it seems to be more important to integrate the immigrants quickly, and with 

which quality it is made does not seems to matter. The public employment agency has to 

emphasize the importance of Swedish language so that the employees can be independent 

from authorities in the future.   

The Swedish laws are consistent with the European laws when it comes to integration and 

establishment on the labor market. The European laws are a framework which means that the 

member countries can choose to introduce them in their own laws. 
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1 Inledning 

Nedan redogör jag för innebörden av instegsjobb och om varför instegsjobb blev aktuellt för 

min kandidatuppsats. Vidare kommer mitt syfte med uppsatsen lyftas fram i samband med 

problemformuleringar som jag önskar finna svar på. Inledningen avslutas med ett 

metodstycke samt avgränsningar i mitt ämnesval.  

1.1 Bakgrund 

Instegsjobb infördes år 2007 och organiseras idag av Arbetsförmedlingen. Ett instegsjobb 

innebär en subventionerad anställning
1
, det vill säga det är staten som betalar ut 80 % av 

lönen direkt till arbetsgivaren.
2
 Det beskrivs som en möjlighet för nyanlända invandrare med 

medborgaskap i länder utanför EU att komma in på arbetsmarknaden. Det är även en 

möjlighet att snabbare lära sig det svenska språket då arbetstagare får komma ut och 

kommunicera med andra människor. 

Det råder delade meningar kring ifall instegsarbete är en bra lösning på problemet med 

arbetslöshet inom gruppen invandrare. Till att börja med kommer positiva synpunkter att 

lyftas fram, och därefter kommer negativa synpunkter belysas. 

Regeringen och därmed den svenska staten
3
 menar på att det innebär en möjlighet för 

invandrare att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som personerna får använda det 

svenska språket. Riksrevisionen
4
 har med ledning av riksrevisor Claes Norgren granskat bland 

annat instegsjobb och dess bidrag till att integrera nyanlända invandrare. De har även granskat 

hur invandrares ökade chanser till etablering på arbetsmarknaden förhåller sig till instegsjobb. 

Riksrevisionens övergripande bedömning är att den subventionerade anställningen i stort sett 

fungerar som avsett.
5
 Mohamed har egna erfarenheter från att vara anställd genom 

instegsjobb. Han har enbart positiva saker att säga när han intervjuas av Dagens Nyheter och 

                                                 
1
 http://www.statskontoret.se/lattlast/statskontoret-har-tittat-pa-subventionerade-anstallningar/, Statskontorets 

hemsida, 2014-01-21. 
2
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ny-i-

Sverige/Instegsjobb.html, Arbetsförmedlingens hemsida, 2014-01-16. 
3
 http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f5800012438/insteg_sok.pdf , 

Arbetsförmedlingens faktablad om instegsjobb, 2014-01-16. 
4
 Riksrevisionen är ett organ som har i uppdrag att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de 

används. Riksrevisionen ska alltså granska statliga myndigheter och organ för att få en inblick i deras funktion. 

http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/, Riksrevisionens hemsida. 2014-01-21. 
5
 http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Ett-steg-in-och-en-ny-start--hur-fungerar-

subventionerade-anstallningar-for-nyanlanda/#, Riksrevisionens rapport kring instegsjobb, 2014-01-21. 

http://www.statskontoret.se/lattlast/statskontoret-har-tittat-pa-subventionerade-anstallningar/
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ny-i-Sverige/Instegsjobb.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ny-i-Sverige/Instegsjobb.html
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/
http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Ett-steg-in-och-en-ny-start--hur-fungerar-subventionerade-anstallningar-for-nyanlanda/
http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Ett-steg-in-och-en-ny-start--hur-fungerar-subventionerade-anstallningar-for-nyanlanda/
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berättar där att han kontaktat ett företag som har anställt honom direkt. Han trivs bra där och 

har lärt sig det svenska språket bättre på arbetsplatsen än i skolan.
6
 

Det finns dock de som har en negativ syn på instegsjobb och menar att det medför negativa 

konsekvenser för både individer och samhälle. Bland annat har Sverigedemokraterna Håkan 

Lösnitz och David Lindh en åsikt som går emot regeringens i den här frågan. De har skrivit i 

Svenska Dagbladet Opinion att instegsjobb bidrar till diskriminering eftersom arbetsgivarna 

använder instegsjobb för att anställa arbetstagare till låga kostnader samtidigt som det går 

arbetslösa svenskar hemma utan arbete. De förespråkar lika möjlighet för alla oavsett om man 

är nyinvandrad eller inte.
7
 De har inte själva erfarenheter av att ha varit anställda genom 

instegsjobb, men det har däremot Ahmad och Amir vars historier skildras nedan. I tidningen 

Arbetaren intervjuas arbetstagaren Ahmad som fått arbete genom instegsjobb. Han förklarar 

att han under det första året inte fått någon rätt till varken semester- eller sjukersättning. 

Arbetstiderna har bestämts helt och hållet av arbetsgivaren utan någon fokus på gällande lagar 

i Sverige. Till sist har Ahmad dessutom tvingats arbeta svart för sin arbetsgivare som menat 

att detta är en förutsättning för att få arbeta kvar med ersättning från Arbetsförmedlingen. 

Arbetsgivaren vet om att Ahmad aldrig skulle påtala detta till sin handläggare av rädsla för att 

mista sin enda chans till arbete. När Ahmad till slut vågat ringa Arbetsförmedlingen för att 

meddela att han inte får någon semesterersättning har han fått som svar att detta ska han 

givetvis få och att han ska hälsa sin arbetsgivare detta. Några åtgärder har inte vidtagits från 

Arbetsförmedlingens sida.
8
 På samma sätt har Amir från Iran skildrat sin syn på instegsjobb i 

tidningen Byggnadsarbetaren. Han anställdes med hopp om att få komma in på 

arbetsmarknaden genom ett arbete i byggbranschen. Efter två år under usla arbetsförhållanden 

och en undermålig lön stod han där utan arbete, utan pengar och med ryggproblem. Inte heller 

hade han några bättre språkkunskaper i svenska eftersom arbetspassen ibland pågick till 

klockan nio på kvällarna och han därför inte kunde delta i några studier, fastän detta är ett 

krav från Arbetsförmedlingen
9
 

                                                 
6
 http://www.dn.se/ekonomi/mohamed-knackade-pa-och-fick-ett-arbete/, Dagens Nyheter – Mohammed 

knackade på och fick ett arbete. Författad 2011-07-10 av Erik Olsson. 2014-01-21. 
7
 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/instegsjobb-leder-till-diskriminering_8765376.svd, Svenska dagbladet 

opinion, skrivet 2013-11-26 av Håkan Lösnitz och David Lindh. 2014-01-21. 
8
 http://arbetaren.se/artiklar/ahmad-har-instegsjobb-tvingas-jobba-svart/, Arbetaren, 2013-01-17, Författare 

Maria Carlsson. 2014-01-21. 
9
 http://www.byggnadsarbetaren.se/2011/11/insteg-blev-ingen-vag-in/, Byggnadsarbetaren, publicerat 2011-11-

15 av Maria Persson, 2014-01-21. 

http://www.dn.se/ekonomi/mohamed-knackade-pa-och-fick-ett-arbete/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/instegsjobb-leder-till-diskriminering_8765376.svd
http://arbetaren.se/artiklar/ahmad-har-instegsjobb-tvingas-jobba-svart/
http://www.byggnadsarbetaren.se/2011/11/insteg-blev-ingen-vag-in/
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att granska hur det är tänkt att instegsjobb ska hanteras av 

berörda parter och vilka brister det kan finnas i hanteringen.  

Arbetsförmedlingen har en central roll i processen kring instegsjobb då det är de som 

tillhandahåller dessa arbeten samt betalar ut ersättning till arbetsgivarna. Jag vill undersöka 

hur Arbetsförmedlingen utför granskningar före och efter någon anställts genom instegsjobb 

för att utreda eventuella arbetsgivares lämplighet. Jag vill dessutom undersöka 

Arbetsförmedlingens uppgifter under tiden de har anställda som arbetar för arbetsgivare 

genom instegsjobb för att försäkra sig om att de anställda behandlas enligt gällande 

kollektivavtal och lagstiftning. Undersökning kring huruvida instegsarbete lever upp till 

förväntningarna om att arbetstagarna ska integreras på arbetsmarknaden kommer också 

undersökas. I de branscher där instegsarbete är vanligast kommer ett försök att höra 

fackföreningarnas åsikter kring den positiva/negativa åverkan som de upplever att 

instegsarbete har på arbetstagarna samt medlemmarna i föreningarna. Eftersom uppsatsen 

grundar sig på ett individ- och samhällsperspektiv kommer empiri samlas in för att undersöka 

hur arbetstagare som omfattas av instegsjobb själva uppfattar situationen. Jag har även för 

avsikt att undersöka samt jämföra den svenska integrationspolitiken med eventuell likartad 

integrationspolitik på EU-nivå för att se om Sverige lever upp till uppsatta mål.   

De frågeställningar som kommer besvaras under arbetets gång är: 

- Hur ser arbetsförmedlingens och fackföreningarnas arbete kring instegsjobb ut före, under 

och efter att en arbetstagare fått anställning och på vilket sätt kan detta arbete förbättras om 

så är nödvändigt? 

- I vilken mån bidrar instegsjobb till ökad integration samt etablering på arbetsmarknaden 

för nyanlända invandrare?  

- Hur förhåller sig den svenska åtgärden om instegsjobb inom ramarna för EU-rättens 

regleringar kring åtgärder för inkluderande i arbetsmarknaden? 

1.2 Metod 

För att finna fram till svar i min kandidatuppsats kommer jag i huvudsak använda mig av 

samhällsvetenskaplig metod. Jag använder mig av dokumentstudier i den mån det går, och 

därefter kommer jag utföra intervjuer och får därmed använda mig av kvalitativ metod. 
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Dokumentstudier innebär att jag kommer studera tryckta redogörelser kring ämnet 

instegsarbete. Den här metoden kommer bidra till att jag får information om hur instegsarbete 

är tänkt att fungera, och detta kommer jämföras med svaren jag erhåller genom intervjuer. I de 

fall jag vill ha djupare och mer långtgående svar än vad dokumentstudier kan ge mig kommer 

jag utföra intervjuer
10

. Det är främst intervjuer med Arbetsförmedlingen, arbetstagare som 

erhållit instegsjobb samt fackföreningarnas företrädare som kommer intervjuas.  

Jag kommer dessutom använda mig av rättsdogmatisk metod vilket innebär att jag med hjälp 

av relevant rättsinformation kan finna fram till svar på ovan formulerade frågeställningar. Jag 

kommer studera EU-lagstiftning och svensk lagstiftning. I de fall då domstolspraxis finns 

kommer även detta studeras.
11

 Därefter kommer jag tolka rättsreglerna enligt teleologisk 

tolkning. Detta innebär att jag kommer tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen 

stiftades.
12

 

Sökningar kommer ske genom sökmotorer via Linnéuniversitetets hemsida. Det är sökmotorer 

som EUR-Lex, Zeteo ochInfoTorg Juridik som huvudsakligen kommer användas.  

För att få fram internetbaserad information används sökningar som subventionerad 

anställning, instegsjobb, integration, diskriminering, Arbetsförmedlingen, Riksrevisionen, 

arbetsmarknad, etablering, svenska för invandrare, arbetslöshet, invandrare, subventionerad 

anställning inom EU, instegsjobb inom EU, anställningsstöd, anställningsstöd inom EU och 

inclusive labor market. 

1.2.1 Metodkritik 

Det finns både för och nackdelar med ovan valda metoder. Nedan kommer jag redogöra för 

några av de och hur jag i mitt arbete kommer vara källkritisk beroende på vilken metod som 

tillämpas.  

När det kommer till dokumentstudier är detta material redan nedskrivet och därmed styrt. Det 

gäller därför att vara källkritisk när man använder sig av informationen i de olika dokumenten 

i sina studier. Viktigt är att undersöka vem som tagit fram det aktuella materialet t.ex. vilken 

religion eller politisk åskådning har författaren, vad är syftet med materialet och är materialet 

                                                 
10

 Andersen, Heine. Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion. Studentlitteratur. År 1994. Lund. Sid. 80. 
11

 https://lagen.nu/om/rattskallor.html, Lagen, 2013-10-08. 
12

 https://lagen.nu/begrepp/Lagtolkning, Lagen, 2013-10-08. 

https://lagen.nu/om/rattskallor.html
https://lagen.nu/begrepp/Lagtolkning
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fullständigt?
13

 I de fall då information redovisas på institutioners hemsidor kommer ett 

källkritiskt förhållningssätt till källornas lämplighet i den här studien iakttas. Vidare då 

arbetsmarknadsparter redogör för sina åsikter är det viktigt att ha i åtanke vilket intresse de 

har i instegsjobb. Detta gör att materialet kommer behandlas källkritiskt i senare kommande 

analys. 

När jag utför mina intervjuer är det viktigt att beakta reliabiliteten
14

 det vill säga källornas 

pålitlighet. Svaren ska kunna överensstämma om undersökningen görs om på nytt då jag 

återigen undersöker samma fenomen. Skulle svaret plötsligt bli ett helt annat efter ännu en 

undersökning kan man ifrågasätta källornas pålitlighet.  

Trots att undersökningsresultatet har hög reliabilitet behöver det inte innebära att det har 

validitet dvs. giltighet. Detta mäter hur pass bra resultatet stämmer överens med verkligheten. 

För att lyckas med detta måste jag mäta hela det fenomen jag avsett att mäta och inget annat.
15

 

I slutändan vill jag ha framställt en så bra bild av verkligheten som är möjlig. Detta gör att jag 

måste vara noga med att framställa mina frågor i intervjuerna på så sätt att de inte kan 

misstolkas eller påverka intervjupersonen och jag ska inte heller låta mig påverkas av 

intervjupersonens värderingar. Jag måste vidare ta reda på om det är något som jag inte kan få 

reda på av intervjupersonen på grund av sekretess eller dylikt.
16

 

1.2.2 Avgränsningar 

I mitt arbete kommer jag granska instegsjobb för nyanlända som utgör en subventionerad 

anställning. Jag kommer inte granska andra subventionerade anställningar men vissa 

jämförelser kan komma att göras då statistik som tagits fram på området inte alltid enbart 

innefattar instegsjobb.  

                                                 
13 Andersen, Heine. Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion. Studentlitteratur. År 1994. Lund. Sid. 76.  

14 Andersen, Heine. Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion. Studentlitteratur. År 1994. Lund. Sid. 91. 

15 Andersen, Heine. Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion. Studentlitteratur. År 1994. Lund. Sid. 92. 

16 Svenning, Conny. Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Lorentz förlag, År 1999. 

Lund. Sid. 60.  
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2 Etablerings- och integrationspolitik inom Sverige och EU 

Detta kapitel kommer handla om hur Sveriges samt EU:s etablerings- och integrationspolitik 

ser ut idag. Detta innebär att jag kommer belysa de mål och dessutom de tillvägagångssätt 

som ska få oss att uppnå målen.  

2.1 Svensk integrationspolitik 

I Sverige har vi en lag vid namnet Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare. Denna lag innehåller insatser som syftar till att påskynda invandrares etablering i 

arbets- och samhällsliv.
17

 Arbetsförmedlingen nämns här som en myndighet vars uppgift är att 

samordna, vara stödjande samt pådrivande i förhållande till berörda parter.
18

 En 

etableringsplan ska upprättas med den nyanlände som sedan kommer fortlöpa tills dess att den 

löpt ut, när den nyanlände haft ett förvärvsarbete på heltid i minst sex månader eller när den 

nyanlände påbörjar utbildning på högskolenivå.
19

 

Varje kommun ska se till att de nyanlända erbjuds samhällsorientering, vilket framgår av 

Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
20

 Detta avser de nyanlända 

som inte omfattas av tidigare nämnda lag.
21

  

Instegsjobb är en del av ett arbetsmarknadspolitiskt program vilket gör att detta ska ske i 

enlighet med Lagen om arbetsmarknadspolitiska program. Instegsjobb infördes visserligen 

efter att lagen infördes men ska, vilket lagens första paragraf tar upp, syfta till att stärka den 

enskildes möjligheter till att få samt behålla ett arbete.
22

 

2.1.1 Arbetsförmedlingens uppdrag 

Arbetsförmedlingen är en offentlig arbetsförmedlare som arbetar under regering och riksdag. 

På sin egen hemsida skriver Arbetsförmedlingen att de är Sveriges största förmedlare av 

arbeten och att deras viktigaste uppgift är att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande.
23

 

Arbetsförmedlingens arbete är återkommande i regeringens årliga budgetproposition där 

arbetet presenteras, och där dessutom eventuella förbättringar i Arbetsförmedlingens arbete 

tas upp. Här framförs att Arbetsförmedlingen ska hålla en hög standard och kunna ge god 

                                                 
17

 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 1 §. 
18

 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 3 §. 
19

 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 9 § p. 1-3. 
20

 Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, 1 § 1 stycket & 3 §.  
21

 Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, 1 § 2 stycket.  
22

 Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program, 1 §. 
23

 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss.html, Arbetsförmedlingens hemsida, 2014-01-31. 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss.html
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service. De befintliga resurserna ska användas effektivt för att nå målen och därefter ska 

resultaten redovisas.
24

 Det huvudsakliga målet som Arbetsförmedlingen har är, enligt ovan 

anfört, att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande och på så sätt bidra till en förbättrad 

arbetsmarknad.
25

  

2.1.2 Andra subventionerade anställningar 

Subventionerade anställningar för funktionshindrade kan vara lönebidrag, offentligt skyddat 

arbete, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och skyddat arbete vid Samhall.  

Utöver detta finns det utöver instegsjobb för nyanlända även instegsjobb för unga, särskilt 

anställningsstöd samt nystartsjobb för personer som varit utan arbete en längre tid. Likt 

instegsjobb har nystartsjobb en särställning bland de subventionerade anställningarna 

eftersom det utgör en rättighet och därmed ger rätt till ekonomiskt stöd för arbetsgivare som 

anställer personer som uppfyller villkoren. För övriga subventionerade anställningar fattas ett 

beslut om stöd ska ges utifrån en behovsprövning. Nystartsjobb räknas dock inte som ett 

arbetsmarknadspolitiskt program
26

 men fungerar på nästan samma sätt som instegsjobb 

eftersom arbetsgivarna får ersättning för att anställa en arbetstagare. Personer mellan 21-26 år 

som varit arbetslösa i minst sex månader de senaste nio månaderna får ta del av den här 

subventionerade anställningen.
27

 

2.2 Integrationspolitik inom EU  

Det är viktigt att vara medveten om att informationen nedan enbart utgör ett ramverk av idéer 

om hur integrationsarbetet ska se ut inom EU och att det sedan är upp till medlemsländerna 

huruvida de vill implementera detta eller ej i sin lagstiftning.
28

  

Ett av de första initiativen på EU-nivå kring integration var EU-kommissionens ”Meddelande 

om invandring, integration och sysselsättning” som togs redan år 2003. Detta var det första 

                                                 
24

 Regeringen, Arbetsmarknadsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende 

Arbetsförmedlingen, Regeringsbeslut, 2012-12-20, A2012/4138/A, A2012/4268/ADM (delvis), 

A2012/4269/ADM (delvis). 
25

 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen, 1 §. 
26

 Statskontoret – Subventionerade anställningar. En kartläggning. 2011:34. Diarienr 2011/181-5. 
27

 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ar-du-under-25-ar-

/Nystartsjobb.html, Arbetsförmedlingens hemsida, 2014-02-17. 
28

 Benitz, Ulf & Kjellgren, Anders. Europarättens grunder. Fjärde upplagan. Norstedts Juridik. År 2010. 

Vällingby. Sid. 34. 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ar-du-under-25-ar-/Nystartsjobb.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ar-du-under-25-ar-/Nystartsjobb.html
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steget i strävan efter en gemensam integrationspolitik på EU-nivå. Detta innebar att 

kommissionen årligen skulle utarbeta rapporter om migration och integration.
29

  

År 2004 i Haag kom regerings- och statschefer överens om elva grundprinciper för 

integration. En av grundprinciperna rör sysselsättning och är utformad på följande sätt: 

”Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för 

invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att 

synliggöra dessa bidrag.”
30

 

År 2008 utnämndes till ”Europeiska året för interkulturell dialog”
31

, vilket var ett instrument 

för att göra våra Unionsmedborgare medvetna om olika kulturer samt ta tillvara på vår 

kulturella mångfald. Eftersom EU vid den här tiden hade utvidgats och rörligheten för våra 

medborgare hade ökat var detta en nödvändig åtgärd för att skapa respekt för olika kulturer 

och för att främja samexistensen i dagens samhälle. Utvärderingen av det här året har i 

efterhand visat positiva effekter. Medlemsländerna använde olika strategier och kunde 

skräddarsy dessa för att få ett så bra resultat som möjligt.
32

 Det har dock framkommit av 

utvärderingingen efteråt att det är svårt att säga hur stor inverkan detta år hade på allmänheten 

då enskildas synpunkter inte undersökts i den bemärkelsen.
33

 

TFEU har konstaterat att EU:s mål är att förbättra den grundläggande och fortsatta 

yrkesutbildningen för att underlätta inträde och återinträde på arbetsmarknaden.
34

 Som ett steg 

i detta har UEAPME
35

, Europafacket
36

, Business Europe
37

 samt CEEP
38

 tillsammans 

sammanställt ett ramavtal om inkluderade arbetsmarknader. De olika målen som ställts är att 

uppnå en fullständig integrering av personer på arbetsmarknaden, öka förståelsen och 

                                                 
29

 http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=250, Nationella temagruppen asyl & integration, 2014-02-

10. 
30

 Europeiska unionens råd, Pressmeddelande, 14615/04 (Presse 321). Sid. 13.  
31

 1983/2006/EG. 
32

 Rapport från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 

regionkommittén - Utvärdering av Europeiska året för interkulturell dialog 2008. KOM(2010) 361.  
33

 Rapport från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén - Utvärdering av Europeiska året för interkulturell dialog 2008 . KOM(2010) 0361. Artikel 

3.2, andra stycket.  
34

 Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union. C 115/47. Artikel 166 punkt 2.  
35

 http://www.ueapme.com/, UEAPMEs hemsida, En europeisk organisation för små och medelstora företag. 

2014-03-11. 
36

 http://www.europaportalen.se/tema/europafacket, Europaportalens hemsida, en sammanslutning av nationella 

fackföreningar i europeiska länder. 2014-03-11. 
37

 http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?, Business Europes hemsida, sammanslutning av 

nationella arbetsgivarorganisationer i europeiska länder, 2014-03-11. 
38

 http://www.ceep.eu/, CEEPs hemsida, sammanslutning av nationella arbetsgivarorganisationer inom offentliga 

sektorn i europeiska länder, 2014-03-11. 

http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=250
http://www.ueapme.com/
http://www.europaportalen.se/tema/europafacket
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp
http://www.ceep.eu/
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kunskapen hos de olika arbetsmarknadsparterna om fördelarna med en integrerad 

arbetsmarknad samt ge de olika arbetsmarknadsparterna information om eventuella hinder för 

att uppnå en integrerad arbetsmarknad samt hur dessa hinder ska övervinnas.
39

 Det har än så 

länge inte publicerats någon uppföljning av detta ramavtal.  

Efter detta är arbetet med integration och etablering på arbetsmarknaden för invandrare 

ständigt under förändring för att kunna finna effektivare och bättre strategier. Euroupe 2020 är 

en tillväxtstrategi inom EU och syftar till att få en hållbar ekonomi. Strategin ska hjälpa 

medlemsländerna att uppnå en hög sysselsättningsgrad, god produktivitet och större social 

sammanhållning.
40

 EU:s olika institutioner har i uppgift att diskutera kring Europe 2020, 

lämna förslag, utföra analyser, bistå med övergripande politiska riktlinjer och övervaka 

arbetet kring strategin.
41

 Medlemsländerna har egna Europe 2020-mål och varje år ska de 

skicka in rapporter där det framgår vad de gör för att uppnå målen.
42

  

Det är ESF som är det främsta verktyget när det gäller att finansiera de olika 

sysselsättningspolitiska målen inom EU. Det svenska ESF-rådet verkar inom Sverige och har 

bland annat ett Integrationsprogram där syftet är att förbättra systemen för mottagning och 

integration av tredjelandmedborgare i Sverige.
43

 

                                                 
39

 UEAPME, Framework agreement on inclusive labor markets, 25 March 2010. 
40

 Nyström, Birgitta. EU och arbetsrätten, Fjärde upplagan, Norstedts Juridik, 2011, Stockholm. Sid. 84.  
41

 http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/eu-institutions/index_sv.htm, Europeiska kommissionen, 

Europa 2020. 2014-02-18. 
42

 http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/member-states/index_sv.htm, Europeiska kommissionen, 

Europa 2020. 2014-02-18. 
43

 http://www.esf.se/sv/vara-program/Integrationsfonden/Om-Integrationsfonden/, Svenska ESF-rådet, 2014-02-

10.  

http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/eu-institutions/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/member-states/index_sv.htm
http://www.esf.se/sv/vara-program/Integrationsfonden/Om-Integrationsfonden/
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3 Vilka regler gäller för instegsjobb? 

Under detta kapitel kommer jag redogöra för reglerna kring instegsjobb. Vilka kan ta del av 

instegsjobb och vilka regler gäller för att arbetsgivarna ska få ta emot arbetstagare? De 

rutiner kring instegsjobb som Arbetsförmedlingen ska handha kommer till sist redovisas.  

3.1 Vilka regler gäller för att en arbetstagare ska få ett instegsjobb? 

Förordningen om anställningsstöd innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd.
44

 

Anställningsstödet lämnas till Arbetsgivaren för att stimulera anställningar för personer som 

har svårt att få arbete.
45

 Anställningsstödet ska enligt denna förordning lämnas av 

Arbetsförmedlingen.
46

 För att få ta del av instegsjobb måste man ha fyllt 20 år, vara arbetslös 

och ha anmält sig till Arbetsförmedlingen. Detta måste även ske inom 36 månaderna från dess 

att man beviljats uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen.
47

 Anställningen kan ske på del- 

eller heltid och det ska ske inslag av handledning.
48

 Personen i fråga måste dessutom studera, 

eller ha fått en utfästelse om att studera svenska för invandrare eller motsvarande utbildning.
49

 

Arbetstagaren ska lägga 15 timmar per vecka på studierna för att bli berättigad till 

instegsjobb.
50

  

Hur länge anställningsstöd kan betalas ut varierar men kan högst uppgå till 24 månader. 

Handlar det om heltidsarbete får det inte lämnas något anställningsstöd i mer än 12 månader. 

En anvisning får göras för högst 6 månader i taget, därefter söker man återigen om 

anställningsstöd. Då behöver arbetstagaren inte studera svenska men ett godkänt i C-kursen på 

SFI måste ha uppnåtts.
51

 

När det kommer till vilka anställningsskyddsregler som ska tillämpas för en anställd så 

används inte LAS, utan det är branschens kollektivavtal som gäller.
52

  

                                                 
44

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 1 §. 
45

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 2 §.  
46

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 3 §.  
47

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 5 c §.  
48

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 5 d §.  
49

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 5 e §. 
50

 Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 2 kap. 24 § 
51

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 17 b § 2 stycket. 
52

 Lag (1982:80) om anställningsskydd, 1 § 4 p.  
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3.2 Vilka regler gäller för att arbetsgivare ska få ersättning för att ta 

emot arbetstagare? 

Förutsättningarna för att få detta anställningsstöd är att arbetsgivaren är registrerad i 

Skatteverkets arbetsgivarregister. Det gäller både privata och offentliga arbetsgivare.
53

 Denne 

måste dessutom intyga att lön och andra anställningsvillkor kommer lämnas enligt 

kollektivavtalsbestämmelser.
54

 Arbetsgivaren ska se till så att introduktionen sker enligt 

AML, och dessutom ge den handledning som behövs. Arbetsgivaren får inte heller ha sagt 

upp personal på grund av arbetsbrist inom nio månader innan instegsjobbet börjar gälla.
55

 

Arbetsgivaren får inte för samma insats få stöd enligt andra bestämmelser om inte något 

särskilt föreskrivs.
56

 Arbetsgivaren får dessutom inte ha näringsförbud eller skatteskulder som 

lämnats till Kronofogden. 
57

  

Arbetsgivaren får inte anställa någon nära släkting via instegsjobb. Det finns däremot inga 

begränsningar i hur många anställda en arbetsgivare får ha genom instegsjobb. Detta spelar 

ingen roll om det är en liten arbetsgivare med få anställda utan det beror på inom vilken 

bransch man är.
58

 

Vad gäller försäkring för den anställde måste arbetsgivaren visa Arbetsförmedlingen ett 

försäkringsbrev om denne saknar kollektivavtal. En kopia på anställningsavtalet ska lämnas 

senast en månad efter att den anställde börjat sin anställning. De försäkringarna som måste 

tecknas för att få ett försäkringsskydd som motsvarar kollektivavtalet är 

Arbetsskadeförsäkring TFA, Grupplivförsäkring TGL, Tjänstepensionsförsäkring, 

Tilläggssjukförsäkring samt Omställningsförsäkring
59

. 

Anställningsstödet uppgår till 80 % av lönen, dock högst 800 kr per dag.
60

 När det gäller 

handledning betalas detta inledningsvis ut i tre månader med högst 50 kr per dag. I 

anställningar där det ekonomiska stödet förlängts betalas inte någon ersättning för 

                                                 
53

 Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2013-02. Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb. 

Hittad på http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f5800012438/insteg_sok.pdf 

Arbetsförmedlingens hemsida. 2014-01-31. 
54

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 8 §.  
55

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 9 §.  
56

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 10 §.  
57

 Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2013-02. Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb. 
58

 Se bilaga 2 för intervjuguide. Maja är ett fingerat namn. Intervju gjordes 2014-02-03. 
59

 Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2013-11. Särskilt anställningsstöd i form av anställningsstöd. 

Hittad på http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f5800012436/insteg_ag.pdf 

Arbetsförmedlingens hemsida. 2014-01-31. 
60

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 18 a §.  

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f5800012438/insteg_sok.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f5800012436/insteg_ag.pdf
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handledning ut.
61

 I de fall där arbetstagare som deltar i jobb- och utvecklingsgarantins tredje 

fas och har anvisats till en anställning med särskilt anställningsstöd lämnas ersättning för 

handledning under tre månader men istället med högst 150 kr per dag och därefter med 100 kr 

per dag. Har anställningsstödet förlängts betalas en ersättning på högst 100 kr per dag.
62

 

Arbetsgivaren ansöker om ersättningen via en blankett eller internet senast 60 dagar efter 

arbetsmånadens slut. Arbetsförmedlingen betalar sedan ut beloppet månadsvis i efterskott. En 

lönespecifikation ska medfölja när arbetsgivaren ansöker om ersättningen.
63

 

När en arbetsgivare får ett ekonomiskt stöd av den här typen kan denne bli 

återbetalningsskyldig om oriktiga uppgifter lämnats, om stöd lämnats på felaktig grund eller 

med ett för högt belopp. Om det i annat fall lämnats ekonomiskt stöd på felaktig grund eller 

med ett för högt belopp är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett 

eller skäligen borde ha insett felet.
64

 

3.3 Arbetsförmedlingens funktion vid instegsjobb 

Arbetsgivaren kommer till Arbetsförmedlingen och ansöker om ersättning. Det är sedan 

Arbetsförmedlingen som bedömer om arbetsplatsen samt arbetsuppgifterna är lämpliga. Det 

är även Arbetsförmedlingen som beslutar om ersättningens storlek och hur länge 

arbetsgivaren kan få ersättning. Ersättningen måste vara beviljad innan en anställning inleds. 

Därefter görs en individuell överenskommelse med arbetstagaren, arbetsgivaren samt de 

fackliga organisationerna. Det ska i överenskommelsen framgå vilka arbetsuppgifter 

arbetstagaren har samt i vilken mån handleding behövs.
65

  

                                                 
61

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 20 a § 1 stycket.  
62

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 20 a § 2 stycket.  
63

 Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2013-11. Särskilt anställningsstöd i form av anställningsstöd. 
64

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 21 §.  
65

 Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2013-11. Särskilt anställningsstöd i form av anställningsstöd. 

Hittad på http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f5800012436/insteg_ag.pdf 

Arbetsförmedlingens hemsida. 2014-01-31. 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f5800012436/insteg_ag.pdf
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4 Statistik från olika myndigheter och föreningar 

Nedan kommer det redogöras för olika myndigheter och föreningars undersökningar kring 

instegsjobb. Det är bland annat riksrevisionen, svenskt näringsliv samt statskontoret som 

utfört undersökningar för att samla in statistik på området. Det kan förekomma jämförelser 

med andra subventionerade anställningar. 

4.1 Riksrevisionens granskning av den statliga verksamhetens 

effektivitet när det kommer till instegsjobb 

Under år 2011 var ungefär 7550 personer anställda genom instegsjobb. Det är en ökning med 

500 personer jämfört med året innan.
66

 Summan är dock inte lika hög som regeringen hoppats 

på. Detta tros bero på att nystartsjobben tränger undan instegsjobben på grund av att det då 

inte finns något krav för SFI eller försäkringar.
67

 Trots detta är det enligt regeringen 50 % av 

instegsjobbarna som gått vidare till en vanlig anställning efter att tiden för instegsjobb löpt 

ut.
68

 

Under åren 2008-2012 gjordes en undersökning av hur många som var berättigade till 

instegsjobb samt nystartsjobb, det beräknades vara 118 268 personer. Av dessa hade 13 % fått 

ta del av instegsjobb. Efter frågor ställda till arbetsgivare som haft instegsjobbare kom det 

fram att 30 % av arbetsgivarna hade erbjudit sina anställda att fortsätta i samma befattning 

genom nystartsjobb istället.
69

 I vilken mån de subventionerade anställningarna bidrar till att 

minska arbetslösheten och för de nyanlända att komma in på arbetsmarknaden visar det sig att 

de nyanlända som tar del av subventionerade anställningar som instegsjobb och nystartsjobb 

får arbete mycket snabbare än vad de annars skulle ha fått, men det är hela 63 % som hade 

kunnat få dessa arbeten utan subventionen. Dessutom tränger de nyanlända som tar del av 

instegsjobben undan andra personer på arbetsmarknaden som då blir arbetslösa.
70

 

                                                 
66

 Prop. 2012/13:63. Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om 

integrationens tillstånd och utveckling. Sid 44. 
67

 Riksrevisionen granskar: Etablering och integration. Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade 

anställningar för nyanlända? RIR 2013:17. Sid. 9. 
68

 Prop. 2012/13:63. Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om 

integrationens tillstånd och utveckling. Sid 44. 
69

 Riksrevisionen granskar: Etablering och integration. Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade 

anställningar för nyanlända? RIR 2013:17. Sid. 32. 
70

 Riksrevisionen granskar: Etablering och integration. Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade 

anställningar för nyanlända? RIR 2013:17. Sid. 33. 
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4.1.1 Arbetsförmedlares synpunkter på arbetet kring instegsjobb 

Som en del i ovan anfört har RiR gått ut med en enkätundersökning till etableringsförmedlare 

på Arbetsförmedlingen för att utvärdera subventionerade anställningar för nyanlända.  

De största anledningarna till att förmedlarna inte tror att arbetsgivarna anställer med 

instegsjobb i större utsträckning är på grund av de begränsningar i hur länge en arbetsgivare 

kan ha en person anställd genom instegsjobb.  

Riksrevisionen har ställt en fråga om vilka eventuella regeländringar som kan ske för att öka 

antalet instegsjobb och har då fått som svar att kravet på SFI bör mjukas upp. Även längre 

anställningsperiod kan spela roll för antalet instegsjobb. Förmedlarna har själva fått gå in och 

påpeka eventuella förändringar och har då nämnt att det krävs mer kontakt med arbetsgivare 

samt mer marknadsföring kring instegsjobb gentemot arbetsgivare. Till sist bör även 

instegsjobb berättiga till a-kassa, vilket det idag inte gör. Det syns tydligt i svaren att 

förmedlarna vill mjuka upp SFI-reglerna eftersom hälften upplever att vissa arbetstagare 

måste avbryta sina studier för att kunna arbeta. Det. Ungefär 12 procent av förmedlarna har 

någon gång gjort undantag från SFI kravet för att instegsjobb ska bli av, och hela 30 procent 

skulle kunna tänka sig att göra ett undantag för att göra ett visst instegsjobb möjligt.  

När det kommer till frågor kring Arbetsförmedlingens arbetssätt kring instegsjobb är 

förmedlarna inte nöjda. Det är hela 87 procent som tycker att arbetssättet i viss mån eller i stor 

utsträckning kan utvecklas. Resurser ska då främst läggas på att lägga mer tid på att upprätta 

kontakter med arbetsgivare, och främst då stora arbetsgivare.
71

 

4.1.2 Arbetsgivarnas syn på instegsjobb 

På samma sätt som arbetsförmedlare hördes fick även arbetsgivare berätta om sin syn på 

instegsjobb. Det var så mycket som 79 % av arbetsgivarna som haft någon anställd genom 

instegsjobb som var nöjda med den anställdes prestation. Hela 33 % var dock missnöjda med 

de anställdas svenskkunskaper.
72

 När det kom till frågan om arbetsgivarna skulle ha anställt 
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arbetstagarna om det inte funnits någon ersättning svarade 72 % att de inte trodde det skulle 

ha kommit till stånd någon anställning utan subventionen.
73

 

4.1.3 Riskerna med instegsjobb enligt RiR  

Riksrevisionen tar i sin studie upp olika risker med instegsjobben som främst syns i yrken 

med låg utbildning. För det första är det svårare för dessa personer att i framtiden övergå till 

en vanlig anställning utan subvention eftersom det är så pass många som konkurrerar om 

tjänsterna. För det andra finns det många oseriösa arbetsgivare i den här branschen som sätter 

i rullning att ta in arbetslösa genom olika arbetsmarknadspolitiska program. Detta har 

uppmärksammats allt mer de senaste åren och därför tagits upp i en interpellationsdebatt i 

riksdagen. Regeringen har dessutom i mars 2013 tillsatt en utredning för att föreslå åtgärder 

som kan förhindra att sådana problem uppstår. Utredningen kommer undersöka vilka 

oegentligheter, överutnyttjande och andra felaktigheter som existerar, utnyttjande av 

ersättningar samt om rutinerna som ligger till grund för beslut hos Arbetsförmedlingen är 

tillräckliga. De kommer sedan föreslå eventuella åtgärder för att förhindra dessa 

oegentligheter samt lämna eventuella författningsförslag. Resultatet ska redovisas senast 31 

mars i år.
74

 Den sista risken med instegsjobb är att de anställda använder språket i mycket 

liten utsträckning på arbetsplatsen. Detta minskar chanserna för en lyckad integration samt 

möjligheterna till anställning i framtiden.
75

 

En kafékedja i Göteborg ligger till grund för interpellationsdebatten som uppmärksammats i 

Riksdagen. Arbetsförmedlingens subventionerade anställningar i form av lönebidrag, 

trygghetsanställningar och praktik har utnyttjats vilket lett till att kedjan under 14 månader 

haft 52 stycken arbetslösa placerade på kaféet. Detta motsvarar så mycket som halva 

personalstyrkan. Bidragsanställningen via Arbetsförmedlingen syftar till att ge de arbetslösa 

en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden vilket i det här fallet inte skett på rätt sätt. 

Konkurrensen inom brunchen snedvrids dessutom när företagen utnyttjar systemet på detta 

sätt. Det är Arbetsförmedlingen som måste se till att rätt förutsättningar föreligger för dessa 

anställda.
76
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4.2 Svenskt näringsliv  

Johan Kreicberg på Svenskt Näringsliv har tagit fram en rapport med rubriken ”Värna 

instegsjobben”. Studien inriktar sig på instegsjobb för unga, men motiveringarna är lika även 

om det gäller nyanlända. 

Johan menar att det behövs lägre ingångslöner som ger de utan erfarenhet möjligheten att 

konkurrera om jobben. Höjs ingångslönerna kommer även trösklarna till arbetsmarknaden att 

öka vilket gör det svårare för människor att få ett jobb. Enligt honom är det bättre att ha något 

jobb än att inte ha det alls. Ingångslönerna i kollektivavtalen har stor betydelse för företagens 

kostnadsnivå och därför har ingångslönerna stor betydelse för möjligheterna att behålla 

anställda samt att nyanställa.
77

 Det är oftast yngre samt nyanlända invandrare som konkurrerar 

om arbeten som inte kräver utbildning, och i takt med att lönerna ökar i dessa branscher blir 

det färre och färre som kan tillsätta dessa arbeten. Det bör finnas arbeten som anställer de med 

kort utbildning och erfarenhet.  

Forskning har visat att sysselsättningsgraden sjunker när lägstalönerna höjs. Detta är extra 

tydligt när det kommer till svagare grupper på arbetsmarknaden.
78

 

4.3 Statskontorets undersökningar kring instegsjobb 

Statskontoret har under år 2011 gjort undersökningar kring olika subventionerade 

anställningar. I deras beräkningar har de tagit med olika subventionerade anställningar för 

personer med funktionsnedsättning samt instegsjobb för nyanlända invandrare, särskilt 

anställningsstöd och nystartsjobb. Den sista juli år 2011 hade 127 800 personer subventionerat 

anställning. Den sista januari år 2000 var det inte fler än 70 000 personer. På tio år har det 

alltså blivit nästintill dubbelt så många subventionerade anställningar. Det är främst 

nystartsjobben som står för den huvudsakliga ökningen.  

4.3.1 Hur går det efter avslutad anställning som instegsjobbare? 

De personer som avslutade sina subventionerade anställningar under året för undersökningen 

fortsatte därefter med andra former av subventionerade anställningar eller började utbilda sig. 

De som fortsatte med samma anställning utan anställningsstöd var 12 procent inom 

instegsjobben.  
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Bortsett från nystartsjobben är det sammanlagt färre personer som går vidare till anställningar 

utan anställningsstöd de senaste åren. De som går vidare är oftast yngre, har utbildning och 

ingen funktionsnedsättning. Dessa subventionerade anställningar visar ändå på att det är större 

chans att få en vanlig anställning än något annat arbetsmarknadspolitiskt program tidigare har 

gjort. Instegsjobb, särskilt anställningsstöd och nystartsjobb har för tiden då statskontoret 

utfört sina undersökningar inte tidigare utvärderats vilket gjort det svårt att veta om det 

verkligen hjälpt personer att få anställning utan anställningsstöd.
79
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5 Intervjumaterial 

5.1 Intervju med etableringsförmedlare på Arbetsförmedlingen 

Maja arbetar på en Arbetsförmedling i södra Sverige och har svarat på några frågor kring 

instegsjobb vid en intervju. Eftersom instegsjobb ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program 

är man under tiden inskriven på Arbetsförmedlingen. Det finns dock ingen personlig kontakt 

mellan arbetstagare och Arbetsförmedlingen. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 

ska ske på exakt samma sätt som i ett vanligt anställningsförhållande. Då är det kollektivavtal 

och regler som ska följas och finns inget kollektivavtal hos arbetsgivaren måste det finnas 

gällande försäkringar. Om något skulle inträffa mellan arbetsgivaren och arbetstagaren har 

inte Arbetsförmedlingen hand om detta. De kontrollerar inte så att lönen stämmer eller ej utan 

utgår från att allt är i sin ordning om det inte föreligger skäl att misstänka annat. Skulle en 

dispyt ske eller att någon arbetstagare blir utnyttjad får denne kontakta facket. Skulle 

arbetsgivaren dock bryta sitt kontrakt som denne har med Arbetsförmedlingen kommer de gå 

in och häva avtalet i förtid och dessutom kommer arbetsgivaren bli återbetalningsskyldig 

gentemot Arbetsförmedlingen likt tidigare nämnts.  

Maja ser väldigt positivt på instegsjobb och tycker att allt fungerar eftersom dessa människor 

aldrig hade fått arbete annars. Det finns inget negativt alls med instegsjobb för nyanlända. 

Maja menar på att vissa hävdar att det förekommer lönedumpning, men detta är inte sant. De 

här människorna måste komma in på arbetsmarknaden och detta är det bästa sättet. De tar inte 

andra människors arbeten för det handlar oftast om arbeten som inte ens existerar från början. 

Oftast är det arbetsgivare med väldigt liten budget som kanske behöver någon som utför 

”slaskjobben” men inte har råd att anställa någon, då kan de få arbetskraft utan att behöva 

betala en större summa. Det är oftast arbeten som många andra inte vill ha, och alltså ”tar” 

nyanlända inte arbeten från andra. Instegsjobb utgör dessutom en väldigt liten procent av de 

arbetsmarknadspolitiska programmen. Det är nystartsjobben som är vanligare, och de riktar 

inte in sig på de med någon speciell etnisk bakgrund. Maja tycker dock att det är väldigt bra 

att instegsjobben införts eftersom 85 % av de som fått arbete via detta program aldrig hade 

fått det annars.  

Handledararvodet på 50 kr per dag som en arbetsgivare kan få de första 3 månaderna är enligt 

Maja en ”extrapeng” till arbetsgivaren för att ge handledning till den nyanställde i dess 

arbetsuppgifter i början. Det handlar alltså inte om att lära ut svenska till arbetstagaren utan 
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detta ska göras via SFI. Maja är mycket restriktiv till handledararvodet eftersom det inte fyller 

någon funktion. Arbetsgivaren måste ändå introducera arbetstagare till arbetsuppgifterna vid 

en nyanställning, och detta borde de alltså inte få extra betalt för. 
80

 

5.2 Intervju med arbetstagarpart anställd genom instegsjobb 

Johannes, 28 år, kom till Sverige för 7 månader sedan på grund av att hans sambo bodde här. 

Han kommer från ett land i norra Afrika och bor idag i en mellanstor kommun i södra 

Sverige. Från sitt hemland har han en gymnasial utbildning i ekonomi. Idag arbetar han som 

kock på en restaurang sedan 5 månader tillbaka.  

När Johannes kom hit skrev han in sig på Arbetsförmedlingen direkt och blev då tilldelad en 

handläggare. Under det första mötet kommer Johannes ihåg att handläggaren pratade om att 

Johannes skulle tala om för arbetsgivare att de skulle få pengar för att anställa honom. Han 

skulle inte visa sina färdigheter eller personlighet, utan göra reklam för sig själv genom att 

berätta för dem att de kunde få billig arbetskraft. Efter två månader fick Johannes praktik på 

en restaurang och efter att en månad gått gick arbetsgivaren med på att ge honom en 

anställning. Villkoren var dock att arbetsgivaren inte skulle betala något ur egen ficka. 

Johannes fick papper av Arbetsförmedlingen som skulle skrivas på av honom och 

arbetsgivaren. Han fick ingen hjälp med att översätta kontraktet och inte heller fick han någon 

information om sina rättigheter som anställd i Sverige.  

Eftersom kollektivavtalet för restauranganställda har en minimumlön på 19 900 kr och 

Arbetsförmedlingen betalar 80 % av detta måste Johannes själv betala arbetsgivaravgiften och 

får istället ut 10 000 kr fastän han borde få ut runt 14 000 kr i månaden efter att skatten är 

betald. Johannes får inget OB-tillägg oavsett om han arbetar sena kvällar eller helgdagar. Som 

om inte detta var nog kommer inte Johannes få någon semester utan vill han ta två dagars 

semester måste han arbeta gratis någon annan gång för arbetsgivaren. När det kommer till 

lunch och fikapaus är det inget som existerar på Johannes arbetsplats. Ett arbetspass är 8 

timmar, lunch får han äta vid sin plats samtidigt som han står och lagar mat och pauser får han 

enbart ta för att gå på toaletten.  

Utöver ersättningen på 80 % som arbetsgivaren får från Arbetsförmedlingen får denne även 

50 kr per dag för att handleda Johannes i svenska, vilket aldrig skett under de månaderna 
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Johannes varit anställd. Han upplever att han talar sämre svenska nu än när han påbörjade sin 

anställning eftersom hans arbetsgivare talar samma språk som han. Arbetsgivaren slutar inte 

sin ekonomiska vinst här, han har 3-4 personer som är anställda genom olika subventionerade 

anställningar samt praktikanter vilket innebär att arbetsgivaren i princip inte behöver betala 

något för sina anställda.  

Vid sidan om sitt arbete studerar Johannes sedan 4 månader tillbaka på SFI. Då han arbetar 

tvingas han ta en distanskurs, men det är inte lätt då han arbetar så mycket. Arbetsgivaren 

ville helst att han skulle avbryta studierna för att ha mer ork att jobba, och handläggaren på 

Arbetsförmedlingen var noga med att understryka att när han började arbeta var det 

anställningen som skulle prioriteras och inte studierna. Han visste inte att det var obligatoriskt 

att studera svenska och har inte upplevt att någon utfört kontroller på det här området. Trots 

att Johannes känner att han blir utnyttjad i det här systemet känner han att han inte hade fått 

någon chans att få arbete om inte instegsjobb funnits. Han blir hellre utnyttjad om han kan få 

ut en summa som gör att vardagen går runt. Det finns inte många inom den här branschen som 

betalar för arbetskraft om de kan få det gratis. Skulle ersättningen från Arbetsförmedlingen 

upphöra tror Johannes inte att han skulle få jobbet utan istället skulle arbetsgivaren ta in 

någon ny på samma sätt som han tidigare varit anställd. Skulle arbetsgivaren inte få någon 

ersättning alls från Arbetsförmedlingen skulle denne förmodligen anställa någon 

familjemedlem. Varför betala lön till en främling när en familjemedlem istället kan få dessa 

pengar? Trots detta tycker Johannes att hans chef behandlar sin personal bra, men detta på 

grund av att han vill att företaget ska gå bra, och eftersom han får gratis arbetskraft måste han 

hålla sig sams med de anställda så att ingen avslöjar honom till Arbetsförmedlingen.  

När det kommer till någon uppföljning från Arbetsförmedlingens sida har Johannes inte sett 

de en enda gång på arbetsplatsen. Hans chef har sagt att de ringt 1-2 gånger och bett chefen 

skicka vilka timmar Johannes arbetat. Detta är något som arbetsgivaren kan ljuga om. Även 

om Johannes skulle vara sjuk i två veckor skulle chefen säga att han varit där varje dag för att 

få ut full ersättning från Arbetsförmedlingen och sedan dra av en del på Johannes lön istället. 

Detta system har gjort att Johannes trots att han varit sjuk har gått till arbetet för att inte få 

ännu lägre lön.  

På frågan ifall Johannes upplever att människor behandlar honom sämre eller yttrar sig 

negativt eftersom han har instegsjobb har detta förekommit. För honom är det självklart att det 

är på det sättet. Hade det varit en svensk medborgare som arbetat hos min chef hade de aldrig 
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accepterat dessa anställningsvillkor, vilket gör att arbetsgivaren inte anställer dem. Allt 

handlar nästintill om att tjäna pengar idag och då anställs vi som inte är svenska medborgare 

och de blir arbetslösa. Jag vet om att det är fel, men vem ger mig pengar om jag inte håller 

tyst och fortsätter jobba?
81

 

5.3 Intervju med Hotell- och restaurangfacket 

Jag valde att kontakta fackförbundet Hotell- och Restaurang då min uppfattning är att 

instegjobb är vanligast inom den här branschen. Jag vidarekopplades till Kajsa som skulle 

kunna besvara frågor kring instegsjobb. Det var dock inte mycket Kajsa kunde besvara då 

fackföreningen, enligt henne, inte har möjlighet att yttra sig vidare mycket på området. Den 

enda kontakten facket har med Arbetsförmedlingen är när ett instegsjobb påbörjas. Enligt 

Kajsa kontrollerar de om det finns ett gällande kollektivavtal, och finns inte detta så ger de 

avslag.  

Jag försökte få fram en åsikt kring vad fackföreningen tycker om instegsjobb, och jag 

upplevde det som att Kajsa tycker instegsjobb sköts väldigt dåligt. Kajsa berättar att facket för 

några år sedan fick personnummer från Arbetsförmedlingen när de skulle involveras. På så 

sätt kunde de få fram kontaktuppgifter och därmed kontakta personen ifråga. Detta regleras av 

staten och för några år sedan betämdes det att fackföreningarna inte skulle få 

kontaktuppgifter. Hade de fått utförligare information hade Kajsa absolut sett att de kunnat 

kontakta personerna i fråga och informera de om att facket finns och att de kan få hjälp med 

arbetsrättsliga frågor. Kajsa har flera gånger varit med om att personer med lönebidrag 

kontaktat fackföreningen, men inte varit medlemmar. De har haft problem på arbetsplatsen 

och letat efter någon som kan hjälpa dem. Facket har då hänvisat till Arbetsförmedlingen 

eftersom personerna inte varit medlemmar. När personerna har gått vidare till 

Arbetsförmedlingen har ingenting hänt. I dessa arbetsmarknadspolitiska program menar hon 

att individperspektivet har fallit bort och att det enda Arbetsförmedlingen bryr sig om är ifall 

kntraktet mellan arbetsgivare och dem brutits, för då blir arbetsgivaren 

återbetalningsskyldig.
82
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6 Analys 

I detta kapitel kommer jag redogöra för mina tre problemformuleringar som redovisats i 

”Syfte och frågeställningar”.   

6.1 Rutiner och regler kring instegsjobb 

Det är främst Förordningen om anställningsstöd som är tillämplig när ett instegsjobb kommer 

till stånd. En arbetstagare kan antingen med hjälp av Arbetsförmedlingen eller på egen hand 

hitta en arbetsgivare som kan ta emot hen genom instegsjobb. Det krävs dock att 

arbetstagaren, för att få ta del av instegsjobb, har fyllt 20 år, är inskriven på 

Arbetsförmedlingen samt studerar svenska eller motsvarande utbildning.
83

 Utöver uppräknade 

kriterier ska även uppehållstillstånd ha erhållits enligt Utlänningslagen och instegsjobb 

beviljas inom de 36 första månaderna sedan uppehållstillstånd utdelats. 
84

 Arbetsgivaren 

måste ansöka om ersättningen från Arbetsförmedlingen, sedan görs en bedömning om 

arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga för arbetstagaren. 
85

 Frågan är på vilka 

grunder Arbetsförmedlingen beslutar om arbetsuppgifterna är lämpliga då Arbetsförmedlaren 

under vår intervju påstod att de flesta tjänster som tillsätts vid instegsjobb är ”slaskjobb” som 

egentligen inte finns, men som arbetsgivare kan behöva i de fall det kostar mindre för dem.  

Det krävs liksom för arbetstagaren, att arbetsgivaren är godkänd för den här typen av 

arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetsgivaren måste vara registrerad i Skatteverkets 

arbetsgivarregister
86

, lämna intyg på att lön och anställningsvillkor kommer lämnas enligt 

kollektivavtalsbestämmelser
87

, introducera arbetstagaren enligt AML samt handleda 

arbetstagaren vid behov. Arbetsgivaren får inte ha sagt upp personal på grund av arbetsbrist 

inom nio månader innan instegsjobbet börjar gälla
88

, inte erhålla stöd för samma insats om 

inte särskilt föreskrivs
89

, inte anställa någon nära släkting eller familjemedlem
90

 och inte 
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heller ha näringsförbud eller skatteskulder.
91

 En arbetsgivare får däremot ha hur många 

arbetstagare de vill anställda genom instegsjobb enligt Arbetsförmedlingen.  

När det kommer till fackföreningens roll före ett instegsjobb inleds har de inga arbetsuppgifter 

mer än att vara med när en överenskommelse sluts i anslutning till att ett instegsjobb.
92

 

Det finns inga lagar eller regler som reglerar perioden under tiden en anställd arbetar genom 

instegsjobb. Enligt intervjun med Arbetsförmedlingen framgick det att arbetstagaren 

fortfarande är inskriven på Arbetsförmedlingen under tiden för det arbetsmarknadspolitiska 

programmet. Det finns dock ingen personlig kontakt mellan arbetstagare och 

Arbetsförmedling. Den enda gången de kommer i kontakt med varandra är var sjätte månad 

då kontraktet eventuellt ska förlängas och en omprövning måste ske.  

Vad gäller kontroll av att anställningsvillkoren hålls i enlighet med kollektivavtal görs ingen 

uppföljning från Arbetsförmedlingens sida. Allt antas vara i sin ordning så länge inget visar 

på annat. Om det framgår att arbetsgivaren inte levt upp till sin del av avtalet kan 

Arbetsförmedlingen gå in och häva avtalet i förtid och arbetsgivaren kan därmed bli 

återbetalningsskyldig.
93

 Detta har förmodligen aldrig uppmärksammats offentligt eftersom det 

inte finns några domar på området. Det finns inte heller några domar som behandlar frågor 

kring hur arbetstagare har behandlats under instegsjobb. Detta kan eventuellt vara en följd av 

att arbetstagare inte vågar yttra sig kring missförhållanden, eller helt enkelt inte vet vart de 

ska vända sig. Avsaknaden av kontroller från Arbetsförmedlingens sida framgår även av 

intervjun med Johannes. Det har inte utförts några kontroller för att säkerställa att regler kring 

anställningen följs.  

När hotell- och restaurangfacket hörs har de inte mycket information att dela med sig om 

kring instegsjobb. De känner till att det är ett stort problem att arbetstagare inte vet hur de ska 

gå tillväga för att anmäla att en arbetsgivare inte behandlar de rätt. De har varit med om att 

arbetstagare vid flera tillfällen kontaktat facket efter att de fått reda på att de kan hjälpa de i 

arbetstvister. Facket har då nekat dessa personer hjälp på grund av att de inte varit 

medlemmar. Istället har de hänvisats till Arbetsförmedlingen som i sin tur hänvisat tillbaka till 

facket.  
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När det kommer till uppföljningar har Arbetsförmedlingen inga sådana rutiner utan antingen 

kommer den anställde tillbaka till Arbetsförmedlingen, fortsätter med någon annan 

subventionerad anställning hos samma eller en ny arbetsgivare, fortsätter anställning hos 

samma eller en annan arbetsgivare utan subventionerad anställning eller börjar studera.  

Enligt regeringen är det år 2011 hela 50 % av personerna som varit anställda genom 

instegsjobb som gått vidare till en vanlig anställning utan subvention efter att tiden löpt ut.
94

 

Statskontoret däremot hävdar att det år 2011 enbart var 12 % av instegsjobbarna som gick 

vidare till en vanlig anställning.
95

 Det faktum att Statskontoret ska bistå bland annat 

regeringen med relevant beslutsunderlag för att kunna effektivisera den statliga 

verksamheten
96

 gör att funderingar kring hur statistiken ovan kommit till stånd uppstår, och 

ifall de verkligen ämnat att ta fram samma statistik eller det föreligger meningsskillnader. Det 

kan föreligga meningsskillnader i vad regeringen och Statskontoret menar med ”vanlig 

anställning” och olika grupper av personer kan ha undersökts. Regeringen har dessutom ett 

intresse av att redovisa en högre effekt av instegsjobb för att stärka deras trovärdighet. 

Arbetet kring instegsjobb kan förbättras på olika sätt. Det bör först och främst utarbetas 

lagstiftning på området så att de olika parterna vet vad de ska göra och inte hänvisar 

arbetstagarna till varandra utan att ta tag i eventuellt uppkomna problem på arbetsplatsen. 

Arbetsförmedlingen bör, eftersom det är de som tillhandahåller instegsjobben, göra kontroller 

eller utföra någon form av uppföljning för att säkerställa att arbetstagaren behandlas enligt 

gällande kollektivavtal. Försäkringskassan har under senare tid blivit hårdare i sina 

utbetalningar och enligt deras hemsida framgår vikten av att rätt ersättning ska betalas till rätt 

person. Detta har lett till att de utför kontroller innan ett beslut fattas, efter att ett beslut fattats 

och när de misstänker brott.
97

 Varför ser det inte ut såhär hos Arbetsförmedlingen idag? Kan 

det bero på att de olika myndigheterna är så inriktade på att ”lyckas” integrera så många 

personer som möjligt i arbetslivet och därmed sänka arbetslöshetsstatistiken, att på vilket sätt 

detta görs läggs åt sidan?  Eller kan det bero på de knappa resurserna Arbetsförmedlingen har 

genom brist på lagstiftning, ekonomi, personal och tid? 
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Det skulle vara bra ifall handläggaren har kontakt med arbetstagaren under anställningen. 

Detta kanske får de anställda att känna ett förtroende och därmed delar med sig av sina 

synpunkter och erfarenheter. Dessa erfarenheter kan hjälpa Arbetsförmedlingen att utveckla 

bättre rutiner kring instegsjobb. Det måste dock först och främst uppstå en vilja till förändring 

hos Arbetsförmedlingen, vilket syns i RiR:s undersökning där 87 % av Arbetsförmedlarna 

uttrycker en önskan om att arbetssättet kring instegsjobb ska förbättras.
98

 I min intervju med 

Arbetsförmedlaren Maja syns inte den här önskan om förändring utan arbetet kring 

instegsjobb tycks fungera utan problem. Utöver viljan måste dessutom möjligheter genom 

lagstiftning ges.  

Enligt RiR:s undersökning kring vad Arbetsförmedlarna har för synpunkter kring instegsjobb 

tror de att arbetsgivarna inte anställer i så stor utsträckning eftersom det finns begränsningar i 

anställningstiden.
99

 Det kan visserligen stämma, men en period av ett till två år med nästintill 

gratis arbetskraft bör arbetsgivarna se som en oerhört stor bonus. En möjlig konsekvens av 

detta är att arbetsgivarna blir bortskämda och känner sig bekväma i att inte behöva betala lika 

mycket för sina anställda och då är det förståeligt att de vill ha det på samma sätt en längre 

period. Vidare tycker arbetsförmedlarna att marknadsföringen samt kontakten med 

arbetsgivarna bör ökas och förbättras vilket är begripligt. En bättre kontakt med arbetsgivare 

ger en bättre överblick om vad det är för några arbetsgivare som vill anställa personer genom 

instegsjobb.
100

 

Det faktum att en arbetsgivare kan anställa hur många arbetstagare som helst möjliggör 

utnyttjandet av instegsjobben. Det var detta som låg till grund för interpellationsdebatten i 

Riksdagen då en kafékedja i Göteborg haft 52 stycken arbetslösa personer anställda genom 

olika subventionerade anställningar. Eftersom detta motsvarade ungefär halva personalstyrkan 

utnyttjade arbetsgivaren systemet för att erhålla billig arbetskraft. Det var en stor och 

etablerad kedja i det här fallet. Detta snedvrider konkurrensen då stora företag med stark 

ekonomi tränger undan mindre arbetsgivare som kanske inte har lika stark ekonomi och därför 

tvingas gå i konkurs när de inte orkar hålla jämna mått. I intervjun med Johannes handlar det i 

hans fall om en restaurangägare med flera anställda för att hålla personalkostnaderna nere. 
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Inte nog med att restaurangägaren i det här fallet redan fått billig arbetskraft med tanke på den 

stora summa som Arbetsförmedlingen betalar ut, utan då får arbetstagarna i det här fallet 

betala sin egen arbetsgivaravgift för att arbetsgivaren helt och hållet ska slippa några 

personalkostnader. Hur skulle det se ut om till exempel hela IKEA skulle börja använda sig av 

subventionerade anställningar för att slippa sina personalkostnader. De hade gått med flera 

miljarder i vinst samtidigt som de förmodligen fått samma arbete utfört . Givetvis finns det 

befattningar som kräver högre utbildningsnivå än de som oftast tillsätts av instegsjobbare, 

men det finns säkerligen personer som fått uppehållstillstånd i Sverige med högre utbildningar 

från hemlandet och därmed kan behärska dessa arbetsuppgifter. Någon form av begränsning i 

antalet anställda genom instegsjobb och andra subventionerade anställningar en arbetsgivare 

får ha bör införas. Det bör även införas bestämmelser kring hur frekvent en arbetsgivare kan 

anställa personer genom instegsjobb. Som det ser ut nu kan en arbetsgivare anställa 

instegsjobbare efter vartannat så snart anställningstiden med ersättning för varje arbetstagare 

löpt ut. 

Svenskt Näringsliv har i sin rapport skrivit om vikten av att behålla ingångslönerna låga i 

branscher där det inte finns något krav på utbildning.
101

 Detta är begripligt, främst utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv. Skulle lönerna bli högre inom till exempel restaurangbranschen skulle 

de med lägre utbildning kanske inte kunna konkurrera om dessa arbeten i lika stor 

utsträckning som idag. Arbetsgivarna skulle därmed få betala mer för sina anställda. Det bör 

finnas en spridning i de olika branscherna för att göra det möjligt för personer med lägre eller 

ingen utbildning att arbeta. Det faktum att Svenskt Näringsliv dessutom vill värna om 

instegsjobben eftersom de anser att det är bättre att ha ett jobb än att inte ha något alls kan 

diskuteras. För arbetsgivarna är det givetvis önskvärt att instegsjobb fortsätter existera. Under 

intervjun med Arbetsförmedlaren framgick det att instegsjobb var bra eftersom arbetstagarna 

till 85 % inte hade fått arbete annars. Det är viktigt att ha ett arbete, och detta underlättar 

säkerligen för att få ett arbete i framtiden. Det är dock viktigt att det görs på rätt sätt och att 

dessa personer inte känner sig utnyttjade. Har man väl kommit från arbetsmarknaden och 

blivit arbetslös kan vägen tillbaka vara svår, men den är säkert minst lika svår om man under 

flera års tid blivit utnyttjad på arbetsplatsen. 

Fackets ansvarstagande borde inte falla utanför ramarna för instegsjobben, utan de ska värna 

om sina medlemmar eftersom oavsett om medlemmarna är anställda genom instegsjobb eller 
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inte så påverkas samtliga arbetstagare av hur instegsjobben sköts. Arbetsförmedlingen och 

fackföreningarna bör istället för att arbeta mot varandra hjälpas åt och sammarbeta för att 

uppnå en optimal lösning på problemen kring instegsjobb. Detta kan till exempel ske genom 

att bistå varandra med tillräcklig information för att möjliggöra att arbetstagarna kommer in i 

arbetslivet på ett riktigt sätt. De bör inte tala illa om varandras arbetssätt utan istället ge 

feedback till varandra för att förbättra sitt arbete.  

Till sist borde de elever som studerar på SFI få ta del av information om den svenska 

arbetsmarknaden samt en del arbetsrättsliga lagar som är aktuella i Sverige för att inte stå helt 

handfallna och beroende av andra instanser när de väl kommer ut på arbetsmarknaden.  

6.2 Integration och etablering på arbetsmarknaden  

Sverige har en bra grund med diverse lagar som ska främja integrationen av nyanlända. Till 

viss del fungerar det bra och nyanlända integreras i arbetslivet, men i vissa fall finns det 

faktorer som gör att integrationen inte fortlöper lika smidigt som önskat och det är dessa 

faktorer som kommer tas upp nedan.  

Enligt RiR:s undersökning har Arbetsförmedlarna gett sina synpunkter på vilka eventuella 

lagändringar som bör ske på området så att fler instegsjobb kan skapas. Det önskade svaret 

borde kanske vara att förmedlarna ser att lagstiftningen blir hårdare på så sätt att kontroller 

och uppföljningar av anställningsförhållandet sker, men istället vill Arbetsförmedlarna mjuka 

upp reglerna gällande SFI.
102

 Detta bör inte vara en önskvärd lösning hos de som arbetar för 

att integrera personer i vårt samhälle. I lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare framgår det att nyanlända ska integreras i både arbetsliv och samhällsliv
103

, vilket 

borde innebära att svenskstudier är oerhört viktiga. Det faktum att 15 timmar per vecka redan 

är oerhört få timmar gör att det inte bör minskas ytterligare.
104

 Heltidsstudier omfattar 40 

timmars studier i veckan. En person som genom instegsjobb arbetar heltid har inte den tiden 

att lägga på studier utan kommer då få studera när tillfälle ges. Ett alternativ för dessa 

arbetstagare torde vara distansstudier. Är det på så sätt som Johannes beskrev det att 

arbetsgivaren är av samma ursprung och det egna hemspråket talas på arbetsplatsen, kommer 

det hämma utvecklingen inom det svenska språket för arbetstagarna. Det faktum att Johannes 
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inte ens kände till att svenskstudier var obligatoriskt för att få ta del av instegsjobb samt att 

handläggaren på Arbetsförmedlingen uttryckt att arbetet skulle komma före studierna visar på 

att arbetsmarknadsintegrationen prioriteras före samhällsintegrationen. Det är givetvis bra att 

komma in på arbetsmarknaden, men för att efter avslutad anställning kunna gå vidare i livet är 

det av stor vikt att svenska behärskas och att arbetstagarna därmed på egen hand kan söka 

arbete och inte enbart förlita sig på Arbetsförmedlingen. Enligt RiR var det hela 33 % av 

arbetsgivarna som upplevde de anställdas svenskakunskaper som undermålig.
105

 Detta är 

eventuellt synpunkter från arbetsgivare som inte kunnat kommunicera med sina anställda på 

ett gemensamt modersmål. Reglerna bör därför bli hårdare när det kommer till SFI studier och 

arbetstagarna ska uppmuntras till att studera det svenska språket för att i framtiden kunna bli 

oberoende av någon myndighet som ska bistå de med både arbete och pengar.  

Det faktum att arbetsgivare i vissa fall kan utnyttja systemet kring instegsjobb gör att 

arbetstagare utnyttjas under en kort period för att arbetsgivarna ska få billig arbetskraft. Dessa 

arbetstagare kommer i vissa fall vara utan arbete efter att tidsperioden för instegsjobb löpt ut, 

och arbetsgivaren anställer kanske en ny instegsjobbare. I dessa fall bidrar inte instegsjobben i 

någon större mån till nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  

Vad gäller fackföreningarnas och Arbetsförmedlingens hänvisningar till varandra när problem 

uppstår och en arbetstagare tvingas skickas fram och tillbaka utan någon hjälp borde det bli 

ändring på. Frågan är hur arbetstagarna ställer sig till detta? De blir runtskickade utan att få 

hjälp och detta ska vara en del i att integrera dessa människor i samhället och på 

arbetsmarknaden. De arbetstagare som har råkat illa ut och inte får hjälp i sådana här 

situationer kommer med största sannolikhet inte få någon bra erfarenhet av att arbeta i Sverige 

och detta kan eventuellt ge en rad olika bieffekter framöver för personerna i fråga. Dock bör 

den svenska modellens
106

 ställning presenteras i samband med detta eftersom 

fackföreningarna kämpar för arbetstagarnas rätt i arbetslivet. Svenska medborgare har ofta 

kunskapen om att fackanslutning är en fördel då man som anställd bland annat behöver hjälp 

med arbetsrättsliga frågor, men som nyanländ hamnar man i en utsatt grupp om man inte får 

information om fackföreningarnas roll i arbetslivet. Det är Arbetsförmedlingen som tilldelar 

nyanlända instegsjobb och därför även de som bör se till att dessa personer inte utnyttjas, 
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dock kan fackföreningarna bli bättre på att nå ut till våra medborgare och informera om sin 

roll för att underlätta för nyanlända när de ska ta steget in på arbetsmarknaden.  

Efter att ha läst artikeln i Svenska Dagbladet Opinion av sverigedemokraterna Lösnitz och 

Lindh uppstod frågan om instegsjobb verkligen kan bidra till rasism och diskriminering. 

Eftersom omfattningen på detta arbete inte lämnat rum för allmänhetens uppfattning om 

instegsjobb har istället Arbetsförmedlingen samt arbetstagaren Johannes fått svara på den här 

frågan. Enligt Arbetsförmedlingen kommer sådana tankar alltid finnas, men det finns inte 

grund för det eftersom arbetstagarna oftast tar arbeten som egentligen inte existerar. Det rör 

sig om befattningar som arbetsgivarna inte annars har råd med, men som blir möjligt när de 

får ersättning från Arbetsförmedlingen. Johannes har stött på negativa kommentarer kring 

varför han har fått hjälp genom instegsjobb när det finns svenskar som går arbetslösa längre 

perioder. Detta är något som mycket väl kan förekomma enligt min mening, men förmodligen 

till lika stor del som rasism över lag förekommer och dessutom från samma individer. 

Rasismen i det här fallet kommer förmodligen aldrig upphöra eftersom den förmodligen 

uppstår både då nyanlända arbetar eller går arbetslösa.  

6.3 Svensk rätt inom ramarna för EU-rätt 

EU-rätten omfattar enbart ett ramverk med idéer om hur medlemsländer ska kunna uppnå en 

lyckad integrering av nyanlända.
107

 Det började år 2003 med kommissionens ”Meddelande 

om invandring, integration och sysselsättning”. Detta innebar att statistik skulle utarbetas 

varje år kring integration och etablering. Inga direkta åtgärder för hur integreringen skulle 

förbättras och lyckas fanns med.
108

 Detsamma gällde de grundprinciper som stats- och 

regeringschefer beslutade om år 2004. Det framgick att integrationen var ytterst viktig för att 

bidra till invandrares delaktighet och bidrag till värdsamhället, men på vilket sätt skulle detta 

uppnås?
109

 År 2008 var ”Europeiska året för interkulturell dialog”
110

, och enligt EU:s egna 

organ var det ett lyckat år för integrationen och många aktiviteter anordnades. Inga 

undersökningar har dock gjorts kring ifall allmänheten håller med om att det var ett lyckat år. 

Frågan är hur många av Unionsmedborgarna som idag vet om att detta Europeiska år för 

interkulturell dialog verkligen har ägt rum?  

                                                 
107

 Benitz, Ulf & Kjellgren, Anders. Europarättens grunder. Fjärde upplagan. Norstedts Juridik. År 2010. 

Vällingby. Sid. 34. 
108

 http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=250, Nationella temagruppen asyl & integration, 2014-02-

10. 
109

 Europeiska unionens råd, Pressmeddelande, 14615/04 (Presse 321). Sid. 13.  
110

 1983/2006/EG. 

http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=250


35 

 

Eftersom arbetsgivarna utgör en viktig ståndpunkt i arbetet med integration på 

arbetsmarknaden är det positivt att UEAPME med flera har utformat ett ramavtal för små och 

medelstora företag ute i Europa för att belysa de positiva effekterna av en inkluderad 

arbetsmarknad. Detta innebär att försök görs för att vidarebefordra idéerna om integrering 

neråt, och att det därmed inte enbart är större organisationer och myndigheter som har 

vetskapen om detta och därmed förblir de enda aktörerna som kan påverka resultatet.  

Europe 2020 är visserligen en tillväxtstrategi för att få en hållbar ekonomi de kommande åren, 

och handlar därför inte enbart om integration.
 111

  Det kan dock utgöra en väldigt stor del i 

denna tillväxtstrategi då rörligheten över gränserna ständigt ökar och en integration av de här 

människorna krävs. Det är främst EU:s institutioner som har hand om strategin och övervakar 

arbetet, men medlemsländerna har egna Europe 2020 mål som de varje år ska skicka in 

rapporter på där det framgår vad de gjort för att uppnå målen. Detta är ett bra sätt att göra 

medlemsländerna mer delaktiga på, men frågan är ifall just problemet med integrationen tas 

upp som en förbättringsåtgärd i respektive medlemslands mål eller om andra faktorer anses 

vara viktigare för tillväxten.  

När det kommer till ifall Sverige lever upp till de idéer och mål som EU har på området kring 

integration så stämmer detta om vi ser till vad som finns författat. Lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, är den viktigaste lagen i det här avseendet 

och de nyanlända som inte omfattas av den här lagen omfattas istället av Lagen om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Sverige har ett klart och tydligt mål om 

att nyanlända ska integreras på arbetsmarknaden och i samhället. Idén om instegsjobb är ett 

mål som är högst relevant, men regler och rutiner kring hur detta ska ske är obefintliga. Det 

bör författas ytterligare på detta område för att göra vägen mot målet smidigare och dessutom 

få oss att nå målet med bättre resultat. Det är ett relativt nytt arbetsmarknadspolitiskt program, 

och det är därmed förståeligt att det fortfarande är under uppbyggnad. Förhoppningsvis 

kommer bland annat regeringens granskning som ska presenteras 31 mars i år vara till stor 

hjälp och belysa de faktorer som behöver förbättras.
112

 Det faktum att det skapas debatter i 

dagstidningar, forum samt riksdagen gör att allmänheten blir delaktig i arbetet och kan ge sina 

synpunkter på instegsjobb. Detta är en förmån så tills vida det inte övergår i rasism och 

kränkande yttringar.   
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 http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm, Europeiska kommissionen, Europa 2020. 2014-02-18. 
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 Kommittédirektiv 2013:31 – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
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7 Slutsatser 

När ett instegsjobb ingås är det främst paragraferna i Förordingen om anställningsstöd som 

avgör om en arbetstagare och arbetsgivare är godkända. Skulle båda parterna vara godkända 

enligt lag måste arbetsgivaren ansöka om ersättning hos Arbetsförmedlingen som då avgör 

om arbetsuppgifterna är lämpliga. Skulle de vara godkända ingås ett anställningsavtal mellan 

arbetstagare och arbetsgivare som ska lämnas till Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren ska även 

skriva på ett avtal med Arbetsförmedlingen om att denne kommer följa gällande 

kollektivavtal, och bryter hen mot detta så kan hen bli återbetalningsskyldig gentemot 

Arbetsförmedlingen.  Under tiden för anställning ska arbetstagaren studera svenska eller 

annan jämförbar utbildning. Det görs inga uppföljningar kring hur anställningsförhållandet 

sköts utan det förväntas gå rätt till om det inte föreligger misstankar om något annat. Skulle 

det uppstå en dispyt mellan arbetsgivare och arbetstagare handhar inte facket detta ärende om 

inte arbetstagaren är medlem i facket. Arbetsförmedlingen handhar inte heller ärenden som 

gäller anställningsförhållandet. För att förbättra instegsjobben bör rutiner och regler finnas på 

området som behandlar tiden då anställningen kommit till stånd, det bör utföras 

rutinkontroller från Arbetsförmedlingens sida, vikten av SFI bör betonas, facket bör ta sitt 

ansvar och hjälpa utsatta arbetstagare, regler kring hur många arbetstagare en arbetsgivare får 

anställa genom instegsjobb bör införas och dessutom bör studier vid SFI även omfatta 

information kring anställningsregler så att arbetstagarna får en förståelse för hur det ska 

fungera och inte låter sig utnyttjas.  

I vilken mån arbetstagare integreras på arbetsmarknaden med hjälp av instegsjobb kan anses 

som relativt stor, beroende på vilken statistik man går efter. Det finns dock mycket att 

förbättra på området. Eftersom SFI är obligatoriskt bör detta betonas för att arbetstagarna ska 

kunna bli oberoende hjälp från myndigheter för att överleva. Språket kommer underlätta för 

arbetstagaren i framtiden. Det är dessutom viktigt att de anställda inte utnyttjas och får 

information om vilka rättigheter de har samt var de kan få hjälp om de upplever att de blir 

utnyttjade av arbetsgivaren. Fackföreningarna måste här bli bättre på att informera bland 

annat nyanlända om att de existerar och vad de kan hjälpa till med för att öka antalet anslutna 

till fackföreningarna och därmed ge nyanlända ett större skydd i arbetslivet. 

EU:s mål kring integrationen är stora, och det är bra idéer som arbetats fram. Det är dock 

valfritt för medlemsländerna att tillämpa dessa idéer och mål i sin lagstiftning. Sverige har 

lyckats stifta lagar på området, vilket gör att det finns en positiv tanke med integrationen. Det 
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saknas dessvärre lagar och regler för att fullt ut nå upp till de målen som ställts och för att 

ytterligare effektivisera resultaten.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide för arbetstagare anställd genom instegsjobb 

1 Hur gammal är du och vilken utbildning har du från ditt hemland? 

2 Vad arbetar du med och hur länge har du varit anställd? 

3 Hur fick du ditt jobb? Var det på eget bevåg eller Arbetsförmedlingen som ordnade det?  

4 Trivs du på arbetet?  

5 Har du blivit tilldelad en handläggare på Arbetsförmedlingen?  

6 Om du blivit tilldelad en handläggare har denne varit noga med att understryka att du har 

rätt till instegsjobb?  

7 Har du haft många möten med din handläggare, om någon sådan tilldelats?  

8 Hur har du gjort när du sökt jobb?  

9 Studerar du svenska och i så fall hur länge har du studerat?  

10 Vet du om att din arbetsgivare får 80 % av din lön betalt från Arbetsförmedlingen?  

11 Tror du att Arbetsförmedlingen tjänar något på att du får en anställning så snabbt som 

möjligt?  

12 Har din arbetsgivare fler som är anställda på samma sätt som dig?  

13 Tror du att du skulle fått det arbetet du har idag om inte Arbetsförmedlingen gått in och 

betalat 80 %? 

14 Om ersättningen från Arbetsförmedlingen till arbetsgivaren idag skulle upphöra tror du 

att du skulle få behålla ditt arbete?  

15 Hur tycker du din arbetsgivare behandlar sin personal? 

16 Vet du vilka arbetsrättsliga lagar som gäller kring semester, sjukersättning, arbetstid osv. 

i Sverige?  

17 Har du haft någon semester?  
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18 Vilka tider på dygnet jobbar du? Hur många timmar per dag? Har du lunch och rast?  

19 Får du hela din lön utbetald av din arbetsgivare?  

20 Får du Ob-tillägg om du arbetar kvällar eller helger?  

21 Vet du om Arbetsförmedlingen på något sätt följt upp och kontrollerat så din anställning 

går rätt till? I så fall hur? Har du haft kontakt med din handläggare under din anställning?  

22 Hur får du din lön utbetald? Kontant eller insatt på ett konto?  

23 Vet du hur länge du kan vara anställd på samma sätt som nu dvs. med ersättning från 

Arbetsförmedlingen?  

24 Att läsa svenska ska vara ett krav för att få en subventionerad anställning, hinner du 

studera mycket svenska?  

25 Är det någon som kontrollerar ifall du studerar?  

26 Hur upplever du att Arbetsförmedlingen har uppmuntrat och upplyst dig om studiernas 

vikt när du började din anställning?  

27 Talar du svenska på din arbetsplats?  

28 Får din arbetsgivare någon ersättning för att lära dig det svenska språket?  

29 Upplever du att människor behandlar dig sämre eller har de yttrat sig negativt eftersom 

du har ett instegsjobb?  

30 Har du ytterligare tankar eller åsikter om instegsjobb som du vill dela med dig av?  

31 Tror du att instegsjobb ökar dina chanser till att få jobb i framtiden?  

32 Vilka framtidsplaner har du?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide för Arbetsförmedling 

1 När infördes instegsjobb och vad låg bakom detta? 

2 Vilka kriterier måste vara uppfyllda för både arbetstagare och arbetsgivare för att få ta 

del av instegsjobb?  

3 Hur många arbetstagare anställda genom instegsjobb får en arbetsgivare ha? 

4 Under hur lång period får man vara anställd genom instegsjobb? 

5 Hur ser processen ut från dess att en person kliver in på Arbetsförmedlingen och tilldelas 

en handläggare till dess att ett instegsjobb tilldelas? 

6 Hur ser processen ut från det att instegsjobb tilldelats? 

7 Har handläggaren på Arbetsförmedlingen någon kontakt med arbetstagaren? 

8 Utför ni några kontroller av de som tilldelats instegsjobb samt deras arbetsgivare? 

9 Kontrolleras det att arbetstagarna får rätt lön samt att de omfattas av regler i 

kollektivavtal? 

10 En arbetsgivare meddelar er hur många timmar en arbetstagare ska arbeta och får därefter 

ut ersättning för hur pass många timmar denne arbetar. Utförs kontroller för att se att 

arbetstagaren är där när den ska? 

11 Vilka positiva/negativa effekter upplever ni kring instegsjobb? 

12 Hur har det påverkat arbetsmarknaden sedan instegsjobb infördes? 

13 Tror ni att det kan bidra till diskriminering och rasism gentemot personer som nyligen 

flyttat till Sverige? 

14 Finns det något som kan förbättras, och i så fall hur?  

15 Inom vilka branscher upplever ni att instegsjobben är som störst? 

16 Hur får arbetstagarna jobben? Är det oftast de själva som hittar de eller har ni 

arbetsgivare som ni kan kontakta som anmält sitt intresse? 
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17 Bedriver ni någon statistik på hur många instegsjobb ni varje år tillhandahåller? 

18 Har ni någon statistik på hur många av de som får ett instegsjobb som fortsätter sin 

anställning hos samma arbetsgivare efter att tiden löpt ut? 

19 Har ni någon hum om ifall det underlättar för arbetstagare att få jobb i framtiden? 

20 En arbetsgivare kan få ersättning för att agera handledare, utförs några kontrollet för att 

se om denne är en lämplig handledare och om den faktiskt agerar handledare? 

21 Det är obligatiriskt att en arbetstagare samtidigt som ett instegsjobb ska studera på SFI. 

Utförs det några kontroller för att se om de verkligen har tid och möjlighet att studera när 

de arbetar?  

22 Håller ni koll på om det är vissa arbetsgivare som sätter det i system att använda 

arbetskraft genom instegsjobb?   

23 Om en arbetstagare inte får fortsatt anställning efter instegsjobbet, finns det någon annan 

subventionerad anställning eller hur försöker man genom vidare åtgärder få ut dessa på 

arbetsmarknaden?  
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Bilaga 3 

Intervjuguide för fackförening 

1. Vad har ni för synpunkter på instegsjobb? Är det positivt/negativt, och på vilket sätt? 

2. Har ni medlemmar som fått anställning genom instegsjobb? 

3. Om ni har medlemmar, informerar ni de om vad det innebär att vara med i facket och att de 

kan få hjälp? 

4. Upplever ni att ni har fått ta er an många fall där era medlemmar blivit missgynnade på 

arbetsplatsen när de varit anställda genom instegsjobb? 

5. Har ni någon relation till arbetsförmedlingarna när ett instegsjobb påbörjas, under tiden 

och efter? 

6. Arbetsgivaren har ett avtal med arbetsförmedlingen och kan bli återbetalningsskyldig, men 

arbetsförmedlingen påstår att de inte har någonting att göra hur avtalet från arbetsgivaren 

hålls gentemot arbetstagaren. Brukar ni genomföra kontroller för att se till att arbetstagarna 

inte blir utbyttjade? 

7. De nyanlända befinner sig oftast i en väldigt sårbar situation när de kommer hit och de 

känner inte till de svenska arbetsrättsliga lagarna, upplever ni att detta stämmer och att 

något kan göras för att förebygga det 

8. Instegsjobb är inte a-kassa grundande, upplever ni det som bra/dåligt? Kan något 

förändras? 

9. Har ni några övriga synpunkter inom ämnet? 

 

 

 


