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Sammanfattning 

Hartz-reformen inleddes 2003 och förändrade mycket i den aktiva arbetsmarknadspolitiken 

och systemet för den ekonomiska ersättningen vid arbetslöshet stramades till stor del åt. 

Många regleringar rörande låginkomsttagare skrevs om och hela arbetsmarknaden verkade 

vändas upp och ner. Innan den ekonomiska krisen slog till i Europa var Tyskland ett land med 

hög arbetslöshet och statistiken såg inte alls bra ut. Vid 2005 vände detta, och när många EU-

länder såg en kraftig ökning av arbetslösheten fortsatte Tyskland att reducera sin arbetslöshet. 

 

I Sverige kan vi se många förändringar som liknar reformen eller syftar till att åtgärda samma 

problemområden. Exempel på detta är subventioner på vissa grupper av arbetstagare, 

motverkan av svart husarbete och liknande arbetsmarknadspolitiska program genom 

arbetsförmedlingsstjänster för att hjälpa arbetssökande in på marknaden. 

 

De mest betydande faktorerna som spelat in i Tysklands höga sysselsättning bland ungdomar, 

är till synes en välutvecklad övergång mellan skola och arbetsliv samt en kulturell inställning 

och sedvänja bland företagarna att stötta ungdomar och leda dem in på arbetsmarknaden. 

Vidare finns ett samband mellan den generellt höga sysselsättningen i Tyskland och 

utvecklingen för gruppen låginkomsttagare. Omregleringar och skattesubventioner har 

möjliggjort låginkomstarbeten i en betydligt högre grad och det nya systemet tenderar att 

forcera arbetslösa till dessa arbeten. 

 

Uppsatsen behandlar en jämförelse av arbetsmarknadspolitiken bakom Tyskland och Sveriges 

utveckling av sysselsättningsgraden främst under 2000-talet. Syftet är att redogöra vilka 

likheter och skillnader som kan ha bidragit till ländernas olika utveckling vad gäller 

sysselsättningsgraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hartz, Hartz-reformen, arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknad, arbetslöshet, 

sysselsättning, arbetsförmedling. 



Abstract 

The Hartz-reform was introduced in 2003 and changed a lot in the active labour policies and 

the system for economic insurance of unemployment was mainly tightened. Many regulations 

about low-income labour were remade and the whole labour market seemed to be turned 

upside down. Before the economic crisis struck Europe, Germany was a land with high 

unemployment and the statistic figures did not look good at all. At about year 2005 this turned 

around, and when many European countries faced a severe increase of the unemployment 

Germany continued to reduce the unemployment. 

 

In Sweden, we can observe a lot of changes that are similar to The Hartz-reform or takes 

action in other ways against the same problem areas. Examples of this is the subsidies for 

certain groups of employees, counteracts of black labour in work connected to private 

households and similar labour market programs through employment services to help 

jobseekers entering the market. 

 

The most significant factors that has been affecting the high youth employment in Germany 

seems to be a well-developed transition regarding school and labour, but also a cultural 

attitude and custom  amongst the employers to support the young and lead them into the 

labour market. Furthermore there is a connection between the generally high employment in 

Germany and the development for the group of low-income labour. Reregulation and tax 

subsidies has made low-income labour possible in a greater way and the new system tends to 

force unemployed into this kind of labour.  

 

This essay handles a comparison of the labour policies behind the development of the 

employment rate between Germany and Sweden mainly during the 21st century. The intention 

is to sort out which similarities and differences that has contributed to the two different 

development of the employment rate. 
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1. Inledning 

Arbetsmarknadspolitik är en fråga som ständigt kommer på tal och har alltid i någon mån varit 

en stor samhällsfråga. Ämnet har varit särskilt hett under 2000-talet med arbetsmarknadspolitiska 

omstruktureringar i EU-länder och även en ekonomisk svacka på senare delen av decenniet 

vilket ledde till stora förändringar på många håll. Landet med den väl omtalade flexicurity-

modellen, Danmark, som hade haft en lovande arbetslöshetskurva presenterade en kurva som 

eskalerade drastiskt år 2008. Samtidigt ökade Sverige och Finlands arbetslöshet, om än inte lika 

radikalt som Danmarks, och låg sedan på ungefär samma arbetslöshetsnivå (ca 8 %, kvartal 1, 

2012
1
). 

 

Det är inte helt orimligt att se den här reaktionen, från arbetsmarknaden, på en ekonomisk svacka 

utan snarare något man vanligtvis väntar sig ska hända. Men om vi tittar på kurvan från ett land 

inte allt för långt ifrån Skandinavien börjar det bli intressant. 

 

  

Fig. 1
2
 

 

Från en arbetslöshet på nästan 12 % lyckades Tyskland reducera kurvan och till och med under 

den ekonomiska krisen passera Sverige, Finland och Danmark i en reduktion av arbetslösheten.  

 

Jag frågade mig själv hur detta kunde vara möjligt och började forska övergripande i ämnet och 

hittade information om en arbetsmarknadsreform som genomfördes i landet från 2003: Hartz-

reformen. Hartz-reformens målsättning var i stora drag att effektivisera 
                                                
1
 Eurostat, Unemployment rate, by sex, Code: tsdec450 (Sex: Total). 

2
 Se även bilaga 1. 
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arbetsmarknadstjänsterna, aktivera de arbetslösa genom att ställa högre krav på arbetssökande 

och avreglering av arbetsmarknaden för att främja efterfrågan på arbetskraft
3
. Det visar sig att de 

förändringar Sverige genomfört under det senare 2000-talet har många likheter med 

omstruktureringarna kopplade till Hartz-reformen men inte fått samma effekt på 

sysselsättningsgraden
4
.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet i uppsatsen är att undersöka och jämföra arbetsmarknadsregleringar som 

genomförts på senare år i Tyskland och Sverige då det finns tydliga likheter, men effekten av de 

arbetsmarknadspolitiska förändringarna inte varit densamma. Sveriges arbetslöshet har ökat och 

Tysklands har minskat. Jag arbetar utifrån följande frågeställningar: 

 

Vad särskiljer de olika arbetsmarknadspolitiska systemen? 

Vad är likheten mellan den svenska och tyska arbetsmarknadspolitiken? 

Vilka arbetsmarknadspolitiska regleringar har bidragit till ökad sysselsättning i Tyskland? 

 

I diskussionen belyser jag även regleringarnas effekter på samhällsgrupper ur ett 

mångfaldsperspektiv. I arbetet använder jag mig av följande metoder. 

1.2 Metod 

Jag arbetar utifrån den rättsdogmatiska metoden
5
 genom att hämta information ifrån lagrum som 

reglerar de aktiva och passiva arbetsmarknadsåtgärderna i Sverige. Detta kommer att vara en mer 

övergripande rättsdogmatik i syfte att kartlägga regelverket till skillnad från den klassiska och 

mer analytiska rättsdogmatiska metoden som Lehrberg beskriver
6
. Vad gäller de Tyska 

regleringarna hämtar jag information främst genom publikationer rörande Hartz-reformen, 

författade på engelska, från WZB
7
 (Social Science Center Berlin) och IZA

8
 (Institute for the 

                                                
3
 Jacobi, Lena & Kluve, Jochen, Before and After the Hartz Reforms: The Performance of Active Labour 

Market Policy in Germany, IZA, Bonn, 2006, s.7. 
4
 Se bilaga 1. 

5
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 6., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och 

affärsjuridik (IBA), Uppsala, 2010, s.167. 
6
 B. Lehrberg, 2010, s. 167. 

7
 Ett tyskt forskningsinstitut som grundades 1969 av medlemmar från alla partier i parlamentet. Läs mer 

på http://www.wzb.eu, senast besökt 2013-02-13. 

http://www.wzb.eu/en/about-the-wzb
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Study of Labor) för att definiera innebörden av regleringarna. Där hänvisningar görs i dessa 

publikationer refererar jag till de tyska ursprungskällorna, för att undvika informationsförlust i 

referensledet. Jag använder engelskspråkiga publikationer på grund av mina bristande kunskaper 

i det tyska språket och det tyska regelverket. Jag inser naturligtvis att detta kan innebära en 

kvalitetsförlust vad gäller uppfattningen om det tyska systemet eftersom jag inte heller är 

införstådd i den sociala strukturen och den ekonomiska historien. Jag anser ändå att dessa källor 

är mycket pålitliga och kan användas i arbetet eftersom författarna är högt aktade i branschen, 

arbetar inom området, har tysk nationalitet och god insikt i landets förhållanden. 

 

I den jämförande diskussionen kommer jag även att presentera statistik för att spekulera i 

effekterna kring de arbetsmarknadspolitiska regleringarna, enligt Lehrbergs vidare beskrivning 

av rättsdogmatiken
9
. All statistik hämtar jag ifrån SCB och Eurostat för att undvika 

undersökningar som inte är reliabla. Anledningen till att jag på vissa ställen i dokumentet har 

använt statistik från Ekonomifakta är att de har sammanställt olika fakta från Eurostat vilket gör 

att statistiken blir mer lättöverskådlig. I dessa fall kontrollerar jag siffrorna med Eurostat och ser 

till att de stämmer. 

 

Eftersom arbetet grundas i en jämförelse av två olika system och länder jobbar jag även med en 

komparativ metod
10

 genom att redogöra, inom avgränsningens ramar, för de tyska regleringarna 

som är relevanta för uppsatsens syfte, och ställa dessa emot motsvarande regleringar i svensk 

rätt. 

 

Information angående de svenska arbetsmarknadspolitiska regleringarna hämtar jag ifrån 

myndigheter såsom regeringen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Sveriges lagar och 

förordningar kommer dock vara primärkällor i kapitlet som berör det svenska systemet. 

 

I uppsatsen diskuterar jag ur ett samhällskontext och låter mig inspireras av tvärvetenskap genom 

att använda andra vetenskapliga principer, såsom rättssociologi och ekonomi, för att 

kontextualisera regleringarna i de två olika systemen. Detta eftersom en minskad arbetslöshet 

                                                                                                                                                       
8
 Ett privat, oberoende och ideellt forskningsinstitut som grundades 1998 och analyserar globala 

arbetsmarknader. Leds av Prof. Klaus F. Zimmermann. Läs mer på http://www.iza.org, senast besökt 

2013-02-13. 
9
 B. Lehrberg, 2010, s.168. 

10
 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2. uppl., Stockholm : Norstedts juridik, 2003, ss.18-21. 

http://www.iza.org/
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inte nödvändigtvis behöver innebära ett bättre samhälle eller bättre levnadsstandard för 

befolkningen. Jag resonerar runt de andra vetenskapliga disciplinerna men aldrig hävda någon 

slags expertis i dessa, då min kompetens och fokus primärt ligger på en rättsvetenskaplig nivå. 

 

Jag inleder arbetet med en deskriptiv del och fortsätter med diskussionen separat därefter. 

Eftersom detta område är ganska omfattande så krävs en viss avgränsning för att färdigställa 

uppsatsen inom de givna ramarna. 

1.3 Avgränsning 

Jag bereder mindre utrymme för administrativa åtgärder och kontrollåtgärder då dessa inte har ett 

direkt samband med effekterna av arbetsmarknadspolitiska åtgärder även om de kan anses 

viktiga för utvecklingen och utvärderingen av de aktiva systemen. 

 

Fokus ligger på att jämföra tyska och svenska arbetsmarknadsåtgärder och regleringar samt att 

diskutera de statistiska och sociala effekterna av dessa. Märk väl att en diskussion på högre 

rättssociologisk nivå inte kommer att beredas utan jag lämnar den graden av analys åt en uppsats 

med rättssociologisk beskaffenhet. 

 

På grund av riktlinjerna för arbetets omfattning har jag även valt att avgränsa mig från att ge en 

detaljerad bild av arbetsmarknadspolitiken särskilt angående funktionshindrade och immigranter, 

eftersom program rörande etablering och rehabilitering angränsar för mycket till andra 

discipliner för att jag ska kunna föra en rättvis diskussion angående detta. Jag vill däremot 

poängtera att dessa grupper inte är separerade från de åtgärder som jag tar upp i arbetet, utan 

avgränsningen gäller de program som särskilt rör dessa grupper. 
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2. Den tyska arbetsmarknaden 

2.1 Redogörelse av Hartz-reformen 

Tyskland har haft en mindre bra tillväxt på arbetsmarknaden genom åren. För inte så länge sedan 

ska landet ha blivit kallat för “Europas sjuke man”
11

 beskriver K.F. Zimmermann, Chef för 

Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, i en debattartikel för DN år 2012
12

. Han fortsätter 

med att berätta att 10 år efter detta hyllas landet av OECD för att regeringen ”framgångsrikt 

navigerade genom krisens stormiga vatten”
13

. Arbetslösheten sjönk från 4.8 miljoner till 3.4 

miljoner arbetslösa på 2 år
14

 och även om det finns andra teorier verkar de flesta vara överens om 

att detta har en koppling till Hartz-reformen
15

. 

 

Den tyska regeringen tog tillfället i akt 2002 när en skandal dök upp om att den statliga 

arbetsförmedlingen hade fabricerat siffror på lyckade jobbplaceringar
16

 och började arbeta för att 

riva upp systemet, som generellt ansågs vara urtypen av en överreglerad arbetsmarknad och 

företagsovänlig byråkrati”
17

. Regeringen satte samman en oberoende kommission av experter 

som kallades “Kommissionen för Moderna Arbetsmarknadstjänster” (Kommission für Moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) med ledning av Peter Hartz. Kommissionens förslag 

mynnade i en rad politiska förändringar som kom att kallas för Hartz-reformerna
18

. 

Reformerna siktade på tre basala områden att förbättra. 1) Ökad effektivitet för 

arbetsmarknadstjänster och politiska åtgärder. 2) Aktivering av arbetssökande. 3) Främja 

efterfrågan på arbetskraft genom avreglering av arbetsmarknaden
19

. Dessa tre hörnstenar 

förklaras närmre nedan i tre underrubriker. 

  

                                                
11

 http://www.dn.se/debatt/sverige-kan-lara-mycket-av-tysk-arbetsmarknad, senast besökt: 2013-02-05. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Schmid, Günther & Modrack, Simone, Employment dynamics en Germany: lessons to be learned from 

the Hartz reforms, ZBW, Berlin, 2008, s.3. 
15

 G. Schmid, S. Modrack, 2008, s.3. 
16

 L. Jacobi, J. Kluve, 2006, s.2. 
17

 G. Schmid, S. Modrack, 2008, s.3. 
18

 L. Jacobi, J. Kluve, 2006, s.7. 
19

 Ibid, s.10. 

http://www.dn.se/debatt/sverige-kan-lara-mycket-av-tysk-arbetsmarknad
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2.1.1 Ökad effektivitet av arbetsmarknadstjänster och politiska åtgärder 

Tyskland har både privata och offentliga arbetsförmedlingar. En del av reformen var 

omorganisering av de offentliga arbetsförmedlingarna genom att ställa högre prestationskrav och 

införa striktare kontroller av verksamheten
20

. Varje kontor blir tilldelade skräddarsydda 

målsättningar att uppfylla och struktureras mot ett mer kund-inriktat arbetssätt än tidigare. 

Verksamheterna skulle likna mer den privata marknaden i den aspekten att de skulle vara 

kostnadsorienterade. Arbetsförmedlingarna fick fler uppgifter vilket innebar att de nu utöver 

rådgivning och stöd i arbetssökandet skall administrera det ekonomiska stödet för arbetslösa. 

Fler tjänsteman anställdes, arbetsförmedlarnas arbetsuppgifter lättades och varje arbetssökande 

blev tilldelade en personlig tjänsteman
21

. 

 

Hartz-reformen syftade också till att bygga ett bättre samarbete mellan privata och offentliga 

arbetsförmedlingar genom att de offentliga kan välja att outsourca
22

 tjänster delvis eller helt till 

de privata. Om de offentliga arbetsförmedlingarna inte lyckats hjälpa den arbetssökande till ett 

arbete efter sex veckor kan den sökande välja att byta till en privat arbetsförmedling, som efter 

att ha lyckats med en placering får en klumpsumma av den offentliga som ersättning. Detta ska 

syfta till att skapa större incitament till att effektivisera de offentliga arbetsförmedlingarna
23

.  

 

I Tyskland finns även så kallade kvasi-marknader (quasi-marktlich). Sedan 2003 ska de 

offentliga arbetsförmedlingarna organisera en så kallad Personal Service Agentur (PSA)
24

 och 

ska fungera som en enhet som fördelar tillfälliga jobb åt de arbetssökande. De offentliga 

arbetsförmedlingarna kan välja att omfördela arbetssökande till privata PSA eller placera dem i 

en egen PSA. De arbetssökande som är svåra att hjälpa ut i arbetslivet kan bli placerade i en 

sådan agentur där de lånas ut som konsulter tillfälligt eller mer permanent. När det inte finns 

tillfälliga jobb att tillgå ska agenturen erbjuda den arbetssökande utbildning
25

. Sådana agenturer 

för tillfälligt arbete har varit tillåtna sedan 1967 och funnits i privat sektor, men i och med Hartz-

reformen infördes detta i offentlig sektor och reglerades ytterligare. Till skillnad från de tidigare 

regleringarna tilläts i och med reformen: obegränsat antal visstidsanställningar och längd på 

dessa kontrakt, omfördelning av arbetskraften och synkronisering av en anställds utgång av 
                                                
20

 L. Jacobi, J. Kluve, 2006, s.8. 
21

 Ibid, s.8. 
22

 SAOL’s definition av Outsourcing: “utläggning av verksamhet på entreprenad”. 
23

 L. Jacobi, J. Kluve, 2006, s.8. 
24

 Ibid, s.9. 
25

 Ibid. 
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kontrakt med en PSA-arbetares kontrakt. I samband med dessa nya regleringar ställdes också 

krav på agenturen att antingen garantera PSA-arbetaren samma lön och arbetsvillkor som de 

andra anställda på arbetsplatsen eller ansluta sig till ett fackligt avtal
26

. 

 

Reformen syftar även till att effektivisera arbetsförmedlingarnas resursfördelning och att 

säkerställa att rätta åtgärder utförs genom att placera de arbetssökande i fyra olika kategorier och 

sedan utifrån detta individanpassa åtgärderna. Kategoriplaceringen fastställs i en intervju där den 

arbetssökandes resurser, problem och chans till anställning kartläggs varpå denne indelas i: 1) 

Marknadskunder (Marktkunden) som har höga chanser till anställning, 2) kunder för rådgivning 

och aktivering (Beratungskunden Aktivieren) som främst behöver rådgivning i 

jobbsökningsprocessen, 3) kunder för rådgivning och stöd (Beratungskunden Fördern) som 

kräver mer uppmärksamhet och vanligtvis placeras i ett arbetsmarknadspolitiskt program, 4) 

kunder med behov av övervakning (Betreuungskunden) som behöver speciellt stöd eftersom de 

bedöms ha mest svårigheter att erhålla anställning
27

. Första kategorin förväntas återgå i 

arbetslivet utan någon särskild assistans medan andra och tredje kategorin mest troligt placeras i 

ett lämpligt arbetsmarknadspolitiskt program. Den fjärde kategorin anses vara i sådan position att 

ett program inte är fördelaktigt och ska tilldelas ett särskilt stöd anpassat till individens 

situation
28

. Den föreslagna effektiviseringen ska också undergå en strikt och utförlig utvärdering, 

i vilken cirka 20 ekonomiska och sociologiska forskningsinstitut är inblandade
29

. 

2.1.2 Aktivering av arbetssökande 

Kärnan i Hartz-reformen och grundidén i aktiveringen av arbetssökande är principen som de 

kallar för “uppmuntra och utmana” (fordern und fördern)
30

. Innan reformen betalades mängden 

ekonomiskt stöd till den arbetssökande beroende av tidigare ekonomiskt bidrag till det sociala 

skyddsnätet. Detta omstrukturerades i och med förändringarna. Den som nyligen blivit arbetslös 

får en schablonersättning de första 6 - 12 månaderna (Typ I) och därefter får denne en summa 

baserad på behov (Typ II). Typ II-ersättningen är inte baserad på tidigare inkomst som 

ersättningen i det tidigare systemet och är även generellt sett stramare än den tidigare 

                                                
26

 L. Jacobi, J. Kluve, 2006, s.13. 
27

 Ibid, s.9. 
28

 Ibid. 
29

 Ibid, s.10. 
30

 Ibid. 
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ersättningen. Om den sökande hindras arbete på grund av speciella skäl såsom sjukdom eller 

skada kan denne söka ytterligare bidrag från myndigheterna på grund av detta
31

. 

 

Reformen kräver också i enlighet med “fordern und fördern” att den arbetssökande aktivt ska 

söka arbete och uppvisa detta för sin ansvarige handläggare som även har en skyldighet att 

övervaka processen. Den arbetssökande är skyldig att acceptera alla möjligheter till jobb, en 

skyldighet som breddades i och med reformen. En arbetssökande är nu också även skyldig att, 

under vissa omständigheter, flytta för att ta ett arbete. Om den arbetssökande inte fullföljer sina 

skyldigheter i programmet och tackar nej till ett jobb utan en legitim anledning förlorar denne sitt 

ekonomiska stöd
32

. 

 

Det introducerades även typer av lönesubventioner som arbetsgivare kan erhålla för särskilda 

typer av svårplacerade arbetssökande. Syftet är att kompensera för en lägre produktion i samband 

med denna arbetstagare
33

. Om arbetsgivaren utnyttjar subventionerna, genom att exempelvis 

avskeda personal eller avfärda anställningar på grund av att en subventionsberättigad anställd 

kostar mindre, kommer subventionen att dras in. Det finns även en separat lönesubvention för att 

anställa arbetssökande från 55 år som innebär att arbetsgivaren inte behöver betala skatt till de 

sociala skyddsnäten för denna arbetare
34

. 

 

Man har i Tyskland även experimenterat med lönesubventioner riktade till arbetstagare som ska 

skapa högre incitament till att ta arbete genom att göra det mer lönsamt. Reformen införde en 

möjlighet för arbetssökande över 50 att erhålla ett löneskydd som innebär att om de får mindre 

lön på sitt nya jobb än vad de fick på det gamla, får de 50 % av skillnaden mellan den nya och 

gamla lönen. Detta betalas ut över samma tid som arbetslöshetsersättningen skulle gälla
35

. En 

grupp som fått stort fokus angående lönesubventioner är låginkomsttagarna. För denna grupp 

innebar Hartz-reformen omstruktureringar i något som de kallar för “Mini- und midijobs”. Ett 

minijob innebär lågavlönat arbete upp till 400 EUR, och den som har ett sådant arbete är 

undantagen från att betala skatt till de sociala skyddsnäten. Den som har ett midijob erhåller en 

lön på mellan 400 och 800 EUR och skatten till de sociala skyddsnäten ökar där succesivt, 

                                                
31

 L. Jacobi, J. Kluve, 2006, s.10. 
32

 Ibid, ss.10-11. 
33

 Ibid, s.11. 
34

 Ibid, s.12. 
35

 Ibid. 
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mellan 4 - 21,5%
36

, i relation till lönens beskaffenhet. Arbetsgivarna å andra sidan ska betala full 

skatt till de sociala skyddsnäten vilket normalt bör ligga på 25%
37

. Motivet till att införa mini- 

och midijob var att förebygga och minska illegalt arbete, främst gällande hushållsnära tjänster, 

och dessutom att nyttja dessa två grupper till att fungera som en ingångsport till arbetsmarknaden 

och andra jobb
38

. Minijobs används i stor utsträckning av småföretagare som är i behov av 

snabbt och flexibel bemanning, exempelvis i detaljhandeln, catering och turism, för att hantera 

tillfälligt intensiva perioder
39

. Reformen hävde också begränsningen av arbetstimmar för 

arbetstagare under kategorin minijob eftersom dessa arbetare vanligtvis jobbar efter behov, vilket 

innebär att behovet kan vara extremt högt en vecka och betydligt lägre nästa vecka
40

. 

 

En annan viktig del i reformen var, det nu vidareutvecklade, “start-bidraget” som gick under 

benämningen Ich-AG, vilket syftade till att stödja arbetslösa att starta en egen verksamhet
41

. Ich-

AG-bidraget ersatte arbetslöshetsersättningen och verkade genom att egenföretagaren fick en 

klumpsumma varje år som minskade för varje gånget år. Ich-AG-bidraget sträckte sig över 3 år, 

så länge egenföretagarens årliga inkomst inte övergick 25 000 EUR
42

. Detta alternativ fick stort 

genomslag främst för att det finns en möjlighet för arbetsgivare att uppdragsanställa dessa 

egenföretagare som konsulter och därmed kunna bortse ifrån regleringar om anställningsskydd
43

. 

 

Parallellt med Ich-AG fanns ett liknande “övergångsbidrag” (Überbrückungsgeld) som existerat 

sedan 1986
44

. Övergångsbidragets syfte var inte att fungera som en investering eller något slags 

bidrag till verksamheten i sig, utan snarare att bistå uppehället för entreprenören och skatten till 

de sociala skyddsnäten i verksamhetens uppstartningsfas
45

. Övergångsbidraget kunde löpa upp 

                                                
36

 G. Schmid, S. Modrack, 2008, s. 6. 
37

 Rudolph, Helmut, Mini- und Midi-Jobs: Geringfügige Beschäftigung im neuen Outfit. (IAB-Kurzbericht, 

06/2003), Nürnberg, 2003 
38

 Bundesregierung, Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Gesetzes zur  

Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse auf den Arbeitsmarkt, die Sozialversicherung 

und die öffentlichen Finanzen, Bundestags-Drucksache 15/758, Berlin, 2003, s.2-4. 
39

 Fertig, Michael & Friedrich, Werner, Evaluation der Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission 

– Arbeitspaket 1: Verbesserung der beschäftigungspolitischen Rahmenbedingungen  

und Makrowirkungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, mimeo, 2005, ss. 129-130. 
40

 G. Schmid, S. Modrack, 2008, s.17. 
41

 Ibid, s.16. 
42

 Ibid. 
43

 Ibid, s.17. 
44

 Wießner, Frank, The Bridging Allowance as an Instrument of Labour Market Policy, IAB Labour Market 

Research Topics, Nurenberg, 1998, s.3. 
45

 F. Wießner, 1998, s.3. 
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till 6 månader och bidraget uppgick till mottagarens senaste arbetslöshetsersättning eller vad 

mottagaren skulle bedömts fått i ersättning och även avgiften till de sociala skyddsnäten betalad 

av arbetsförmedlingen
46

. 

 

Ich-AG slogs samman med övergångsbidraget (Überbrückungsgeld) 2006 och skapade ett starta-

eget-bidrag (Gründungszuschuss) varpå villkoren för att erhålla bidraget stramades åt och uteslöt 

större delen av de långtidsarbetslösa
47

. Det nya starta-eget-bidraget består av ett månadsbelopp 

på 300 EUR som ska täcka avgifter till det sociala skyddsnätet och bidrag till verksamheten. 

Detta betalas över nio månader och kan förlängas ytterligare sex månader, om mottagaren är 

sysselsatt i den egna verksamheten på heltid
48

. 

2.1.3 Främja efterfrågan på arbetskraft genom avreglering av arbetsmarknaden. 

Tyskland har historiskt sett haft höga restriktioner angående tillfälliga jobb och varit helt 

förbjudet i byggnadskonstruktionsarbeten. Hartz-reformen lyfte alla sådana restriktioner gällande 

visstidsanställningar, omfördelningar av arbetsuppgifter och tidsgränsen för tillfälliga 

anställningar
49

. Det infördes samtidigt en reglering som krävde, av de firmor som bereder 

tillfälliga arbeten, antingen en garanti av samma arbetsförhållanden och lön för en tillfällig 

anställd som för en fast anställd, eller att de ansluter sig till ett fackligt avtal
50

. Det är nu också 

tillåtet med tillfälligt anställda i byggnadskonstruktionsarbete
51

. Regleringar angående 

uppsägningar för tillsvidareanställda avskaffades inte utan är fortfarande restriktiva. Däremot 

breddades omfattningen för vilka fall som ska kunna undantas från regleringen om 

uppsägningsskydd och nu finns ett lagstiftat undantag i uppsägningsskyddet för arbetsgivare i 

organisationer med få anställda, som ökades i och med reformen från upp till 5 anställda till upp 

till 10 anställda
52

. 

  

                                                
46

 F. Wießner, 1998, s.3. 
47

 G. Schmid, S. Modrack, 2008, s.17. 
48

 Caliendo, Marco, Künn, Steffen, Start-Up Subsidies for the Unemployed: Long-Term Evidence and 

Heterogeneity, IZA, Bonn, 2010, s.6 
49

 L. Jacobi, J. Kluve, 2006, s.13. 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
52

 Ibid. 
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3. Sveriges arbetsmarknadspolitik 

I Sverige har vi historiskt sett haft en hög anställningstrygghet, inte minst sedan utfärdandet av 

Lagen om anställningsskydd
53

 (LAS) som reglerar, tillsammans med domstolspraxis, det snäva 

kravet på saklig grund till uppsägning som endast tillåter uppsägning av en arbetstagare under 

särskilda skäl och efter prövning av omplacering
54

. I LAS finns också regleringar om de 

omdiskuterade turordningsreglerna, som innebär ett hierarkiskt ökande skydd mot uppsägning i 

relation till längden av anställningstid
55

. Det poängteras även i lagen att utgångsformen av 

anställning är tillsvidare och att om någon tidsbegränsad form ska gälla måste avtal träffas 

speciellt angående detta
56

, och kan dessutom bara existera över en begränsad period
57

.  

 

För att förbättra sysselsättningen i Sverige införs regleringar om arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder, inte minst för de mer utsatta grupperna som har svårast att komma in på 

arbetsmarknaden. 

3.1 En översikt av arbetsmarknadspolitiken i Sverige 

Regeringen har definierat att arbetsmarknadspolitiken ska föras i strävan mot att förbättra 

matchningen mellan dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft, stadigvarande öka 

sysselsättningen på lång sikt, och säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 

omställningsförsäkring
58

. Fokus ska ligga på att förbättra matchningen mellan arbetssökande och 

lediga jobb samt mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden
59

. Verksamheten ska utföras 

effektivt och berörda myndigheter ska prioritera uppföljning och utvärdering
60

. Under 2000-talet 

har arbetsmarknadspolitiken omfördelats så att arbetsförmedlingen fått ansvar för bidrag i 

anknytning till det sociala skyddsnätet, och även blivit tilldelad tydligare riktlinjer i arbetet att 

förmedla arbeten
61

. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska innefatta platsförmedling, 

vägledning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetsplatsintroduktion, arbetslivsinriktad 

                                                
53

 Lag (1982:80) om anställningsskydd. 
54

 Ibid, 7§. 
55

 Ibid, 22§. 
56

 Ibid, 4§. 
57

 Ibid, 5§. 
58

 Regeringens proposition 2010/11:1. 
59

 Ibid. 
60

 Ibid. 
61

 Ibid. 
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rehabilitering, verksamhet för unga med funktionshinder, insatser för vissa nyanlända 

invandrare, anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkring
62

. 

 

Arbetsförmedlingen förmedlar jobb främst genom jobbsökningsdatabasen Platsbanken och 

tidningen med samma namn, där företag kan registrera annonser för lediga tjänster, och 

dessutom genom personlig handledning innefattande vägledning genom yrkes- och 

utbildningsinformation baserat på marknadens och personliga förutsättningar
63

. En individuell 

handlingsplan upprättas för den inskrivne arbetssökande som ska följas och rapporteras in till 

den tilldelade handläggaren. Handlingsplanen innefattar vad handläggaren anser nödvändigt för 

den inskrivne att göra för att få anställning, exempelvis uppdatering av CV och 

arbetsansökningar
64

. 

 

För att erhålla arbetslöshetsförsäkring ska den arbetslöse vara inskriven och registrerad som 

arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vara arbetsför i minst 3 timmar per dag och i snitt 17 

timmar i veckan, vara beredd att anta lämpligt arbete, medverka till upprättandet av en 

individuell handlingsplan och aktivt söka ett lämpligt arbete
65

. Arbetslöshetsförsäkringen består 

vidare av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Grundförsäkringen gäller den 

som inte är medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa) eller är medlem i sådan men i övrigt inte 

uppfyller villkoren för en inkomstrelaterad ersättning. Inkomstbortfallförsäkringen gäller för den 

som varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst tolv månader och uppfyllt ett arbetsvillkor 

under medlemstiden. Försäkringen gäller även företagare så snart inga åtgärder vidtas i 

verksamheten
66

 eller när näringsverksamheten vid en samlad bedömning anses som upphörd
67

. 

Grundförsäkringen lämnas tidigast från den dag den arbetslöse fyller 20 år
68

. 

  

                                                
62

 Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 5§. 
63

 Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen (2011c), s.20 
64

 Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2004:11) om individuella handlingsplaner. 
65

 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 9§. 
66

 Ibid, 35§. 
67

 Ibid, 35a§. 
68

 Ibid, 6§. 
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3.2 Arbetsmarknadspolitiska program i Sverige 

För att undvika förvirring angående ersättningsformerna för inskrivna arbetssökande i 

arbetsförmedlingen kommer jag i detta stycke kort redogöra för de olika formerna. 

Utvecklingsersättning - Den som fyllt 18 men inte 25 år och ej är berättigad arbetslöshetskassa 

kan ansöka om utvecklingsersättning förutsatt att man är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. Utvecklingsersättningen betalas ut högst 5 dagar i veckan och är skattefri. Ersättningen 

är inte pensionsgrundande, semestergrundande eller sjukpenninggrundande
69

. 

Aktivitetsstöd - Den som fyllt 25 år eller är berättigad arbetslöshetskassa kan beviljas 

aktivitetsstöd förutsatt deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det vill säga att 

aktivitetsstödet substituerar ersättningen från a-kassan när den arbetssökande skrivs in i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program. Stödet varierar beroende på hur mycket ersättning personen i 

fråga hade varit berättigad från a-kassan. Aktivitetsstödet betalas ut högst fem dagar i veckan, 

ska beskattas och är pensionsgrundande. Stödet är däremot inte semestergrundande eller 

sjukpenninggrundande
70

.  

 

För att underlätta anställning för personer som har svårigheter att få reguljärt arbete kan 

anställningsstöd, i form av bidrag, lämnas till arbetsgivare. Detta bidrag beräknas på kontant 

bruttolön för den anställde, inklusive sjuklön, semesterlön och sociala avgifter
71

. Den 

arbetssökande kan anställas tillsvidare, på provanställning eller annan tidsbegränsad 

anställning
72

. Vid yrken knutna till säsongsarbete lämnas endast stöd för tillsvidareanställning 

eller anställning som löper längre än den normala säsongen
73

. Den som deltagit i programmet 

jobb- och utvecklingsgarantin (se 3.2.1) i totalt sex månader kan anvisas till en anställning med 

särskilt anställningsstöd
74

 vilket är ett bidrag på 85 % av lönekostnaden, dock högst 890 kronor 

per dag
75

, och är ett stöd som löper maximalt över 12 månader
76

. För invandrare som är 

registrerade som arbetssökande hos arbetsförmedlingen kan särskilt anställningsstöd i form av 

instegsjobb lämnas. Anställningen ska vara på del- eller heltid och arbetsgivaren ska bereda viss 

handledning. Arbetet ska dessutom vara kombinerbart med studier på svenska för invandrare 

                                                
69

 Försäkringskassan, FK 4052_Fa, 2013, s.1. 
70

 Ibid. 
71

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 19§. 
72

 Ibid, 12§. 
73

 Ibid, 13§. 
74

 Ibid, 6a§. 
75

 Ibid, 18§. 
76

 Ibid, 17a§. 
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(SFI) vilket är ett krav på den arbetssökande att studera
77

. Stödet innefattar 80 % av 

lönekostnaden, dock högst 800 kronor per dag
78

. 

 

En arbetssökande som varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av långtidssjukdom kan 

få en arbetslivsintroduktion i tre månader för att komma in på marknaden igen. 

Arbetslivsintroduktionen ska innefatta utredning och den vägledning som bedöms behövas för att 

den arbetssökande ska kunna få ett jobb eller skrivas in i annat arbetsmarknadspolitiskt 

program
79

. Den arbetssökande får under denna period aktivitetsstöd, respektive 

utvecklingsersättning
80

. 

 

Arbetsförmedlingen kan också upphandla en utbildningsplats åt en arbetssökande hos en 

kompletterande aktör (se 3.3.3), från 25 års ålder, för att underlätta arbetssökandet och motverka 

obalans i yrkesområden genom programmet arbetsmarknadsutbildning
81

. Under denna period är 

den inskrivne berättigad aktivitetsstöd
82

. 

 

Den arbetssökande som har begränsad erfarenhet av arbetslivet kan tilldelas en specialutbildad 

arbetsförmedlare som fungerar som en stödperson inför en anställning, i inledningsskedet av en 

anställning eller under arbetspraktik som föregår anställning. Arbetsplatsintroduktionen riktar sig 

till personer som fyllt 20 år och som är eller riskerar att bli långtidsinskrivna vid 

arbetsförmedlingen. Detta program sträcker sig maximalt sex månader, med speciella undantag
83

 

och den inskrivne är berättigad aktivitetsstöd om anställningen inleds med praktik
84

. 

 

Arbetspraktik är även möjligt i en organisation som kommit överens med arbetsförmedlingen om 

att ordna plats åt den inskrivne. Arbetsförmedlingen ska inför detta program verka för att 

                                                
77

 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 5a§. 
78

 Ibid, 18a§. 
79

 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 30a§. 
80

 Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd, 4§. 
81

 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 11§. 
82

 Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd, 4§. 
83

 Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion, 5§. 
84

 Ibid, 4§ pt. 3. 
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minimera risken att reguljära arbeten trängs undan
85

. Den som tilldelats praktik genom detta 

program är berättigad utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd
86

. 

 

För de som har begränsad eller ingen erfarenhet av arbetslivet finns möjlighet till prova-på-

platser där den nyinskrivne arbetssökande, under tre månader, får visa upp sina kunskaper på en 

arbetsplats, som kan vara aktuell för anställning i framtiden.  

Yrkeskompetensbedömning fungerar på liknande sätt som prova-på-platser, men kan pågå under 

endast tre veckor och syftar till att få en bedömning snarare än anställning. Prova-på-platser och 

yrkeskompetensbedömning kan kombineras
87

. 

 

För arbetssökande med tidigare arbetslivserfarenhet kan praktisk kompetensutveckling beredas, 

vilket syftar till att behålla kontakten med arbetslivet och upprätthålla sin kompetens inom de 

områden som denne tidigare arbetat, genom anordnande företag eller organisationer på 

arbetsmarknaden. Programmet riktar sig till de som nyligen blivit arbetslösa och kan pågå upp 

till tre månader. 

 

Den som är eller riskerar att bli arbetslös kan även välja att starta näringsverksamhet som ett 

alternativ till de övriga programmen. Man är då berättigad aktivitetsstöd, om affärsidén och 

planen godkänns av AF. Stödet motsvarar arbetslöshetsersättningen som den inskrivne skulle fått 

från arbetslöshetskassan, dock minst 320 kronor per dag, och för de utan rätt till denna ersättning 

223 kronor per dag. Stödet lämnas normalt under sex månader. 

 

Det finns möjlighet att erhålla ersättning för intervjuresa, pendlingsstöd, ersättning för 

bohagstransport, om den arbetssökande fått arbete på annan ort och därigenom en bostad, och 

flyttbidrag för den som behöver flytta till annan ort för att få arbete och förflyttningen är 

arbetsmarknadspolitiskt motiverad.  

3.2.1 Arbetsmarknadspolitiska program införda efter 2007 

Ungdomar fyllda 16 men ej 25 som varit anmälda hos arbetsförmedlingen i 90 dagar under en 

period om fyra månader kan skrivas in i jobbgarantin för ungdomar
88

. Villkorligt frigivna och de 
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 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 14§. 
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som beviljats utslussningsåtgärder från fängelse kan inom ett år anvisas till programmet direkt, 

förutsatt att de är arbetslösa och inskrivna hos arbetsförmedlingen. Direkt anvisning kan även ske 

för de som genomgått arbetslivsintroduktion och etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare och etableringsplanen har upphört att gälla
89

. Arbetssökande som kan anvisas till 

jobbgarantin för ungdomar, på deltid, är studerande vid SFI eller fyllda 20 som studerar vid 

kommunal vuxenutbildning, den som arbetar på deltid eller timmar och är berättigade 

arbetslöshetsersättning, den som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning, är föräldraledig eller ej kan delta på heltid på grund av annan, av 

arbetsförmedlingen godkänd, anledning
90

. I de första tre månaderna ska programmet innefatta 

fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med coachning. 

Efter detta kan dessa aktiviteter kombineras med arbetspraktik, utbildning, stöd till start av 

näringsverksamhet eller arbetslivsinriktad rehabilitering
91

. 

 

Med utbildning, enligt definitionen i jobb och ungdomsgarantin, menas kortare yrkesinriktad 

utbildning för att förbättra chanserna till anställning eftersom vidareutbildning på heltid anses 

som sysselsättning och innebär att programmet inte längre är tillgängligt
92

. Programmet får löpa 

max 15 månader, till dess att annan sysselsättning på heltid uppnåtts eller då den arbetssökande 

blir berättigad annat statligt stöd motsvarande utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd
93

. Den 

som nekar ett lämpligt arbete utan av handläggaren godkänt motiv, eller missköter sig i övrigt, 

blir utskriven ur programmet
94

. Det berättigade aktivitetsstödet lämnas under de 100 första 

dagarna till 80 % av den dagsförtjänst som skulle ha legat till grund för 

arbetslöshetsersättningen. De följande 100 dagarna sjunker det till 75 % och därefter till 65%
95

. 

Den berättigade utvecklingsersättningen, för deltagare med slutbetyg från gymnasieskolan, 

uppgår till 136 kronor per dag
96

. 

 

År 2007, samma år som Jobbgarantin för ungdomar, lanserades Jobb- och utvecklingsgarantin
97

. 

Detta program ska erbjuda den arbetslöse individuellt anpassade insatser över en längre tid för 
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denne att så snabbt som möjligt ska få ett arbete
98

. För att anvisas till Jobb- och 

utvecklingsgarantin ska individen vara arbetslös, anmäld som arbetssökande hos 

Arbetsförmedlingen och dessutom uppfylla något av följande kriterier: 1) den inskrivne har fått 

arbetslöshetsersättning och förbrukat 300 dagar av en ersättningsperiod och inte kvalificerat sig 

för en ny period med arbetslöshetsersättning. 2) har förbrukat 75 ersättningsdagar under veckor 

med deltidsarbete och är ensamstående med barn under 18 år helt eller delvis boende i hemmet, 

3) inte fått arbetslöshetsersättning men som varit arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen 

eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program under 14 sammanhängande månader, 4) har 

deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, om anvisningen sker direkt efter deltagandet i 

jobbgarantin, 5) har beviljats utslussningsåtgärder från fängelse eller är villkorligt frigiven men 

inte fullgjort prövotiden, 6) är över 25 år och har deltagit i programmet arbetslivsintroduktion, 

eller 7) har deltagit i etableringsinsatser för nyanlända invandrare och tiden för etableringsplanen 

har löpt ut
99

. 

 

Jobb- och utvecklingsgarantin ska vara förlagt på heltid, med vissa undantag
100

, och 

handläggaren på arbetsförmedlingen ska kartlägga vilka insatser som kan stärka den inskrivnes 

position på arbetsmarknaden och ge det stöd som krävs för att den arbetssökande ska uppfylla sin 

handlingsplan
101

. Programmet består av tre faser. Den inledande fasen får längst pågå i 150 dagar 

och berättigar aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Den ska innefatta kartläggning, 

jobbsökningsaktiviteter med coachning och förberedande insatser såsom yrkesvalkurser, 

svenskautbildning etc.
102

. Efter 150 dagar inleds fas 2, som utöver insatserna i fas 1, ska innefatta 

praktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning
103

. När den arbetssökande förbrukat 450 dagar 

med berättigat aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning övergår denne till fas 3. I den sista fasen 

ska den arbetssökande tilldelas sysselsättning hos en anordnare, som är godkänd av 

arbetsförmedlingen. Under denna tid ska den inskrivne fortsätta få stöd av en handläggare på 

AF
104

. En sysselsättningsperiod i fas 3 får pågå högst två år
105

. Anordnare av arbetsträning, 
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 Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. 
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100
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101
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102
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förstärkt arbetsträning eller fas 3-deltagare kan erhålla ersättning som bestäms av 

Arbetsförmedlingen
106

. Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin får arbetslöshetsersättning i 

högst 450 dagar och därefter 65 % av beloppet, dock lägst 320 kronor per dag
107

. De som inte är 

berättigade arbetslöshetsersättning enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring erhåller 

aktivitetsstöd på 223 kronor per dag i högst 450 dagar
108

. Detta innebär att den som fått sådant 

aktivitetsstöd under fas 1 och fas 2 inte längre är berättigad detta under fas 3, utan uppmanas att 

söka socialbidrag från kommunen
109

. För att deltagaren ska bli utskriven ur programmet ska 

denne påbörja utbildning eller anställning som inte berättigar utvecklingsersättning eller 

aktivitetsstöd
110

 alternativt påbörja föräldraledighet eller sjukfrånvaro i minst en månad
111

.  

Vad gäller tredje fasen ska arbetsförmedlingen kontrollera att den inskrivnes insatser hos 

anordnaren inte strider mot artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilket 

innebär att den inskrivne inte får utföra ordinarie arbetsuppgifter som gynnar produktionen i den 

utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna
112

.   

 

I januari 2007, samma år som jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin 

infördes antog man även programmet för nystartsjobb. Nystartsjobbets syfte är att stimulera 

arbetsgivare att anställa personer som varit utan arbete en längre tid
113

 och gäller för den som har 

1) varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, 2) haft skyddat arbete vid 

Samhall AB, 3) varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453), 4) fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller 5) 

omfattats av en kombination av sådana förhållanden som avses i punkt 1-4
114

. 

 

Den som är 21 - 26 år ska ha varit utan arbete på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna för 

att ansöka och arbetsgivaren kan få ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften. För den som är 

21 - 26 år och varit utan arbete på heltid i 12 månader kan arbetsgivaren få ersättning 

motsvarande den dubbla arbetsgivaravgiften. Ersättningen kan fortgå under lika lång tid som den 

anställde varit arbetslös med en maxgräns på 12 månader, undantaget för de som erhållit 
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sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning då maxgränsen 

ligger vid 5 år. Den dubbla avgiften gäller även för den som är 27 - 55 år och varit utan arbete på 

heltid i minst 12 av de senaste 15 månaderna. Ersättningen för denna grupp löper under lika lång 

tid som den anställde varit arbetslös med en maxgräns på 5 år. Den som är 55 år eller mer ska ha 

varit utan arbete på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna och berättigar till dubbel 

arbetsgivaravgift. Ersättningen kan löpa under dubbelt så lång tid som den anställde varit utan 

arbete, i max tio år eller till årets slut det år denne fyller 65
115

. Ersättningen gäller för 

tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar och anställningar på deltid. Lönen för den 

anställde ska vara enligt branschens kollektivavtal eller, för företag utan kollektivavtal, i 

väsentliga delar vara likvärdig med kollektivavtalet. Nystartsjobb kan även vara aktuellt, på 

särskilda premisser, för nysvenskar, villkorligt frigivna och deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin
116

. 

3.3 Övriga påverkande faktorer 

3.3.1 Skattereduktioner på husarbete 

Husarbete är ett samlingsnamn för hushållsarbete
117

 och ROT-arbete (reparation och underhåll, 

ombyggnad och tillbyggnad). Det går att få en skattereduktion på sådana tjänster upp till 50 000 

kronor per person och år, dock aldrig mer än den slutliga skatten efter avdrag på pensions- 

begravnings- och kyrkoavgift
118

. Subventionen fungerar så att kunden (endast privatpersoner) 

betalar hälften av arbetskostnaden, och därefter begär den som utför arbetet resterande kostnad 

av skatteverket
119

. Skattereduktionen avser själva arbetet och inte material- och resekostnader. 

Hushållsarbete avser: 1) Städning klädvård och matlagning, 2) gräs- och häckklippning, 3) 

snöskottning, 4) barnpassning, 5) omsorg och tillsyn i samband med promenader och besök på 

bank, vårdcentral eller liknande, 6) barnpassning i samband med hämtning och lämning vid 

förskola och 7) hjälp med läxor och annat skolarbete
120

. ROT-arbete avser reparation och 

underhåll, ombyggnad och tillbyggnad i nära anslutning till en bostad som kunden äger och bor i, 

                                                
115

 Definitionerna sammanfattade ur förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. Finns även att 
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använder som fritidsbostad alternativt som kundens föräldrar bor i
121

. Skattereduktion på 

husarbete gäller inte arbete man själv eller närstående utför, underhåll och reparation av 

exempelvis hushållsmaskiner och TV-apparater eller för arbete berättigat försäkringsstöd eller 

stöd från stat eller kommun
122

. 

3.3.2 Jobbskatteavdraget 

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion av arbetsinkomst som har funnits sedan 2007 och 

behöver inte ansökas utan sker automatiskt
123

. Regeringens mål och syfte med reduktionen är att 

få ut fler i arbete och därmed öka sysselsättningen, minska utanförskapet och ge incitament till 

de som har arbete att gå upp i tid
124

. Jobbskatteavdraget reducerar skatten på inkomst av arbete 

eller aktiv näringsverksamhet men påverkar inte skatten på pension och socialförsäkringar
125

. 

Storleken på reduktionen beror på: 1) hur stor inkomsten är, eftersom reduktionen ökar 

procentuellt i takt med månadsinkomsten upp till cirka 28 000 kronor, vilket innebär att en 

månadslön på cirka 28 000 och 50 000 har samma summa kontant skattereduktion, 2) 

kommunalskattens procenthalt, 3) inkomsttagarens ålder, eftersom arbetstagare över 65 får en 

högre reduktion, 4) övriga inkomster
126

. 

3.3.3 Kompletterande aktörer 

Arbetsförmedlingen samarbetar med privata företag gällandes individuell handledning och stöd. 

Kompletterande aktörer arbetar med: 1) långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin, 

2) arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar, 3) nyanlända flyktingar och 

invandrare, 4) jobbcoachning för arbetssökande och 5) arbetslivsinriktad rehabilitering
127

. Enligt 

lagen om valfrihetssystem
128

 blir alla företag som uppfyller kraven en valmöjlighet för den 

arbetssökande. Aktören kompenseras med en summa pengar när den arbetssökande väljer dem 
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och får sedan en resultatsumma när de lyckats få ut denne i arbete. Denna resultatsumma stiger 

desto längre den arbetssökande varit utan arbete
129

. 

4. Jämförelse, med statistik och diskussion av ländernas arbetsmarknadspolitik 

Det finns många likheter i Sveriges och Tysklands arbetsmarknadspolitik, men det går också att 

observera ett flertal skillnader. Inledningsvis har Tyskland privata arbetsförmedlingar som den 

arbetssökande kan byta till efter sex veckor. Detta existerar på sätt och vis även i Sverige. 

Sverige har ingenting som kallas för privata arbetsförmedlingar, men däremot samarbetar 

arbetsförmedlingen med de kompletterande aktörerna (se 3.3.3) genom en liknande outsourcing 

som de tyska arbetsförmedlingarna. Detta gäller, i praktiken, främst coachning och stöd i 

arbetssökandet men också de övriga punkterna jag nämnt i 3.3.3. 

 

Den svenska arbetsförmedlingen har ingen motsvarighet till Tysklands kvasi-marknader eller 

PSA (se 2.1.1). Den arbetssökande kan berättigas kortare utbildning genom arbetsförmedlingen 

men det finns inget system för kompletterande aktörer som ansvarar för att erbjuda sysselsättning 

på arbetsmarknaden genom ett arbetsmarknadspolitiskt program, såsom i Tyskland. Vi har i 

Sverige bemanningsföretag som fungerar på liknande sätt men detta har ingen koppling till 

arbetsmarknadspolitiken utan är snarare konsultverksamheter som uppkommit på grund av 

efterfrågan på denna typ av arbetskraft.  

 

Även om Hartz-reformen medförde regleringar om att PSA-arbetare ska ha samma lön och 

förmåner som övriga anställda förekommer det ett slags missbruk av denna typ av arbetskraft 

genom att företag startar sina egna PSA-agenturer och förhandlar om ett fackligt avtal som 

tillåter lägre löner i agenturen. Detta leder till att företaget får tillgång till en bank med 

lågavlönad, tillfällig personal
130

.  Denna fördelaktighet för arbetsgivare påminner om den 

svenska Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas (se 3.2.1) i vilken arbetsgivaren kan anskaffa 

sig tillfällig arbetskraft utan att behöva betala lön åt arbetaren, och dessutom få ersättning för 

organisatoriska kostnader i samband med detta.  Regleringen 107.1 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt ska teoretiskt sett hindra anordnare för deltagare i den tredje fasen att 
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utnyttja arbetskraften till att gynna sin egna produktion. För mig är det svårt att se hur en 

deltagare i den tredje fasen skulle sysselsättas på heltid vid en sådan arbetsplats utan att bidra till 

en ökad produktion. Denna fråga kräver en mer djupgående undersökning om den praktiska 

tillämpningen och analys av gällande lagstiftning än vad jag kan bereda i denna uppsats och 

föreslår en vidare forskning av området. 

 

Både det svenska och tyska systemet kräver att den arbetslöse ska acceptera alla möjligheter till 

jobb och även under vissa omständigheter förflytta sig till annan ort för att få jobb. Den som 

tackar nej till ett erbjudande utan en legitim anledning blir berövad på sin ersättning. Detta sätter 

press på den arbetssökande och skapar högre incitament att ta arbeten, även om det är kortare 

och mindre avlönade jobb. Båda länderna har samma resonemang kring detta och siktar mot att 

aktivera arbetstagaren genom att ställa krav, utmana och uppmuntra. Lönesubventionerna i 

Hartz-reformen som ges till arbetsgivare i samband med anställning av en arbetstagare som är 

svårplacerad, i syfte att kompensera för en minskad produktion (se 2.1.2), ser vi även i de 

svenska anställningsstöden (se 3.2 st.2).  

 

Lönesubventionerna för låginkomsttagare skiljer sig åt i de två systemen. Tysklands regleringar 

om “Mini- und midijobs” ger en subvention på arbetstagarens avgift till de sociala skyddsnäten, 

eller vad vi i Sverige skulle kalla för arbetslöshetskassa. Jobbskatteavdraget som vi har i Sverige 

gör en procentuell reduktion på inkomstskatten och gäller för både låg- och medelinkomsttagare. 

Båda åtgärder syftar till att skapa högre incitament till arbete men har två olika angreppspunkter. 

Jobbskatteavdraget gäller för inkomsttagare upp till ca 28 000 kronor, en grupp som, baserat på 

inkomsten, mest troligt redan har en sådan position på arbetsmarknaden att de inte behöver en 

skattereduktion på nästan 1900 kronor som stöd. Å andra sidan är åtgärdens syfte att skapa större 

motivation att arbeta och är till synes inte över huvud taget av bidrags-karaktär. Mini och 

midijobb däremot, syftar även till att fungera som en ingångsport till arbetsmarknaden och andra 

jobb. Med en gradvis stigande reduktion får låginkomsttagarna mer pengar över efter skatt utan 

att arbetsgivarna betalar mer. Detta bör stimulera marknaden för låginkomsttagare och skapa fler 

arbetstillfällen. Ett annat syfte med mini- och midijobb var att förebygga och minska illegalt 

arbete, främst gällande hushållsnära tjänster. I Sverige har man valt att stimulera den delen av 

marknaden och motverka svart arbete genom skattereduktioner på husarbete (se 3.3.1), eller 

RUT och ROT-avdraget, eftersom kunden som beställer husarbetet, upp till en viss summa, bara 

behöver betala hälften av kostnaden har fler råd att köpa sådana tjänster vilket rimligtvis bör leda 
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till en stimulans av marknaden. SCB har utfört förvånansvärt lite undersökningar om 

utvecklingen av användandet av skattereduktionen på husarbete. I en artikel presenterar dem att 

ROT-avdrag är nästan tre gånger vanligare än RUT-avdrag och att extremt få utnyttjade 

reduktionen fram till 2009
131

.  

 

Sedan mitten av 1990-talet har antalet låginkomsttagare i Tyskland ökat väsentligt och år 2006 

var 22,2% av alla anställda, låginkomsttagare
132

 enligt OECDs definition av begreppet
133

. 2008 

var ungefär 68 % av alla låginkomsttagare, i Tyskland, kvinnor och nästan ⅓ av kvinnorna hade 

en timlön under gränsen för låg inkomst
134

. Ungefär 65 % av kvinnorna tillhör också kategorin 

minijob, varav 67,8% endast arbetar i ett minijob och 56,2% har minijobet på sidan av ett annat 

arbete
135

. Enligt samma definition var 4,7 % av samtliga individer i den svenska befolkningen 

låginkomsttagare
136

. Märk väl att definitionen av låginkomsttagare är 50 % av medianlönen i 

landet och därmed skiljer sig summan avsevärt åt mellan Tyskland och Sverige. En lön för en 

arbetstagare i ett Minijob är mindre än 400 EUR, vilket vid tillfället motsvarar 3331 SEK, 

samtidigt som gränsen för låginkomst i Sverige år 2010 var 14 200
137

. 

 

Det är rimligt att påstå att kvinnors höga andel i kategorin låginkomsttagare grundar sig i 

systemet för income splitting
138

 som finns i Tyskland. Eftersom ett gift par slås samman och 

beskattas som en ekonomisk enhet väljer många hushåll att låta den med lägre lön arbeta i ett 

mindre beskattat midi eller minijob då detta gynnar den gemensamma ekonomin, och 

anledningen till att det vanligtvis är kvinnor som arbetar i det lågavlönade arbetet grundar sig till 

stor del i inkomstskillnaden mellan kvinnor och män som i Tyskland, 2011, generellt för 
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arbetsmarknaden var cirka 22%
139

. Weinkopf nämner också denna aspekt som hämmande i 

jämställdheten
140

. 

 

Hartz-reformens hävningar gällandes begränsning av arbetstid för kategorin minijob, eller 

låginkomsttagare är inte något som går att observera i Sverige. Detsamma gäller hävningarna av 

visstidsanställningarnas tidsbegränsning. Att anställa någon på obegränsat antal 

visstidsanställningar är praktiskt för arbetsgivaren, som slipper hantera frågor som 

uppsägningstid och saklig grund till uppsägning, och ökar dessutom flexibiliteten på 

arbetsmarknaden. För individen kan detta bli ett stort stressmoment. Om en arbetstagare blir sjuk 

en längre tid är det troligt att företaget blir tvunget att ta in någon annan på den positionen, och 

arbetstagaren måste alltid göra sig åtråvärd för företaget. Å andra sidan om arbetstagaren skulle 

förlora sitt arbete kommer det vara betydligt enklare att hitta ett jobb, inom tiden denne får 

arbetslöshetsersättning, i en flexibel arbetsmarknad.  

 

Hartz-reformen presenterade också en subvention för att få ut fler äldre i arbete (se 2.1.2 st.3). 

Om en arbetstagare är 55 år eller mer behöver inte arbetsgivaren betala skatt till de sociala 

skyddsnäten, eller vad vi i Sverige skulle kalla arbetsgivaravgifter. Detta underlättar 

anställningar av äldre, eftersom de i övrigt kan vara aningen mindre eftertraktade på grund av 

den korta tiden till pensionen i relation till kostnader för upplärning och utbildningsinvesteringar. 

Eftersom skatten till de sociala skyddsnäten, för arbetsgivarna i Tyskland ligger på ca 25 % kan 

valet att anställa en äldre arbetstagare vara betydande för företagets vinst. I Sverige kan 

arbetsgivare bli berättigad till dubbel arbetsgivaravgift (31,42%, 2013
141

) för samma grupp 

arbetstagare och bör skapa ett ännu större incitament för att anställa äldre. Den arbetssökande 

som är över 50 år kan också, enligt Hartz-reformen, få en viss kompensation om lönen på ett nytt 

jobb är mindre än på det gamla (se 2.1.2 st.4), vilket vi inte sett i det svenska systemet. 

 

Vi kan i Eurostats statistik observera att Tysklands sysselsättningsgrad bland äldre i 

åldersgruppen 55 - 65, innan Hartz-reformen har legat mellan 35 och 40 men skjutit stadigt upp 

till 60 under 2000-talet
142

. Reformen verkar alltså ha haft god inverkan på sysselsättningsgraden 
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bland äldre i Tyskland. Sveriges sysselsättningsgrad bland äldre har genom tiden varit betydligt 

högre än Tysklands och har sedan 1992 legat mellan 60 och 75
143

. Denna höga 

sysselsättningsgrad skulle mycket väl kunna bero på det höga anställningsskyddet Sverige har i 

och med turordningslistorna i LAS, som ger ett ökat skydd i takt med anställningstiden
144

. Detta 

innebär alltså att den arbetstagare som varit anställd längst, i regel, har högst skydd mot varsel. I 

och med detta höga skydd är det rimligt att påstå, ur en psykologisk aspekt, att de arbetstagare 

som har detta höga skydd, som följd av en lång anställning hos samma arbetsgivare, hindrar sig 

från att byta arbete. Detta hinder kan den dubbla arbetsgivaravgifts-ersättningen på lång sikt 

justera genom att skapa högre flexibilitet på grund av fler anställningar i den högre 

åldersgruppen, och därigenom minska risken för att lämna sin nuvarande trygga anställning. 

 

Vad gäller ungdomsarbetslösheten har Tyskland den lägsta dokumenterade 

ungdomsarbetslösheten i hela EU under 2012
145

. Tysklands ungdomsarbetslöshet var 8,2 % 

under 2012, när den svenska ungdomsarbetslösheten var 23,1%
146

. Samtidigt ser vi att den Tyska 

ungdomsarbetslösheten följer samma kurva som den generella arbetslösheten i Tyskland
147

. 

Hartz-reformen har inte heller lagt särskilt stort fokus på ungdomsarbetslösheten i Tyskland 

eftersom den inte verkar ha varit ett problem i landet. Tyskland ungdomsarbetslöshet har legat 

under den totala ungdomsarbetslösheten i EU under hela 2000-talet
148

. Detta beror mycket på 

utbildningssystemet i Tyskland men även kulturen och inställningen till ungdomar hos företagen. 

Enligt en artikel från Tysk-svenska Handelskammaren upprättas praktikavtal, för elever i 

praktiska grundskoleutbildningar, över 2 till 3½ år vilket ofta leder till en anställning på 

företaget
149

. Dr. Hans Dietrich, vid Institute for Employment Research, säger i artikeln “När de 

går ur skolan är de redan välbekanta för det företag där de haft praktik och få företagare låter 

unga, duktiga medarbetare försvinna någon annanstans”
150

. 
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Klaus Renner, talesman för industri- och handelskamrarnas centralorganisation i Berlin, 

konstaterar vidare i artikeln att “De tyska företagen vill helt klart ta ansvar för ungdomarna”
151

 

och berättar sedan om hur företag ofta erbjuder läxhjälp åt ungdomar som inte klarar sig så bra i 

skolan. Dessa uttalanden pekar på att det finns ett kulturell rotad vilja till att ansvara över 

ungdomarna, hos företagen i Tyskland. 

 

Det finns även ett “mörkertal” i ungdomsarbetslöshetssiffran, i den meningen att den som 

anmäler sig till arbetsförmedlingen direkt blir inskriven i ett program och räknas därmed som 

sysselsatt i statistiken. Det berättar Heike Solga i Tysk-svenska Handelskammarens artikel
152

. 

Jag skulle däremot inte kalla ett deltagande i just PSA-programmen
153

 för arbetssökande i ett 

mörkertal eftersom detta program erbjuder tillfälliga arbeten och vidareutbildning på heltid. 

 

Bidraget för att starta egen näringsverksamhet liknar varandra i det svenska och tyska systemet. 

Det nuvarande bidraget i Tyskland (Gründungszuschuss) berättigar den sökande 300 EUR på 

månad, vilket i nuläget motsvarar ca 2500 SEK. Det svenska bidraget är grundat i samma regler 

som gäller för utvecklingsersättning och aktivitetsstöd, det vill säga att det är beroende på hur 

mycket den inskrivne skulle fått i arbetslöshetsersättning och om denne är berättigad en sådan
154

. 

Den lägsta ersättningen för att starta näringsverksamhet i Sverige är dock 223 SEK per dag, 

vilket innebär 4460 SEK per månad
155

. Tysklands bidrag sträcker sig normalt över nio månader, 

och Sveriges bidrag normalt över sex månader. Trots denna stora ekonomiska bidragsskillnad 

startas fler företag i Tyskland än Sverige
156

. Båda länderna har dock en låg andel nystartade 

företag i relation till övriga EU-länder
157

. Däremot har Sverige störst andel av företag som 

fortfarande är verksamma efter två år
158

. 

 

Naturligtvis finns det andra bidragande faktorer än reformerna som lett till en förbättrad 

sysselsättningsgrad i Tyskland. Det finns grupper som påstår att förbättringen beror på ett 
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inhemskt ekonomiskt uppsving som råkade inträffa just i en global ekonomisk kris
159

. Att 

särskilja två faktorer som är så ömsesidigt beroende som konjunkturen och sysselsättningsgrad 

anser jag vara aningen irrelevant. Låt oss istället konstatera att ett bra välstånd bidrar till fler 

arbeten, och bättre arbetsmarknadspolitik bidrar till ett förbättrat välstånd. Att effekten av Hartz-

reformerna blev så betydande spelar säkerligen konjunkturen delvis in i, men den positiva 

utvecklingen av sysselsättningen hade än mer troligt aldrig skett utan förändringar i 

arbetsmarknadspolitiken. Med detta sagt bör man vara försiktig med att peka på att en faktor 

skulle ha varit upphovet till den ökade sysselsättningen och istället se det helheten tyder på; att 

utvecklingen av sysselsättningsgraden var möjlig tack vare konjunkturen, 

arbetsmarknadspolitiken och social och kulturell inställning i samverkan. 

5. Slutsatser och vidare reflektioner 

Det ser ut som att Tyskland, i och med reformen, söker efter en balans mellan en flexibel 

arbetsmarknad, med mindre regleringar gällandes tidsbegränsade anställningsformer, och en 

social trygghet, i fall av arbetslöshet. I landet införs subventioner för att öka sysselsättningen 

inom specifika grupper. Även om Sverige och Tyskland inte har samma arbetsmarknadspolitiska 

program är själva politiken snarlik. Det som övergripande skiljer dem åt är Tysklands fokus på 

att öppna marknaden mer för låginkomsttagare (mini- och midijob) och dessutom minska den 

ekonomiska ersättningen vid arbetslöshet för att skapa högre incitament till att ta anställning. 

 

Enligt statistiken har Tyskland lyckats bättre med sysselsättningen, men har också, i och med en 

ökad andel låginkomsttagare, skapat större ekonomiska klyftor i samhället. En vedertagen följd 

av ökade samhällsklyftor är segregation, klasshat och kriminalitet. Detta motverkas med ett 

mindre skillnad mellan lönegrupperna, vilket Sverige för tillfället har, men rubbar även principen 

för tillgång och efterfrågan vilket leder till färre anställningar. Jag skulle definiera syftet med 

arbetsmarknadspolitik som att i första hand justera marknaden så att så många som möjligt får 

möjlighet att arbeta och förbättra sin livssituation, men i slutändan handlar det om att förbättra 

samhället som dessa individer lever i. Därför föreslår jag en vidare rättssociologisk uppsats 

gällande de sociala förhållanden som följt Hartz-reformen. 

 

Den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige har länge varit ett problem, men är något som 

Tyskland har lyckats betydligt bättre med. Anledningen till Tysklands höga sysselsättning i 
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denna grupp ser ut att vara kulturellt rotad i ett ansvar för ungdomar och även en följd av 

utvecklade bryggor mellan utbildning och arbetsliv snarare än arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

för de som redan är i arbetslöshet. Detta är någonting som Sverige kan lära av och fokusera ännu 

mer på dessa områden.  

 

Faktum är att Sverige har en generellt hög sysselsättningsgrad jämfört med övriga länder i 

Europa. Om Sverige skulle lyckas med att sysselsätta fler ungdomar kommer 

sysselsättningsgraden inte vara långt ifrån Tyskland och därför förslår jag, likt ovan, att lägga ett 

större fokus på det kulturella ansvaret och övergången mellan skola och arbetsliv.  

 

Att Tyskland klarade den ekonomiska krisen så väl som statistiken
160

 presenterar kan mycket väl 

ha att göra med att Tyskland tillåter, och lyfter fram gruppen låginkomsttagare på ett helt annat 

sätt och att denna grupp får markant lägre löner än låginkomsttagare i Sverige. Detta leder till 

effekten att de som blir varslade från sitt arbete uppmanas av systemet att gå ut i dessa 

lågavlönade jobb istället för att förbli arbetslösa. Landet får fler låginkomsttagare och de får på 

samma sätt sämre privatekonomi, precis som i Sverige, men sysselsättningsgraden presenteras 

som mycket mer positiv.  

 

Avslutningsvis vill jag föreslå en prövning av ett liknande system av kvasi-marknader och 

Personal Service Agentur i svensk arbetsmarknadspolitik som en utveckling av jobbcoachningen 

och de kompletterande aktörernas arbete. 
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