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Sammanfattning 
Trots en kraftig ökning av antalet subventionerade anställningar från mitten av 
2000-talet är det ett stort antal arbetsgivare som inte använder sig av lönesubvent-
ioner. Denna rapport har försökt att kartlägga och analysera arbetsgivares per-
spektiv på lönekostnadssubventioner. När det gäller analyser som berör de arbets-
givare som använt sig av lönesubventioner är den viktigaste förklaringsfaktorn att 
man använt sig av subventioner tidigare. Våra intervjuer visar också att de arbets-
givare som använder sig av lönesubventioner ofta har ett socialt ansvarstagande. 
Ett av huvudresultaten med följande studie är att 95 procent av de som använder 
sig av subventioner är nöjda. Omfattningen i pengar och personens kvalifikationer 
var mest avgörande för anställningsbeslutet. Av de som inte använt sig av löne-
subventioner är det 20 procent som inte känt till att möjligheten finns. Intervjuer 
med arbetsgivare utan erfarenhet av att anställa med lönesubventioner visar att de 
är skeptiska att hitta lämplig personal genom att anställa med lönesubventioner. 
När vi ställer en hypotetisk fråga till samtliga arbetsgivare om vad som skulle 
kunna få dem att anställa med en subvention framkommer möjligheten att få 
pröva aktuell person som den klart viktigaste faktorn. Utifrån våra resultat föreslår 
vi bl.a. att Arbetsförmedlingen, i ett försöksupplägg, ska ges möjlighet att agera 
bemanningsföretag och vi föreslår också att man ska genomföra en omfattande 
informationskampanj till arbetsgivare.  

 
 
 
_________________________________ 

Denna rapport utgör avrapportering av Regeringsuppdrag A2014/2020/A; Arbets-
givares perspektiv på subventionerade anställningar. 
Arbetsförmedlingen och framförallt SCB har tagit fram information i form av 
registerdata, enkätunderlag och arbetsgivarinformation. Vi vill speciellt tacka Ma-
rie Gartell, Marie Nordmarc och Gisela Waisman för mycket värdefulla syn-
punkter på enkätfrågorna. 
aLinnéuniversitetet, Linnaeus University Centre for Labor Market and Discrimi-
nation Studies bSociologiska institutionen, Lunds universitet. 
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Förord 

2014 gavs Linnéuniversitetet i uppdrag att genomföra en kartläggning av subvent-
ionerade anställningar utifrån ett arbetsgivarperspektiv (A2014/2020/A). Den 
fråga som Arbetsmarknadsdepartementet hade var om vilka orsaker det fanns till 
att arbetsgivare i så liten omfattning anställde individer som blivit bedömda eller 
hade en rättighet att få del av lönekostnaden subventionerad. För att titta på orsa-
kerna, dvs. kunna göra en kausal tolkning mellan egenskaper och anställningar 
med subventioner krävs att det finns en variation som är exogen. Så är inte fallet 
med lönesubventioner. Kartläggningen har därför inriktats på att identifiera karak-
täristika som kan kopplas till arbetsgivaren och som på ett positivt eller negativt 
sätt samvarierar med att en arbetsgivare anställer med subvention. Alla delar i 
studien har således ett rent arbetsgivarperspektiv och vår analysenhet utgörs av 
arbetsgivare. 

I vår design har vi valt att använda tre olika nivåer för analysen. I den första ana-
lysen använder vi befintlig registerdata. Vårt mål med denna analys är att se på 
mönster i de egenskaper som kan observeras. Vi har för dessa analyser tillgång till 
ett rikt datamaterial bestående av samtliga arbetsgivare och samtliga individer 
som är anställda mellan åren 2006 – 2013. I den andra analysen fokuserar vi på 
egenskaper som inte låter sig observeras direkt i registerstatistik. På basis av ett 
matchat urval av arbetsgivare skickades en enkät ut till drygt 10 000 arbetsgivare. 
Denna enkät innehöll förutom frågor riktade till enbart de som anställt och de som 
inte anställt ett antal hypotetiska påståenden. Dessa besvarades av både de som 
anställt och de som inte anställt individer som hade del av löneskostnaden sub-
ventionerad. Slutligen drog vi ett slumpmässigt urval från gruppen som anställt 
med lönekostnadssubvention och genomförde intervjuer. Vi drog också ett urval 
för djupintervjuer baserat på matchade arbetsgivare av de som inte använt löne-
subventioner. Intervjuer genomfördes av Sociologiska institutionen i Lund under 
ledning av Christopher Mathieu. 

Metodologiskt sett innebär anändandet av mixade metoder för kartläggningen att 
vi kan närma oss frågan om kausalitet. Samtliga delar i undersökningen pekar i 
allmänhet i liknande riktning och liknande policykonklusioner faller ut oavsett 
metod.  
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1 Inledning 

Desto längre man är arbetslös desto svagare blir kopplingen till arbetsmarknaden. 
Det kan förklaras från utbudssidan genom att man efter långa arbetslöshetspe-
rioder kan tappa sugen och minska sökaktiviteten eller från efterfrågesidan genom 
att arbetsgivare antar att det är någon produktivitetsrelaterad anledning till att man 
inte har fått något arbete. Statistisk diskriminering kan leda till att man ger upp 
som sökande. I denna studie ska vi försöka fördjupa oss i arbetsgivarnas perspek-
tiv på att anställa långtidsarbetslösa och nyanlända till Sverige. 
 
Olika former av anställning med ekonomiskt stöd har under lång tid varit en del 
av den svenska arbetsmarknadspolitik som syftar till att minska långtidsarbetslös-
heten. Program som innebär att Arbetsförmedlingen (Af) fattar beslut om en löne-
kostnadssubvention till arbetsgivaren finns dels för personer med funktionshinder 
som innebär nedsättning av arbetsförmågan, dels för andra personer med svårig-
heter att få arbete. Till den förra kategorin hör anställning med lönebidrag, ut-
vecklingsanställning och trygghetsanställning. Dessa stöd ingår emellertid inte i 
den här studien1 som gäller program med anställningsstöd avseende andra perso-
ner med svårigheter att få ett reguljärt arbete. För dem finns programmen instegs-
jobb, särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, 
nystartsjobb samt särskilt nystartsjobb. Vår studie har som övergripande syfte att 
ge svar på frågor om arbetsgivares syn rörande hinder när det gäller att anställa 
med stöd och deras bedömningar av möjligheter att göra program med subvent-
ionerade anställningar mer attraktiva för arbetsgivare. Studien omfattar både ar-
betsgivare som har och sådana som inte har erfarenhet av subventionerad anställ-
ning. Med hjälp av registerdata har vi försökt att identifiera om det finns systema-
tiska skillnader mellan arbetsgivare som anställer med subventioner och de som 
inte gör det. Genom en enkätundersökning till arbetsgivare och genom djupinter-
vjuer med arbetsgivare har vi analyserat vilka perspektiv på lönesubventioner som 
finns bland arbetsgivare i Sverige.  
 

1.1 Att angripa långtidsarbetslöshet med lönesub-
ventioner till arbetsgivare 

 
En stor andel av de arbetslösa i Sverige drabbas av långa arbetslöshetstider. Som 
långtidsarbetslösa räknar Arbetsförmedlingen (Af) de under 27 år som har varit 
registrerade som heltidsarbetslösa under minst 6 av de senaste 9 månaderna samt 
de 27 år eller äldre som har varit utan arbete på heltid under minst 12 av de sen-
aste 15 månaderna. I statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) räknas som 
långtidsarbetslösa de som har varit arbetslösa i minst 27 veckor dvs. ca 6 måna-
der. År 2013 uppgick dessa enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) till 
ungefär 40 % av det totala antalet arbetslösa. Det är därför angeläget att det inom 
ramen för arbetsmarknadspolitiken finns tillgång till program vars syfte är att öka 
chanserna för långtidsarbetslösa att få och behålla jobb. Sådana åtgärder kan vara 
av olika karaktär: förstärkt individuell platsförmedlingsservice och program med 
aktivitetsstöd, sanktioner riktade mot arbetslösa med arbetslöshetsersättning som 
                                                
1 Det gör inte heller offentligt skyddat arbete och skyddat arbete vid Samhall. 
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inte söker arbete tillräckligt aktivt samt lönekostnadssubventioner som incitament 
för arbetsgivare att rekrytera personer med långa arbetslöshetstider. Den här aktu-
ella studien avser endast arbetsmarknadspolitiska insatser av det senare slaget dvs. 
sådana som syftar till att påverka sysselsättningen via en sänkning av lönekostna-
den som kompenserar för eller åtminstone minskar gapet mellan lönekostnaden 
och en potentiellt anställds förväntade produktivitet, som bestämmer hans eller 
hennes bidrag till produktionsvärdet (Hamermesh 1993).2 
 
Möjliga positiva effekter av lönesubventioner kan motiveras av enkla utbuds- och 
efterfrågemodeller. Lägre lönekostnader eller högre ersättningar till de som får 
jobb bör öka sysselsättningen (Kaldor 1936). I vår moderna arbetsmarknad med 
transaktionskostnader och ofullständig information kommer utfallet av lönesub-
ventioner eller subventioner riktade till de arbetslösas sökbeteende till stor del 
bero på utbuds- och efterfrågeelasticiteter vilket medför att frågan om subvention-
ens effekt blir en empirisk fråga (Katz 1998). 
 
På sikt kan en lönesubvention ha positiva effekter för långtidsarbetslösa genom att 
upplärning och inlärning på den aktuella arbetsplatsen ökar deras produktivitet 
och därmed stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Insatser för att avbryta 
långa arbetslöshetstider kan, under förutsättning att de får avsedda effekter, vara 
samhällsekonomiskt sett kostnadseffektiva eftersom kostnaden för att öka möjlig-
heterna att få anställning är avsevärt högre när en person med mycket lång arbets-
löshet verkligen har blivit stigmatiserad på arbetsmarknaden och har börjat förlora 
hopp och tilltro till sina möjligheter att få jobb. 
 
Subventionerade lönekostnader för arbetsgivare medför förstärkt inkomst för de 
arbetslösa som genom subventionen får anställning vilket genom multiplikator-
mekanismen ökar aktivitetsnivån i ekonomin. Den offentliga sektorns nettokost-
nad för subventionerna blir då bruttokostnaden för de subventionerade arbetstill-
fällena minus sänkta utgifter för t.ex. det statliga bidraget till arbetslöshetsersätt-
ning och ökade inkomster av direkta och indirekta skatter och arbetsgivaravgifter 
på grund av multiplikatoreffekter. Nettoeffekten för den offentliga sektorns bud-
getar beror förstås på subventionernas nettosysselsättningseffekt. Vanliga an-
märkningar vad gäller lönesubventioners nettoinverkan på sysselsättningen är att 
de kan vara förknippade med effekter som motverkar subventionernas positiva 
påverkan på arbetsgivares rekrytering av arbetslösa som utan subventionering av 
lönekostnaden har svårigheter att få jobb. Tänkbara sådana effekter är: 
- Dödviktseffekt innebärande att en del av dem som anställs med en lönesubvent-
ion skulle ha rekryterats av berörda arbetsgivare även utan subventionen. 
- Substitutionseffekt som betyder att vissa som anställs med en lönesubvention 
ersätter andra personer som de aktuella arbetsgivarna skulle ha rekryterat istället. 
- Undanträngningseffekt som innebär att en ökning av antalet anställda med löne-
subvention på vissa arbetsplatser sker på bekostnad av rekrytering till andra. 
 
Sådana effekter kan inte identifieras i undersökningar som baseras på registerdata. 
Sådana data utnyttjas i vår studie för att skatta sannolikheten för att arbetsgivare 
med olika egenskaper använder sig av lönkostnadssubvention vid rekrytering. Vi 
                                                
2 Subventionerade anställningar är en betydelsefull arbetsmarknadspolitisk åtgärdsform både i det 
anglosaxiska slaget av arbetsmarknadspolitik (Storbritannien, USA, Canada) och i det ”europe-
iska” av mera interventionistisk typ (Gerfin et al. 2002). 
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använder oss emellertid också av enkäter och intervjuer som gör det möjligt att 
kasta visst ljus över de båda förstnämnda effekterna av lönesubventioner på den 
totala nyrekryteringen på arbetsmarknaden (jfr Layard et al. 1991, kap. 10).3 
 
Det förtjänar i det sammanhanget framhållas att substitutionseffekter av lönekost-
nadssubventioner riktade till avgränsade grupper av arbetslösa inte nödvändigtvis 
måste ses som något negativt eftersom subventionerna i själva verket bland annat 
kan syfta till att ”flytta om i kön av arbetssökande arbetslösa”. Riktade lönesub-
ventioner tar då sikte på att ge företräde vid rekrytering åt i annat fall missgyn-
nade arbetslösa (Fay 1966). En sådan effekt behöver för övrigt inte innebära en 
utebliven nettoeffekt på beståndet av arbetslösa eftersom förkortningen av arbets-
löshetstid för dem som anställs med subvention kan vara större än förlängningen 
av arbetslöshetstid för dem som i annat fall skulle ha rekryterats till de aktuella 
jobben.4 Åtföljande reduktion av genomsnittlig arbetslöshetstid innebär vid givet 
inflöde i arbetslöshet på arbetsmarknaden att arbetslösheten minskar. 
 
Diskussioner om undanträngningseffekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
bygger ofta på förutsättningen att efterfrågan på varor och tjänster är begränsad så 
att om någon får en anställning så finns det ett jobb mindre för andra. Om efter-
frågan verkligen är begränsad så gäller detta självklart. Men vad som sätter en 
gräns för efterfrågan på produkter är det möjliga utbudet och arbetsmarknadspoli-
tik syftar i grunden till att öka ekonomins utbudspotential genom att reducera 
jämviktsarbetslösheten.5 
 
Enligt vår mening så är det vad gäller invändningar mot lönesubventioners påver-
kan på sysselsättningen framför allt dödviktseffekten som det finns anledning att 
uppmärksamma. De regler som styr lönesubventioner bör vara sådana att de så 
långt som möjligt begränsar subventionerad rekrytering av arbetslösa som skulle 
ha fått det hos arbetsgivare aktuella jobben även om en lönekostnadssubvention 
inte hade utgått.  

1.2 Stödformer till arbetsgivare som anställer arbets-
lösa med svårigheter att få jobb 

 
Som nämndes inledningsvis gäller den här studien andra personer med svårigheter 
att få arbete än dem med funktionshinder. Stöd till den senare kategorin omfattas 
inte av denna studie. Till stöd som avser den förstnämnda kategorin hör anställ-
ningsstöd dels för personer som är nya i Sverige, dels för deltagare i jobb- och 
utvecklingsgarantin men även stöd till arbetsgivare som anställer personer som 
uppfyller villkoren för ett nystartsjobb eller ett särskilt nystartsjobb. Av dessa 
stödformer har de båda förstnämnda funnits under hela den period som den här 
aktuella studien avser, 2006–2013, medan förordningen om nystartsjobb/särskilt 

                                                
3 På basis av enkätundersökningar med svar från arbetsgivare finns det i Ams (1995), Anxo & 
Dahlin (1996), Ams (1998) skattningar av omfattningen av lönesubventioners effekter av de 
nämnda slagen. 
4 Beståndet av arbetslösa = Genomsnittlig arbetslöshetstid/Inflödet till arbetslöshet (Gäller då 
Inflödet till arbetslöshet = Utflödet från arbetslöshet.) 
5 I boken Unemployment (Layard et al. 1991) spetsar författarna till det och skriver att diskussioner 
som utgår från att efterfrågan på varor och tjänster är given innebär ”a profound misconception” 
(a.a. sid. 477).  
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nystartsjobb utfärdades i mitten av december 2006. Fram t.o.m. i dag har de här 
stödformerna endast undergått mindre förändringar.6 Vi ska i fortsättningen av det 
här avsnittet beskriva vad som gällde 2014 beträffande dessa stödformers mål-
grupper, storleken på de lönekostnadssubventioner som arbetsgivare kan erhålla 
samt under hur lång tid som stöden kan utgå (Arbetsförmedlingen 2014). Att se-
dan underlaget för själva studien hämtas från en längre föregående tidsperiod, 
2006–2013, är för att få en bra grund för att besvara frågor om arbetsgivares kun-
skaper om och perspektiv på lönekostnadssubventioner och om skillnader mellan 
arbetsgivare som tar respektive inte tar i anspråk sådana subventioner. 
 

Antalet nya och pågående beslut av Af om stöd till arbetsgivare vid anställning av 
personer som har svårigheter att få anställning uppgick år 2014 till 310 968. Anta-
let unika personer för vilka arbetsgivare erhöll lönekostnadssubvention någon 
gång under 2013 uppgick till 213 346. Bland dessa kan samma person ha varit 
deltagare i mer än ett av de aktuella stöden. 

(1) Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb. Ekonomiskt stöd med 80 pro-
cent av lönekostnaden, som mest 800 kr för varje arbetsdag, kan utgå till privat 
eller offentlig arbetsgivare vid anställning av en person som är ny i Sverige och 
som inte är medborgare i EES-land eller i Schweiz, som har fyllt 20 år, är inskri-
ven vid Af, har ett uppehållstillstånd som inte är äldre än 36 månader eller som 
har ett uppehållskort och är familjemedlem till en medborgare i EES eller Schweiz 
(som inte även är svensk medborgare). Stödet kan utgå för tillsvidareanställning 
och tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid. Lön och förmåner ska följa det 
kollektivavtal som arbetsgivaren har eller i avsaknad av sådant vara likvärdiga 
med kollektivavtalet. Anställningsstödet utgår så länge den anställde har uppe-
hållstillstånd men som längst 24 månader för en anställning på mindre än 51 pro-
cent och som längst 12 månader om anställningen är på mer än 50 procent. Af 
undersöker, efter att ha fått en arbetsgivares anhållan om stöd, om arbetsplats och 
arbetsuppgifter passar den sökande och beslutar om stödets storlek och stödperi-
odens längd. I det avtal som sluts mellan Af, arbetsgivare, nyanställd och facklig 
organisation ska stå hur stor del av arbetstiden som den anställde ska studera 
svenska för invandrare, sfi. Antalet nya och pågående beslut om instegsjobb för 
personer utan funktionsnedsättning uppgick 2014 till 12 551.  
 
(2) Särskilt anställningsstöd 
En person kan anvisas till en anställning med särskilt anställningsstöd om han eller hon 
deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i sammanlagt sex månader. Personer som anvisats 
till jobb- och utvecklingsgarantin efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar kan få 
anställningsstöd direkt vid inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin. Ett ekonomiskt stöd 
med 85 procent av lönekostnaden, dock högst 890 kronor per arbetsdag, kan utgå 
till privat eller offentlig arbetsgivare för en person som deltar i jobb- och utveckl-
ingsgarantin och har gjort så i minst sex månader eller direkt när han eller hon har 
blivit anvisad dit efter att ha varit deltagare i jobbgarantin för ungdomar i 15 må-
nader. Lönekostnadssubventionen syftar till att hjälpa personer som har svårt att få 
ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och kan utgå för såväl tillsvidarean-
ställning som tidsbegränsad anställning och gäller även för anställning på deltid. 
                                                
6 Regler som styr dessa stödformer finns i Förordning SFS 1997:1275 (om särskilt anställningsstöd 
i form av instegsjobb och särskilt anställningsstöd för dem som deltar i jobb- och utvecklingsga-
rantin), SFS 2006:1481 (om stöd för nystartsjobb och särskilt nystartsjobb). 
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Lön och anställningsförmåner ska vara enligt arbetsgivarens kollektivavtal eller, 
om sådant inte finns, vara likvärdiga med branschens kollektivavtal. Under 2014 
uppgick antalet nya och pågående beslut om särskilt anställningsstöd till deltagare 
i jobb- och utvecklingsgarantin till 27272.7 
(3) Nystartsjobb/Särskilt nystartsjobb. En privat arbetsgivare kan ansöka hos Af 
om att få anställa en person med det stöd som utgår för nystartsjobb eller särskilt 
nystartsjobb. Stöd kan utgå för tillsvidareanställning, provanställning och tidsbe-
gränsad anställning på hel- eller deltid. Det måste inte röra sig om en person som 
är registrerad vid Af, det räcker om han eller hon registrerar sig i samband med att 
arbetsgivaren lämnar in ansökan om att erhålla den lönekostnadssubvention som 
kan utgå för Nystartsjobb respektive Särskilt nystartsjobb. Dessa båda stödformer 
räknas därför inte som arbetsmarknadspolitiska program som Af anvisar sökande 
till men Af ska godkänna att rekryteringar får göras som Nystartsjobb eller Sär-
skilt nystartsjobb. Stöd kan erhållas för personer som: 
(a) Har varit långtidsarbetslösa enligt Af:s definition som beskrevs i början av 
detta avsnitt (inräknat tid som deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program) eller 
som under motsvarande tid har haft skyddat arbete vid Samhall AB eller har fått 
sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller har om-
fattats av en kombination av nämnda förhållanden; 
(b) Har beviljats uppehållstillstånd under de senaste tre åren (nyanländ invand-
rare) som flykting, skyddsbehövande eller på grund av anknytning till EES-
medborgare eller, i vissa fall, som har fått uppehållskort som anhörig till sådan 
medborgare; 
(c) Är fängelsedömda och som vid årets ingång har fyllt minst 20 år och har fri-
gång eller är villkorligt frigivna; 
(d) Vid årets ingång har fyllt minst 20 år, deltar i jobb- och utvecklingsgarantin 
och som inte är kvalificerad för nystartsjobb enligt villkoren (a)–(c).  
 
Vad beträffar tid och belopp för stöd till en arbetsgivare som har fått Af:s godkän-
nande för att en rekrytering får ske som Nystartsjobb så gäller vid rekrytering av 
en person som uppfyller något av villkoren enligt (a) ovan att stöd utgår under lika 
lång tid som personen inte har haft reguljärt eller skyddat arbete såvida han eller 
hon inte är 55 år eller äldre då stöd lämnas under dubbla den tiden. Stödet kan 
dock utgå i högst fem år för personer 27–54 år och i högst 10 år för dem som fyllt 
55 år men då som längst till utgången av det år då han eller hon fyller 65 år. För 
ungdomar som fyller 21–26 år under året och som under 9 månader har varit utan 
arbete i minst 6 månader kan stöd utgå för en tid motsvarande tiden utan arbete 
men som längst ett år. Har personen haft sjukpenning, rehabiliteringspenning, 
sjukersättning eller aktivitetsersättning kan dock stöd utgå i upp till fem år. 
För kategorin nyanlända invandrare kan ersättning utgå under de tre första åren 
efter att personen har fått uppehållstillstånd dock längst till slutet av det år då per-
sonen fyller 65. 
 
Gäller anställningen en person som har dömts till fängelse i minst ett år men som 
har frigång eller är villkorligt frigiven kan ersättning utgå lika lång tid som ut-
dömd strafftid men dock minst ett och högst fem år. 
                                                
7 Av det totala antalet avsåg 12 698 beslut om s.k. förstärkt särskilt anställningsstöd. Det stödet 
infördes 2012 och avser personer som behöver förstärkt arbetsträning på en arbetsplats för att 
pröva sin arbetsförmåga. För dessa erhåller arbetsgivaren ett ekonomiskt stöd för handledning som 
är högre och utgår under längre tid än vad som gäller för övriga programdeltagare.  
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Vid anställning av en person som är minst 20 år och som deltar i jobb- och ut-
vecklingsgarantin utan att tillhöra någon av nyssnämnda kategorier lämnas stöd 
under som längst ett år.  
 
För personer som under året fyller minst 27 år motsvarar ersättningen den dubbla 
arbetsgivaravgiften, dvs. 2 × 31,42 % av lönekostnaden, medan stödet för ungdo-
mar som under året fyller 21–26 år uppgår till arbetsgivaravgiften för vuxna, dvs. 
31,42 % av lönekostnaden. 
 
Rör det sig om en person som fyller 21–26 år under året och som under tolv må-
nader på heltid har fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller 
aktivitetsersättning kan arbetsgivaren erhålla stöd som då kallas Särskilt nystarts-
jobb för vilket ersättning kan utgå i upp till fem år. Storleken på denna variant av 
nystartsjobb motsvarar arbetsgivaravgiften för vuxna plus arbetsgivaravgiften för 
ungdomar och uppgår därmed till 31,42 % + 15,49 % av lönekostnaden. 
 
År 2014 uppgick antalet nya och pågående beslut om nystartsjobb/särskilt 
nystartsjobb avseende personer utan funktionsnedsättning till sammanlagt 
121 654. 
 
I det följande kapitlet ska vi rikta uppmärksamheten på studier gällande hur väl 
lönekostnadssubventioner till arbetsgivare har uppfyllt målet att öka chanserna för 
långtidsarbetslösa som tillhör målgruppen att få och behålla reguljära jobb. Vi ska 
även redogöra för studier rörande arbetsgivares syn på lönekostnadssubventioner.  
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2 Studier av i vilken grad som syftet 
med lönekostnadssubventioner har 
uppnåtts och av arbetsgivares syn på 
sådana subventioner 

I detta kapitel beskrivs i avsnitt 2.1 resultat av ett antal studier av i vilken ut-
sträckning som lönekostnadssubventioner till arbetsgivare vid anställning av lång-
tidsarbetslösa har förbättrat dessas ställning på arbetsmarknaden vilket är det 
övergripande syftet med sådana subventioner. Därefter följer i avsnitt 2.2 en be-
skrivning av svenska studier av arbetsgivares syn på lönesubventioner.   
 
Ett antal studier baserade på registerdata indikerar att arbetsgivare använder ar-
betslöshetstid för att sortera ut arbetssökande. Långa arbetslöshetstider stigmatise-
rar sökande – de är en signal för icke observerad nedsatt produktivitet bland ar-
betssökande. Vad gäller undersökningar baserade på fältexperiment så redovisas i 
en studie från USA (Kroft et al. 2013) även där ett negativt samband mellan ar-
betslöshetstidens längd och sannolikheten att bli kallad till en anställningsintervju. 
Eriksson & Rooth (2014) redovisar resultat av ett svenskt experiment som tyder 
på att den sannolikheten minskar kraftigt endast vid rekrytering till jobb på låg- 
eller medelkvalificerad nivå och då för sökande med en pågående, sammanhäng-
ande arbetslöshetsperiod på minst nio månader. Deras studie tyder på att arbetsgi-
vare använder erfarenhetsbaserade tumregler vid utsortering av arbetssökande till 
lediga platser. 
 
Möjliga förklaringar till att arbetsgivare inte anställer nyanlända till Sverige med 
eller utan subventioner kan vara etnisk diskriminering: Med hjälp av fältexperi-
ment har t.ex. Carlsson och Rooth (2007) observerat mycket stora effekter, 
svenska namn hade 50% högre sannolikhet att bli kontaktad jämfört med namn 
från Mellanöstern. De studier som genomförts efter denna studie tyder på ännu 
större effekter, se t.ex. Carlsson (2010). Infödda chefer anställer färre nyanlända 
än utländska chefer, Åslund m.fl. (2014).  
 

2.1 Att angripa långtidsarbetslöshet med lönesub-
ventioner till arbetsgivare 

Anställningsstöd syftar till att ge långtidsarbetslösa en möjlighet att ses som ett 
bra val vid rekrytering genom att arbetsgivaren erbjuds kompensation för den 
högre osäkerheten vad gäller produktivitet vid övervägande om anställning av en 
person med en lång aktuell arbetslöshetstid. Eftersom lönekostnadssubventioner 
är betydelsefulla inslag i såväl svensk som andra länders arbetsmarknadspolitik 
finns det ett antal studier som har haft till syfte att skatta i vilken omfattning så-
dant stöd har haft avsedda effekter på i vilken grad som sannolikheten för lång-
tidsarbetslösa att få en reguljär anställning har ökat jämfört med om de inte först 
hade fått anställning hos en arbetsgivare som erhållit en subvention för lönekost-
naden. 
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Flera studier är baserade på jämförelse mellan långtidsarbetslösa som har fått re-
spektive inte har fått anställning hos arbetsgivare som har erhållit en lönekost-
nadssubvention. Uppgifter om de långtidsarbetslösa och om utfallet vad gäller 
reguljär anställning hos den arbetsgivare som erhållit en lönekostnadssubvention 
eller hos annan arbetsgivare har hämtats från registerdata. Det har då rört sig om 
icke-experimentella studier dvs. vad som kallas observationsstudier som baseras 
på observerade data som finns tillgängliga i register eller som inhämtas från be-
rörda individer eller arbetsgivare.  
 
Cockx et al. (1998) analyserade belgiska lönesubventioner beviljade till arbetsgi-
vare för 12–24 månader och täckande 10–50 % av lönen. Författarna utnyttjade 
data från arbetsgivares fem senaste anställningar till att skapa en projektgrupp av 
individer för vilka arbetsgivarna fått lönesubvention och en jämförelsegrupp av 
personer som anställts utan stöd. Man fann positiva effekter på anställningarnas 
varaktighet, effekter som dock inte var statistiskt signifikanta. 
 
Carling & Richardson (2004) jämförde olika arbetsmarknadspolitiska program 
med avseende på hur lång tid det tog innan 50 % av deltagarna hade fått jobb. 
Deras resultat var förmånligast för program som erbjöd lönekostnadssubvention 
samt för yrkesutbildning i klassrum. 
I studier av Fredriksson & Johansson (2004) och Forslund et al. (2004) skattades 
effekter på utflödena från långtidsarbetslöshet av det individuella anställningsstöd 
som började tas i bruk 1998 och i den sistnämna studien även av de båda program 
som det avlöstes med 1999, allmänt anställningsstöd och förstärkt anställnings-
stöd. Resultaten i bägge studierna indikerade att subventionering av arbetsgivares 
lönekostnader hade en positiv effekt på sannolikheten för deltagande långtidsar-
betslösa att få jobb 
 
Sianesi (2004, 2008) har jämfört effekter på utfallet av sökande efter arbete bland 
deltagare i svenska arbetsmarknadspolitiska program. Studierna avser personer 
som blev arbetslösa under en tid som ligger rätt långt tillbaka nämligen 1994.8  
Arbetsgivare kunde då få stöd för 50 procent av lönekostnaderna upp till ett fixt 
belopp vid anställning av vuxna arbetslösa som gått utan arbete åtminstone sex 
månader. Enligt Sianesis resultat var just lönekostnadssubvention det enda pro-
gram som ökade sannolikheten för deltagare jämfört med icke-deltagare att få och 
under en uppföljningsperiod behålla ett jobb. 
 
Gerfin et al. (2002) jämförde två schweiziska arbetsmarknadspolitiska program, 
ett där arbetsgivare kunde beviljas en tidsbegränsad lönesubvention och ett ”klas-
siskt” sysselsättningsprogram. De fann att deltagande i programmet med lönesub-
ventionen gav en större positiv effekt på arbetsmarknadsutfallet än jämförelsepro-
grammet och att deltagare i det senare programmet skulle ha haft större framgång 
i sitt arbetssökande om de i stället hade deltagit i programmet med lönesubvention 
till arbetsgivaren. För båda programmen fann man att effekterna av deltagande 
jämfört med icke-deltagande var stora för långtidsarbetslösa. 
 
Dorsett (2006) visade att för brittiska ungdomar 18–24 år som haft arbetslöshets-
ersättning ett halvår eller längre så var lönkostnadssubventioner mer framgångs-
                                                
8 En rapport som föregick publiceringarna i tidskrifter 2004 och 2008 publicerades i IFAU:s Wor-
king Paper serie 2001 (Sianesi 2001).  
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rika än alternativa arbetsmarknadspolitiska program när det gällde att bryta arbets-
lösheten. 
 
Jaenichen och Stephan (2011) använder ”propensity score matching” för att un-
dersöka effekten av lönesubventioner i Tyskland. Studien visar på betydande ef-
fekter av lönesubventionen på sysselsättningsmöjligheterna för deltagarna. Tre år 
efter starten av lönesubventionen var sysselsättningsandelen 25-42 procent högre i 
försöksgruppen.  
 
Neubäumer (2012) undersöker skillnaden i utfall mellan grupper av arbetslösa 
som erhåller utbildning, en lönesubvention eller ingen åtgärd alls. Hon använder 
”propensity score matching” för att välja grupperna. Resultaten visar på positiva 
effekter av lönesubventioner speciellt om vi analyserar de personer som blev ar-
betslösa efter åtgärden och sedan ser vilken sysselsättningsstatus de har efter 3,5 
år. 
 
Sjögren och Vikström (2015) studerar nystartsjobb och ännu en gång kommer 
svenska studier fram till rejäla effekter av subventionerade anställningar. Positiva 
sysselsättningseffekter på ca: 15-20% ökad jobbsannolikhet. Nystartsjobbens sub-
vention ökade till dubbla arbetsgivaravgiften och det driver resultaten helt och 
hållet. Effekterna avtar dock över tid.  
 
Sammanfattningsvis så indikerar ett antal icke-experimentella studier att riktade 
lönekostnadssubventioner till arbetsgivare förbättrar chanserna på arbetsmark-
naden för arbetslösa som uppfyller villkoren för att arbetsgivaren ska kunna bevil-
jas en sådan subvention. Man kan därför vilja att sådant stöd kommer till ökad 
användning vilket motiverar undersökning av arbetsgivares syn på rekrytering 
med lönekostnadssubvention och om deras åsikter om information om sådant stöd 
och de regler som styr lönekostnadssubventioner. Dock finns det några problem 
med de flesta av de presenterade tidigare studierna. För det första studerar man en 
händelse som bara delvis kan kontrolleras av beslutsfattare. Man kan bara ha kon-
troll över möjligheten att vara berättigad till en lönesubvention för att den ska bli 
av krävs ett beslut av en arbetsgivare att anställa en person som kan erhålla en 
lönesubvention. Det andra problemet består av att möjligheten att få en lönesub-
vention är kopplat till att man får en anställning. Att separera effekten av att få ett 
arbete från att vara berättigad till en lönesubvention är mycket svårt. De kraftiga 
effekter på som mest 25-50% ökade jobbsannolikheter som rapporteras är antagli-
gen en överskattning och kan vara beroende på att man inte kan separera effekten 
av att få ett jobb och själva lönesubventionen. Det förklarar också att några studier 
som utgår från en mer avancerad ansats att ta hand om problemet vad gäller skill-
naden mellan att vara berättigad till en lönesubvention och anställning med löne-
subvention inte erhåller några tydliga signifikanta effekter av lönesubventioner, se 
t.ex. Rubin och Rivers (1993), Boockmann et. al. (2007), Hamersma (2008), Hut-
tunen m.fl. (2013) och Schunemann m.fl. (2015). 
 
Ett par experimentella studier visar mera oklara resultat än majoriteten av de ovan 
beskrivna icke-experimentella. Dubin och Rivers (1993) genomförde ett klassiskt 
experiment under 80-talet där man slumpmässigt fördelade deltagare till en för-
söksgrupp som erhöll en lönevoucher som gavs till den arbetsgivare som anställde 
dem. Resultaten anger tydliga effekter av en lönesubvention på lönerna för för-
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söksgruppen. Boockmann et al. (2007) studerade effekter av tyska naturliga expe-
riment, i det här fallet ändringar i de regler som styrde för vilka individer som 
arbetsgivare kunde beviljas en lönesubvention och då bland annat en ändring 2004 
innebärande att en sådan subvention i fortsättningen endast kunde erhållas vid 
anställning av svårplacerade arbetslösa. Registerdata för deltagare i programmet 
och en jämförelsegrupp med icke-deltagare visade att ändringen i reglerna hade 
signifikanta effekter på sannolikheten för övergång från arbetslöshet till jobb end-
ast för kvinnor på arbetsmarknaden i den östra delen av Tyskland. 
 
I en studie av effekter av en subvention på 35 % av lönen det första året och 50 % 
det andra för arbetsgivare i Wisconsin vid anställning av långtidsarbetslösa som 
hade socialbidrag visade Hamersma (2008) en viss men inte statistiskt signifikant 
positiv effekt på anställningstid under en uppföljningsperiod på 1½ år. Studien 
visade däremot en statistiskt signifikant positiv effekt på lönen för dem som an-
ställdes.  
 
Huttunen m.fl. (2013) studerar effekter av en riktad sänkning av arbetsgivaravgif-
ten för äldre lågavlönade. Författarna utnyttjar förändringar i regelsystemet och 
analyserar sedan effekten av politikförändringen genom en ”DiD-ansats”. Studien 
anger inga sysselsättningseffekter för målgruppen. 
 
Schunemann m.fl. (2015) använder en identifikationsstrategi baserad på de admi-
nistrativa reglerna för lönesubventioner och därigenom analysera berättigandet av 
lönesubventioner genom en ”regression discontinuity framework”. Studien visar 
inte på några signifikanta effekter på arbetsmarknadsutfall för försöksgruppen. 
När författarna inte tar hänsyn till skillnaden mellan att vara berättigad till en lö-
nesubvention och få ett arbete utan, som de flesta tidigare studier, jämför de som 
erhållit en anställning med en subvention med övriga arbetslösa erhåller de höga 
effekter på 20-40 procents ökad jobbsannolikhet, vilket ger stöd för hypotesen att 
det är av väldigt stor vikt hur identifikationen av lönesubventionen är utformad. 
 
De här nämnda studierna har varit inriktade på att ge svar på frågan om hur selek-
tiva lönesubventioner vid anställning av arbetslösa tillhörande bestämda målgrup-
per har påverkat chanserna att få jobb jämfört med om arbetsgivare inte hade er-
bjudits stöd för lönekostnaden. Frågan om i vilken omfattning som positiva effek-
ter i det avseendet är förknippade med sidoeffekter som motverkar subventioner-
nas direkta sysselsättningseffekt för dem som har svårigheter att få jobb har be-
lysts i Dahlberg & Forslund (2006) som redovisar betydande undanträngningsef-
fekter och i Anxo (1994) där en översikt visar betydande dödviktseffekter. 
 

2.2 Studier av arbetsgivares syn på lönekostnadssub-
ventioner 

Jämfört med antalet studier med skattningar av direkta effekter för möjligheterna 
för personer tillhörande stödets målgrupp att få jobb och av sådana sidoeffekter 
som beskrevs i slutet av avsnitt 2 finns det betydligt färre undersökningar som 
ger information om arbetsgivares perspektiv på arbetsmarknadspolitiska program 
med lönekostnadssubvention. 
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Det finns emellertid en hel del studier gällande arbetsgivares rekryteringsbeteende 
i allmänhet. I Ekström, Arbetsgivares rekryteringsbeteende IFAU 2001:3, besk-
rivs ett antal svenska sådana. De är emellertid främst inriktade på sådant som re-
kryteringsproblem och rekryteringskanaler. Svenska studier av arbetsgivares syn 
på arbetsmarknadspolitiska program i allmänhet och program innebärande sub-
vention av lönekostnader i synnerhet är emellertid en bristvara, viss information 
om detta finns det dock i Behrenz (2001) och i en studie av Statskontoret: Sub-
ventionerade anställningar: en kartläggning (Statskontoret 2011:34). I den senare 
ägnas ett avsnitt åt arbetsgivares syn på lönekostnadssubventioner. Arbetsgivarens 
rekryteringsbeteende i allmänhet förefaller i stor utsträckning utgå från möjligheterna 
att hitta personer med relevant kompetens som passar i den egna verksamheten. De 
ekonomiska incitamenten som lönesubventioner ger förefaller ha mindre betydelse 
för vem som rekryteras. Det är emellertid möjligt att de ekonomiska incitamenten 
varierar mellan olika grupper av arbetsgivare. I synnerhet för större arbetsgivare tycks 
storleken och längden på stöden vara av mindre betydelse än att hitta rätt person till 
verksamheten. Denna frågeställning tas i vår studie upp i avsnitt 4.  
 
Vad gäller arbetsgivares rekryteringsbeteende är vi intresserade av att se om ar-
betslöshet och då speciellt långtidsarbetslöshet är en negativ signal. Beslutet om 
vem man ska anställa sker i osäkerhet. Man kan då förvänta sig att en del arbets-
givare genomför detta beslut med hjälp av statistisk diskriminering, man fattar sitt 
beslut om man ska anställa en person eller ej med hjälp av information och erfa-
renheter om hur grupper av sökande tidigare har utfört arbetsuppgifterna. 25 pro-
cent av arbetsgivarna i en äldre brittisk studie angav att de använde arbetslöshets-
tiden som ett av kriterierna när man bedömde jobbansökningarna, Atkinson, Le-
sley och Meager (1996). Eriksson och Lagerström (2006) visar att sannolikheten 
att bli kontaktad via af´s databas var 9 procent lägre för arbetslösa än för de som 
hade jobb. Några nyare undersökningar baserade på fältexperiment finns som för-
söker studera ifall långtidsarbetslöshet medför lägre sannolikhet att få komma på 
en jobbintervju eller bli kontaktad på annat sätt. Oberholzer-Gee (2008) anger att 
en 2,5 år lång arbetslöshetsperiod minskar sannolikheten att bli kallad till intervju 
med hälften. Ghayad (2013) skickade ut ungefär 4000 ansökningar till ameri-
kanska arbetsgivare och studien visade att efter 6 månader var det väldigt få som 
fick några erbjudanden om att komma på intervju även fast de hade rätt kvalifikat-
ioner för det aktuella jobbet. I en publicerad studie från USA (Kroft et al. 2013) 
redovisas även där ett negativt samband mellan arbetslöshetstidens längd och san-
nolikheten att bli kallad till en anställningsintervju. Efter åtta månaders arbetslös-
het är chansen att få en respons 45 procent lägre än för en person som varit arbets-
lös bara under en månad. Eriksson & Rooth (2014) redovisar resultat av ett 
svenskt experiment som tyder på att den sannolikheten minskar kraftigt endast vid 
rekrytering till jobb på låg- eller medelkvalificerad nivå och då för sökande med 
en pågående, sammanhängande arbetslöshetsperiod på minst nio månader. Deras 
studie tyder på att arbetsgivare använder erfarenhetsbaserade tumregler vid utsor-
tering av arbetssökande till lediga platser. 
 
Varför är det då så att arbetsgivare anser att långtidsarbetslöshet är en negativ sig-
nal? En orsak är att det finns en stor risk att man får politiskt korrekta svar vid 
enkäter och intervjuer med arbetsgivare kring frågor där det finns lagstiftning 
och/eller tydliga normer. Kvalitativa studier anger att arbetsgivare antar att långa 
arbetslöshetsperioder innebär att man under en lång tid sökt efter arbete utan att 
lyckas få något. Att man blivit nekad jobb av andra arbetsgivare ses som att det 
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finns något problem hos den sökande som innebär låg förväntad produktivitet, 
Oberholzer-Gee (2008) och Bonoli och Hinrichs (2012). 
 
I Gustafsson et al. (2013) presenteras resultaten av en studie baserad på inter-
vjuer med svenska arbetsgivare. Resultaten visar att positiva tidigare erfarenheter 
av anställda med nedsatt arbetsförmåga är ett skäl till att arbetsgivare är villiga 
att överväga anställning av arbetssökande med funktionshinder men för att en 
anställning ska komma till stånd krävs att det ska vara möjligt att matcha ”rätt 
person till rätt jobb”. Även fast vår studie inte berör funktionshindrade kan man 
anta att resonemanget blir relevant även för personer med långa arbetslöshetspe-
rioder bakom sig. Lönekostnadssubvention är ett incitament till att anställa per-
soner med reducerad arbetsförmåga men för att implementeringen av sådana 
anställningsbeslut ska vara framgångsrik fordras anpassning av arbetsplats och 
arbetsförhållanden. 
 
Liksom denna studie avser flertalet internationella, vetenskapliga studier av ar-
betsgivarperspektiv på lönesubventioner just anställning av arbetssökande med 
funktionshinder, se t.ex. Kaye, Jans och Jones (2011). Här anges kunskapen om 
olika handikapp och var de för med sig i form av anpassningar i olika former 
slag som den främsta orsaken till att arbetsgivare är tveksamma till att anställa 
personer med handikapp. Mer information om arbetssökande ökar chansen att 
arbetsgivare ”vågar anställa osäkra kort”. 
En studie av arbetsgivares sökbeteende och lönebidrag, Welters & Muysken 
(2006), visar att en stor anledning till de stora dödviktsförlusterna av lönesub-
ventioner beror på att staten utformar subventionerna lika för alla företag. Denna 
studie visar på stora skillnader i hur man genomför urvalsprocessen av sökande 
och vilka kriterier man har som viktiga signaler på olika produktivitetsskillnader. 
Beroende på storleken på organisationen, typen av jobb och läget på arbetsmark-
naden beter sig arbetsgivarna på olika sätt. Detta ger en policykonklusion att man 
borde utforma lönesubventionerna genom att differentiera utformningen, t.ex. 
genom att differentiera startnivån på subventionen. 
 
I en annan studie av Welters & Muysken (2008) använder de data från brittiska 
arbetsgivare. I deras noggranna analys av sökbeteendet bland arbetsgivare fram-
kommer att lönesubventioner för långtidsarbetslösa kommer att ha störst effekt 
ifall de riktas mot arbetsgivare som använder icke extensiva (antalet sökande 
kommer att vara litet) eller icke intensiva sökmetoder (anställningskraven är 
låga). 
 
I en studie av arbetsmarknadspolitik för att förbättra möjligheterna för äldre att 
stanna kvar på arbetsmarknaden, Conen m.fl. (2012), framkommer några intres-
santa resultat vad gäller attityder om lönesubventioner. Lönesubventioner anses 
som en mycket effektiv politik av mellan 36% (Italien) och 71% (Holland) för att 
kompensera för risken av lägre produktivitet. Desto större skillnad mellan upp-
skattad produktivitet och lön desto oftare uppfattar arbetsgivarna lönesubvent-
ioner som en effektiv väg att öka arbetskraftsdeltagandet av äldre. 
 
I en intressant studie från Schweiz, Bonoli (2014) undersöker man explicit om 
arbetsgivare anser att långtidsarbetslöshet är negativ signal och i så fall varför. 
699 av 1500 slumpmässigt utvalda arbetsgivare har svarat på enkäten. Man stude-
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rar också vad som skulle kunna få arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa. Re-
sultaten anger att man är orolig för låg motivation, låg produktivitet och person-
liga problem. Dessa resultat kom också fram redan på 90-talet i Atkinson m.fl. 
(1996). Analyserar man vilka grupper som verkar ha mest negativa åsikter om 
långtidsarbetslösa så är det stora företag. Om vi går över till frågan om vilka fak-
torer som skulle kunna få arbetsgivarna att anställa en långtidsarbetslös så kom-
mer följande faktorer upp som de fyra viktigaste: om vi kan få observera honom 
eller henne i arbete i några månader, om han eller hon är rekommenderad av nå-
gon vi litar på, om hon eller han har goda skäl för varför man inte hittat ett jobb 
tidigare och om man kan erhålla en subvention för en begränsad period.            
 
Utgår man får tidigare studier både från Sverige och utomlands finns det några 
uppslag som kan vara intressanta uppslag till en ny politik men vi behöver veta 
mer om arbetsgivare idag och deras inställning till lönesubventioner och personer 
som kan vara berättigade till subventioner. Därför ska vi nu övergå till att studera 
registerdata för att få mer kunskap om vilka egenskaper som arbetsgivare som har 
respektive inte har använt lönekostandssubventioner.  
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3 Skillnader mellan arbetsgivare som 
använder lönesubventioner och ar-
betsgivare som inte använder löne-
kostnadssubventioner 

Kunskapen är bristfällig vad gäller vad som skiljer arbetsgivare åt med avseende 
på vilka arbetsgivare som använder och vilka som inte använder sig av lönekost-
nadssubventioner. I detta avsnitt ska vi lägga en grund för analysen om orsakerna 
till att vissa arbetsgivare använder anställningar med stöd och andra inte genom 
att beskriva och analysera skillnader i bakgrundsegenskaper hos de olika arbetsgi-
varna.  

För att beskriva förekomsten av subventionerade anställningar finns det flera olika 
sätt att dela upp frågeställningen. Det vanligaste sättet är att anlägga ett individ-
perspektiv och studera individer som tar del av subventionerna. Som vi tidigare i 
avsnitt 2 beskrivit finns det lite kunskap om de arbetsgivare som anställer indivi-
der med subventioner. Bland dessa finns arbetsgivare som anställt en eller flera 
individer, det finns individer som har flera anställningar hos en och samma ar-
betsgivare, eller som har flera anställningar hos olika arbetsgivare. Vidare finns 
det organisationer med olika arbetsställen där en del arbetsställen anställt personer 
med subventioner och andra inte. Att välja perspektiv för att beskriva flöden in 
och ut ur olika subventionerade anställningar utifrån ett arbetsgivarperspektiv är 
således långt ifrån självklart och kan göras på flera olika sätt. I de följande avsnit-
ten har vi valt att definiera arbetsgivare på organisationsnummernivå. Skälet till 
detta val är att de data som levererats från Arbetsförmedlingen i liten omfattning 
innehåller uppgifter som gör det möjligt att identifiera enheter på arbetsställenivå. 
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3.1 Subventionerade anställningar 
 

Figur 1. Antalet individer med subventionerade anställningar 2006-2013 

 

 

Figur 1 beskriver hur antalet ärenden som utmynnat i subventionerade anställ-
ningar utvecklats under perioden 2006 till 2013. Över hela perioden är ökningen 
nästan 120%. En stor del i förklaringen är att nya program, som inneburit subvent-
ioner, har inrättats. Det bör påpekas att en individ kan ha haft flera anställningar 
hos en och samma arbetsgivare likaså kan en individ haft flera subventionerade 
anställningar men hos olika arbetsgivare. Vi har valt att se en subventionerad an-
ställd som en person som fått beslut om subventionerad anställning hos samma 
arbetsgivare som en subventionerad anställning oavsett antal beslut som rör 
samma individ och samma arbetsgivare. Vidare finns det ett antal individer som fått 
beslut om subventionerad anställning men som inte registrerats hos arbetsgivaren, exem-
pelvis pga. av att de fått ett annat osubventionerat arbete. Vi bedömer att det är en liten 
andel och att dessa är inkluderade i beskrivningen som följer.9 

 

I figur 2 redovisas således antalet arbetsgivare som anställt personer med en löne-
subvention på organisationsnummer nivå. 

 

                                                
9 Sätts en gräns vid att subventionen ska ha varat minst 5 dagar försvinner ca. 4.700 personer.	  
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Figur 2. Antalet arbetsgivare som anställt individer med lönesubvention perioden 
2006 – 2013 

 

Även antalet arbetsgivare som anställer individer med lönesubventioner har ökat, 
dock inte i samma omfattning som antalet individer med subventioner. Detta in-
nebär att varje arbetsgivare som anställer med subventioner i medeltal har fler 
subventionerade anställda 2013 än vad de hade 2006. Medelvärdet för antal sub-
ventionerade anställda per arbetsgivare som hade anställa med subvention var 
2,47 anställda år 2006 och medeltalet anställda med subventioner var 2,85 år 
2013. 

 

Figur 3. Antalet subventionerade anställda per arbetsgivare med subventionerade 
anställda 2013 

 

 

Det finns en relativt stor spridning på hur många subventionerade anställda som 
anställs av samma arbetsgivare. Majoriteten av arbetsgivare (58%) som anställer 
individer med subventioner anställer dock en person. 36 % av arbetsgivarna an-
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ställer mellan 2 – 5 personer. Den arbetsgivare i Sverige som 2013 hade flest sub-
ventionerade anställda hade 1 261. 

 

3.2 Arbetsgivares egenskaper 
Vi ger i följande avsnitt en beskrivning av de arbetsgivare som har haft subvent-
ionerade anställda baserat på registerdata. 

Bransch 

Det är helt uppenbart att det finns en variation med avseende på egenskaper hos 
arbetsgivare som använt lönesubventioner mellan branscher. De branscher som 
använder flest respektive minst subventionerade anställda redovisas i Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1. Branscher som 2013 använde minst respektive flest antal subvention-
erade anställda 

Minst Antal Andel 
Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 4 0,01 
Tobaksvarutillverkning 5 0,01 
Vattenförsörjning 12 0,02 
Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för 
föroreningsbekämpning 15 0,02 
Lufttransport 18 0,03 
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 25 0,04 
Flest Antal Andel 
Landtransport; transport i rörsystem 2921 4,37 
Intressebevakning; religiös verksamhet 2950 4,41 
Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 3051 4,57 
Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 3573 5,35 
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 3848 5,76 
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 5263 7,88 
Restaurang-, catering och barverksamhet 6827 10,22 
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 7482 11,20 
 

Medan de som använder minst subventionerade anställda är relativt heterogen 
framkommer att de branscher som har flest subventionerade anställda är branscher 
som antingen bygger på stor del av frivilligbasis eller är branscher som kan karak-
täriseras som sådana där erfarenhet kan misstänkas spela en mindre roll. Bilden är 
dock inte helt entydig och bland de som använder minst subventionerade anställda 
återfinns även branscher där erfarenhet och specialistutbildningar förekommer. 
Exempelvis inom lufttransporter och läkemedelsindustrin. De två branscher som 
använder flest subventionerade anställda är ” Detaljhandel utom med motorfordon 
och motorcyklar” (SNI 47) samt ”Restaurang-, catering och barverksamhet” (SNI 
56). 
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Figur 4. Andelen subventionerade anställda fördelade på ägarform.2006 – 2013 

 

 

I Figur 4 redovisas fyra olika ägarkategorier baserade på SCBs klassificering. Of-
fentligt ägarskap innefattar såväl offentliga institutioner som företag ägda av stat, 
kommun och landsting. När det gäller gruppen ”Övriga” så innehåller den exem-
pelvis ideella föreningar, trossamfund, etc. För det första kan det konstateras att 
andelen fördelat på ägare i viss mån förändrats över tiden. Majoriteten av arbets-
givare som anställer subventionerad arbetskraft är privatägda och andelen har ökat 
över den studerade tidsperioden. År 2006 var denna andel ca: 74 % och år 2013 
uppgick andelen till mer än 85 %. Huvuddelen av denna ökning matchas mot mot-
svarande minskning i gruppen av Övriga ägare, vilka minskat från 23 % år 2006 
till 12,5 år 2013. 

 

Regional variation 

Som inledningsvis nämndes är arbetsgivarperspektivet ibland inte entydigt defini-
erat. Det gäller inte minst de geografiska dimensionerna. I och med att ett företag 
kan ha verksamhet på flera orter, men huvudkontor på en annan ort finns det inte 
ett entydigt förhållande mellan företagets organisationsnummer och var den an-
ställde arbetar. I vår presentation har vi valt att definiera länstillhörighet som det 
län där arbetsgivaren, enligt organisationsnumret, har flest anställda snarare än 
den regionala hemvisten för huvudkontoret. I Figur 5 redovisas den genomsnitt-
liga andelen av arbetsgivare i respektive län som anställer subventionerad arbets-
kraft. Genomsnittsberäkningen gäller åren 2006 till 2013. 
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Figur 5. Den genomsnittliga andelen arbetsgivare med subventionerade anställda 
2006-2013 

 

 

Som framgår av Figur 5 finns det en relativt kraftig variation mellan länen. Stock-
holms län, som även har det största antalet arbetsgivare, har den lägsta andelen av 
arbetsgivare som anställer personer med subventioner. Den genomsnittliga ande-
len var under perioden ca: 8 %, med ett minimum år 2006 på 4 % och som mest 
9,8 % år 2010. Det län där andelen arbetsgivare som använder subventionerade 
anställda är Norrbottens län. I genomsnitt under perioden anställde nästan 23 % av 
arbetsgivarna i Norrbottens län någon person som hade lönesubvention. Snittet för 
landet som helhet är drygt 14 %. 

Figur 6. Genomsnittlig andel arbetsgivare som anställt personer med lönesubvent-
ion fördelat på arbetsgivarstorlek mätt i antalet anställda. (2006-2013) 

 

 

Som framgår av Figur 6 är mer än hälften av arbetsgivarna som anställer individer 
med en subvention små. Samtidigt ska detta ses i ljuset av att majoriteten av före-
tagen i Sverige har 1-5 anställda. Andelen arbetsgivare i Sverige med 1-5 an-
ställda var 2013 ca 86 % och det var 53 % av dessa som anställt personer med 
subventioner. Således gäller att trots att flest arbetsgivare som anställer med sub-
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ventioner anställer 1-5 anställda så är det mindre än vad som kan förväntas. Det är 
snarare i grupperna 6-10 respektive 11-20 anställda som de relativt sett flesta sub-
ventionerade anställda återfinns med hänsyn till olika gruppers storlek i den totala 
populationen. 

Företagets resultat 

En fråga som uppkommit under studien är om det är företag som går bra eller då-
ligt som anställer subventionerade anställda. Vi har valt att dela in rörelseresulta-
tet per anställd i fyra kvartiler med 25% av observationerna i respektive kvartil. 
Notera att denna information enbart finns från arbetsgivare som är Aktiebolag. 
Således ingår vare sig handelsbolag eller ideella föreningar i de siffror som pre-
senteras nedan.  

 

Figur 7. Kvartiler för genomsnittligt rörelseresultat per anställd för företag som 
anställt personer med subventioner, 2006 - 2013 

 

 

Figuren visar att när lönsamhet definieras som resultat per anställd så finns det 
skillnader mellan företag som använder respektive inte anställer personer med 
subvention. Det finns en klar överrepresentation bland företagen som befinner sig 
i andra kvartilen och en klar underrepresentation av företag som befinner sig i den 
fjärde kvartilen. Det är således relativt få företag som uppvisar ett högt rörelsere-
sultat per anställd och som anställt personer med en lönekostnadssubvention. 

Utbildningsnivå på företaget 

Vi har information om hur många personer som har en eftergymnasial utbildning 
hos respektive arbetsgivare. Från denna information har vi beräknat andelen av de 
anställda med eftergymnasial utbildning och klassat i tre grupper. I den första 
gruppen återfinns arbetsgivare som har mindre än 25 procent av sin personal med 
eftergymnasial utbildning. I den andra gruppen återfinns arbetsgivare med en an-
del mellan 25% och 75% och slutligen i den tredje gruppen återfinns arbetsgivare 
med mer än 75% av arbetsstyrkan bestående av personal med mer än eftergymn-

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

45	  

2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Kvant	  1	  

Kvant	  2	  

Kvant	  3	  

Kvant	  4	  



24 (92) 

asial utbildning. Vi har därefter jämfört denna andel med den totala andelen före-
tag i respektive grupp vilket redovisas i Figur 8. 

 

Figur 8. Andelen arbetsgivare med subventionerade anställda med eftergymnasial 
utbildning i förhållande till andelen arbetsgivare i respektive grupp  

 

 

Ett värde på ett innebär att andelen subventionerade anställda är samma som vad 
som kan förväntas, dvs. det motsvarar andelen av arbetsgivare i den totala popu-
lationen. Vad som framgår av Figur 8 är att för gruppen av arbetsgivare som har 
mindre än 25 procent av anställd personal med eftergymnasial utbildning så mots-
varas andelen av arbetsgivare med subventionerade anställda av den totala ande-
len. Vad som även framgår av figur 8 är att för arbetsgivare med en hög andel av 
personer med eftergymnasial utbildning så är arbetsgivare som anställer personer 
med subventioner klart underrepresenterade. Exempelvis så var det drygt 7 pro-
cent av de anställda med subventioner som återfanns här, medan andelen av det 
totala antalet organisationer var nästan 26 procent. På motsvarande sätt är gruppen 
av arbetsgivare med 25%-75% av sin personal med eftergymnasial utbildning 
överrepresenterad. 

Könssegregerade arbetsplatser 

Med en könssegregerad arbetsgivare menar vi en arbetsgivare där det ena könet är 
klart dominerande bland de anställda. Vi har även för denna variabel delat in ar-
betsgivarna i tre grupper baserat på i detta fall andelen kvinnor. Grupperna som 
används är; mindre än 25%, 25-75% respektive över 75% kvinnor anställda hos 
arbetsgivaren. Därefter har vi beräknat andelen arbetsgivare med subventionerade 
anställda och ställt denna andel i relation till den totala andelen arbetsgivare i de 
tre grupperna. 
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Figur 9. Andelen arbetsgivare med subventionerade anställda i förhållande till 
totala andelen arbetsgivare och kvinnor i respektive grupp. 

 

 

På samma sätt som analysen för utbildning indikerar ett att andelen arbetsgivare 
med subventionerade anställda är lika med andelen för den totala populationen. 
Vad som framgår av figuren är att det finns en klar underrepresentation av sub-
ventionerade anställda vid de arbetsplatser som domineras av det ena könet. Un-
derrepresentationen är något lägre om arbetsgivaren i huvudsak anställt män (< 
25% kvinnor) än om det dominerande könet är kvinnor. Vad som också är tydligt 
är att arbetsplatser som karaktäriseras av en jämnare könsfördelning också i högre 
grad anställer personer med subventioner.  

 

En faktor som det är intressant att se om den spelar någon roll är kön på operativ 
företagsledare – det som i vanliga fall benämns kvinnliga företagare. I dessa be-
skrivningar inkluderas enbart privata företag. I Figur 10 har vi beräknat andelen 
företag med kvinnlig operativ företagsledare som anställt personer med subvent-
ioner och satt det i relation till det totala antalet företag med kvinnor som operativ 
företagsledare. 
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Figur 10. Andelen kvinnor som operativ ledare i förhållande till andelen män som 
operativ ledare.  

 

 

Som i de tidigare beskrivningarna innebär värdet ett att andelarna är lika. Värdet 
för samtliga år är över ett vilket innebär att det är vanligare att företag med en 
kvinna som operativ företagsledare anställer personer med subventioner. Skillna-
den är stor då värden från 2010 och framåt ligger över 2 vilket innebär en dubbelt 
så stor andel kvinnliga chefer som anställer med subventioner. 

Andelen personer under 25 

En prioriterad grupp av de arbetslösa och som är föremål för särskilda subvent-
ioner är ungdomar. I figur Y redovisas fördelningen av arbetsgivare som använder 
subventionerad arbetskraft baserat på andelen tidigare anställda ungdomar. Ung-
domar är här definierade som personer som är under 26 år. Arbetsgivarna har de-
lats in i tre grupper efter hur stor andel av ungdomar de har anställt. I första grup-
pen ingår arbetsgivare som har mindre än 25 procent ungdomar anställda. I andra 
gruppen arbetsgivare finns de med 25%–75% ungdomar och slutligen i grupp 3 
återfinns arbetsgivare där mer än 75% av arbetsstyrkan utgörs av ungdomar. 
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Figur 11. Andelen arbetsgivare med subventionerade anställda personer under 25 i 
förhållande till andelen i respektive grupp för alla arbetsgivare. 

 

 

Om en arbetsgivare har < 25% ungdomar uppgår andelen arbetsgivare som anstäl-
ler med subventioner till ungefär vad som kan förväntas, dvs. kvoten av observe-
rad andel arbetsgivare med subventioner och andelen arbetsgivare med ungdomar 
av det totala antalet arbetsgivare är i princip lika. Vad som framgår är att de ar-
betsgivare som redan hade en stor andel ungdomar anställda är mindre benägna att 
anställa personer med subventioner. Det finns i andelen av det totala antalet ar-
betsgivare två gånger så många arbetsgivare som motsvarande andel av arbetsgi-
vare som anställt med subventioner.  

Andelen äldre arbetskraft 

En annan grupp som på senare år stått i fokus är gruppen av äldre arbetskraft. Vi 
har på motsvarande sätt som för ungdomar delat in arbetsgivarna i tre grupper 
baserat på hur stor andel av den totala arbetsstyrkan som utgörs av personer som 
är äldre än 55 år. 
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Figur 12. Andel av arbetsstyrkan över 55 år med subventioner i förhållande till 
andelen av den totala arbetsstyrkan som utgörs av personer som är äldre än 55 år. 

 

 

Även om det är få arbetsgivare där mer än 75% av arbetsstyrkan utgörs av äldre 
arbetskraft så framgår det av figuren att benägenheten att anställa subventionerad 
arbetskraft är lägre än förväntat. Ett värde på 0,25, vilket är genomsnittet för 
denna grupp, innebär att det finns fyra gånger så många arbetsgivare i denna 
grupp totalt sett jämfört med arbetsgivare som anställt personer med subventioner. 

Andelen invandrare 

En annan prioriterad grupp för arbetsmarknadspolitiken är invandrare. Det finns 
olika sätt att definiera denna population och vi har betingat grupptillhörighet på att 
båda föräldrarna ska vara född utanför Sverige.  

Figur 13. Andel invandrare (båda föräldrar födda utomlands) med subventioner i 
förhållande till andelen av den totala arbetsstyrkan i respektive grupp. 

 

Andelen arbetsgivare som anställer personer med subventioner är något överre-
presenterat bland de arbetsgivare där mer än 75% av arbetsstyrkan har en utländsk 
bakgrund enligt vår definition. Vad vi även ser i data är att denna grupp av organi-
sationer har vuxit markant under den studerade perioden. Det fanns ca. 50% fler 
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arbetsgivare med mer än 75% av arbetsstyrkan bestående av invandrare 2013 jäm-
fört med 2006. 

 

Nu har vi beskrivit hur arbetsgivare är fördelade på olika bakgrundsegenskaper. 
Denna beskrivande statistik behövs för att vi ska kunna presentera en övergri-
pande bild över arbetsgivare som använder lönekostnadssubventioner. Beskriv-
ningar är dock endast beskrivningar och vi kan inte säga med någon säkerhet att 
vissa egenskaper, i sig själva, ökar eller minskar sannolikheten att man ska an-
vända sig av lönesubventioner. För att kunna säga något om vilka egenskaper som 
ökar respektive minskar sannolikheten att man använder sig av subventionerade 
anställningar när vi tar hänsyn till en stor mängd egenskaper behöver vi någon 
form av sambandsanalys. Sambandsanalyser presenterar vi i nästa avsnitt.      

3.3 Regressionsanalyser 
I samtliga analyser i detta kapitel använder vi oss av linjära sannolikhetsmodeller. 
Om en koefficient är positiv och signifikant säger vi att sannolikheten för att en 
arbetsgivare ska anställa med en subvention är högre om arbetsgivaren har den 
aktuella egenskapen. Om den skattade koefficienten är negativ föreligger det om-
vända förhållandet, dvs. att sannolikheten är lägre att arbetsgivaren ska anställa 
subventionerad arbetskraft med aktuell egenskap. Vi redovisar enbart koefficien-
ter som är signifikanta på minst 5 procentsnivån, d.v.s. minst med 95 procents 
säkerhet skilda från noll. Det ska noga påpekas att vi inte avser att skatta några 
kausala orsakssamband utan partiella korrelationer där vi konstanthåller för de 
egenskaper som vi tagit med i modellen. Vi talar således om att en egenskap på-
verkar utfallet – att anställa någon med en subvention – men det går på basis av 
data inte att entydigt säga att påverkan är enkelriktad. Det kan för vissa egenskap-
er lika gärna vara så att en arbetsgivare som erhåller en subventionen påverkas av 
det valet och utvecklar aktuell egenskap. Fördelen med att ändå använda regress-
ionsmetoder jämfört med beskrivande statistik är att vi kan isolera förhållandet 
mellan en egenskap och uppgifter om arbetsgivaren har använt subventioner eller 
inte genom att samtidigt hålla alla andra faktorer konstanta. För att exempelvis 
försöka undersöka betydelsen av att en kvinna är operativ ledare för sannolikheten 
att aktuell organisation använt sig av en lönesubvention vill vi i denna jämförelse 
samtidigt ta bort påverkan av att det t.ex. är så att kvinnliga ledare oftast finns i 
andra branscher än där män är ledare. Detta innebär att jämförelserna på ett mer 
renodlat sätt beskriver samvariationen mellan den undersökta egenskapen och 
sannolikheten att arbetsgivaren anställer subventionerad arbetskraft 2008 - 2013. 

3.4 Vilka arbetsgivare använder subventionerade an-
ställda 

Inledningsvis redovisar vi analyserna på ett datamaterial som täcker åren 2008 till 
2013. I analyserna skattas en linjär sannolikhetsmodell med hjälp av paneldataa-
nalys. I detta fall en s.k. ”fixed effekt modell”.10 Vi redovisar resultaten för två 
olika populationer. I kolumn (1) redovisas resultaten för samtliga arbetsgivare. I 
kolumn (2) inkluderas även information om hur framgångsrik arbetsgivaren är i 
termer av rörelseresultat per anställd och därför finns bara företag med i den ana-
lysen. Resultatet redovisas i tabell 3.1. 
                                                
10 Valet av fixed effekt är baserat på Hausmantestet.  
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Tabell 3.1. Egenskaper som samvarierar med att arbetsgivaren/företagaren anstäl-
ler subventionerad arbetskraft 2008 - 2013. Linjära sannolikhetsmodeller. 

Anställt med subvention 
Koefficient 

(1) 
Standard 

fel 
Koefficient 

(2) 
Standard 

fel 

 

Alla arbets-
givare 

 
Företag 

 Arbetsgivarefaktorer 
    Antal anställda 0,0003 0,000 0,0003 0,000 

Andel med eftergymnasial utbildning -0,0003 0,0000 -0,0003 0,000 
Hade året innan anställt med subvention 0,178 0,001 0,186 0,001 

     Ålderssegregerad arbetsplats 
    Andel ungdomar 
    25%-75% 0,009 0,001 0,008 0,001 

>75% -0,033 0,002 -0,027 0,002 

     Andel Äldre arbetskraft 
    25%-75% 0,016 0,001 0,016 0,001 

>75% -0,025 0,001 -0,026 0,001 
Könssegregerad arbetsplats 

    Kvinnodominerad arbetsplats -0,019 0,001 -0,017 0,002 
Mansdominerad arbetsplats -0,026 0,001 -0,025 0,001 
Operativ företagsledare är kvinna 0,010 0,001 0,011 0,001 
Andel utrikesfödda (Ref: < 25%) 

    25%-75% 0,043 0,002 0,044 0,002 
>75% 0,014 0,003 0,017 0,003 
Ägare 

    Övrigt -0,028 0,005 
  

     Kontext 
    Län (Referens Stockholm) 
    Hallands län 0,014 0,006 0,014 0,007 

Västra Götalands län 0,012 0,004 0,011 0,005 
Värmlands län 0,032 0,010 0,032 0,012 
Örebro län 0,033 0,008 0,026 0,009 
Västmanlands län 0,024 0,008 0,028 0,009 
Gävleborgs län 0,018 0,008 

  Västernorrlands län 0,024 0,010 0,022 0,011 
Västerbottens län 0,034 0,010 0,033 0,012 
Norrbottens län 0,048 0,012 0,044 0,014 
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Anställt med subvention 
Koefficient 

(1) 
Standard 

fel 
Koefficient 

(2) 
Standard 

fel 

 

Alla arbets-
givare 

 
Företag 

 Bransch (Referens: Tillverkningsindustrin) 
    Jordbruk, skogsbruk och fiske -0,032 0,007 -0,031 0,008 

Transport och magasinering -0,025 0,010 -0,023 0,011 
Hotell- och restaurangverksamhet 0,051 0,011 0,058 0,012 
Informations- och kommunikationsverksamhet -0,045 0,009 -0,044 0,009 
Finans- och försäkringsverksamhet -0,026 0,012 

  Fastighetsverksamhet -0,058 0,009 -0,051 0,010 
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik -0,036 0,007 -0,033 0,007 
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 
stödtjänster -0,020 0,008 -0,020 0,009 
Vård och omsorg; sociala tjänster -0,022 0,010 

  Kultur, nöje och fritid 
  

-0,018 0,009 
Annan serviceverksamhet -0,026 0,009 

  
     År 

    2009 -0,017 0,000 -0,016 0,000 
2010 -0,003 0,000 

  2011 0,007 0,000 0,009 0,001 
2012 0,005 0,000 0,007 0,001 
2013 0,004 0,001 0,006 0,001 
 

Resultaten i tabell 3.1. ger en överblick över ett antal egenskaper hos arbetsgivare 
som påverkar sannolikheten att anställa en person som enligt något kriterium – 
bedömning från arbetsförmedlingen eller rättighetsbaserad – är subventionerad. 
Data omfattar samtliga arbetsgivare i Sverige under perioden 2008-2013 och 
bland dessa har gruppen av arbetsgivare som anställt minst en person med löne-
subvention identifierats. Syftet med analysen är att kunna presentera sådana egen-
skaper som signifikant ökar eller minskar sannolikheten att arbetsgivare ska an-
ställa en person som är subventionerad. Analyserna har genomförts för dels hela 
populationen av arbetsgivare, dels för enbart företag. Företag är här definierat som 
arbetsgivare som lämnar uppgifter om rörelsens vinster. I presentationen har vi 
valt att dela in variablerna i två grupper. ”Arbetsgivarekaraktäristika”, vilket är 
sådana faktorer som direkt kan kopplas till den enskilda arbetsgivaren och arbets-
platserna. ”Kontextfaktorer” är sådana faktorer som kan vara gemensamma för ett 
antal arbetsgivare, i detta fall länstillhörighet samt branschtillhörighet. De koeffi-
cienter som skattas är så kallade marginaleffekter som indikerar med hur många 
procentenheter som sannolikheten att anställa en person med subventioner påver-
kas om företaget har en viss nivå på egenskapen eller har egenskapen ifråga. En 
koefficient som är negativ tolkas som att egenskapen korrelerar negativt med san-
nolikheten att anställa någon med subvention och en koefficient som är positiv 
tolkas som att denna korrelation är positiv, dvs. att sannolikheten är högre att ar-
betsgivaren har anställt en person med subvention med aktuell egenskap jämfört 
med referensegenskapen. 
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Arbetsgivarefaktorer 

Den första arbetsgivarefaktorn är antalet anställda. Som framgår av tabell 3.1. är 
den skattade koefficienten positiv. Tolkningen är således att det är högre sanno-
likhet att en arbetsgivare anställer individer med subventioner om arbetsgivaren 
har många anställda. Koefficienten är dock mycket liten vilket innebär att antalet 
anställda inte är någon faktor där sannolikheten att anställa med en lönekostnads-
subvention påverkas om inte det sker en stor ökning av antalet anställda. Den 
andra arbetsgivarefaktorn mäter andelen av arbetskraften som har en eftergymn-
asial utbildning. Sambandet mellan andelen med eftergymnasial utbildning och 
sannolikheten att anställa med en lönekostnadssubvention kan rent teoretiskt vara 
både positivt och negativt. Det är troligt att de arbetsplatser med en hög andel med 
eftergymnasial utbildning har bättre kunskap om lönekostnadssubventioner samt 
att de eventuellt har mer kunskap som kan motverka att vissa delar av arbetskraf-
ten exkluderas. Å andra sidan är det även rimligt att anta att arbetsplatser med en 
hög andel personer med eftergymnasial utbildning finns i branscher och företag 
som kräver hög utbildning varför möjligheten att anställa en person med en löne-
subvention från gruppen långtidsarbetslösa eller nyanlända till Sverige kan vara 
lägre. Den skattade koefficienten är negativ vilket innebär att sannolikheten att 
anställa någon med subvention är lägre för arbetsgivare som har en högre andel 
anställda med eftergymnasial utbildning. En faktor som vi senare kommer att dis-
kutera är erfarenheterna av de som anställts med subvention. Skattningen i tabell 
3.1. indikerar att erfarenheten av att tidigare ha anställt personer med subventioner 
spelar en stor roll. Sannolikheten att anställa en person med subvention det aktu-
ella året är väsentligt högre om arbetsgivaren hade en sådan anställd året innan. 
Detta är policymässigt ett mycket intressant resultat. Resultatet indikerar att det är 
mycket viktigt att minska de barriärer som finns för att arbetsgivare ska anställa 
den första personen med en lönekostnadssubvention inom aktuell organisation.  

I uppdraget har ingått att förutom att kartlägga hela populationen utifrån ett ar-
betsgivarperspektiv även försöka beskriva hur heterogena arbetsgivarna är och då 
speciellt studera några aspekter som t.ex. andelen unga och andelen kvinnor av de 
anställda. Eftersom hela kartläggningen har ett arbetsgivarperspektiv har vi valt 
att operationalisera detta genom att inkludera variabler som tyder på ålderssegre-
gering respektive könssegregering på olika arbetsplatser. När det gäller ålderseg-
regering har arbetsgivarna delats in i tre grupper beroende på hur ålderssamman-
sättningen ser ut i aktuell organisation och två variabler har konstruerats; andelen 
ungdomar mindre än 25 år respektive andelen äldre arbetskraft (över 55 år). Där-
efter har dessa två variabler delats in i grupperna < 25%, 25-75% respektive över 
75%. Om en arbetsgivare har över 75% tolkas det som att arbetsplatserna är do-
minerade av ung arbetskraft respektive äldre arbetskraft beroende på vilken varia-
bel som har det utfallet. Referenskategorin i dessa skattningar är att den aktuella 
gruppen är underrepresenterad, dvs. < 25%. Resultaten visar på intressanta resul-
tat i den bemärkelsen att sannolikheten att en arbetsgivare anställer en person med 
subvention är lägre om arbetsplatsen är ålderssegregerad. Detta gäller både för 
ungdomar och för äldre arbetskraft. Att mittengruppen 25%-75% har ett positivt 
tecken indikerar att det är arbetsgivare med en mix av yngre och äldre anställda 
som är mest benägna att anställa personer med lönesubventioner.  
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En liknande uppdelning har gjorts vad gäller könssegregering, men där har vi valt 
att enbart använda två kategorier definierade som att arbetsplatsen är mans- re-
spektive kvinnodominerad. Med en könssegregerad arbetsplats menas att minst 
75% av arbetsstyrkan hos arbetsgivaren tillhör det ena könet. Resultaten tyder på 
att vare sig om arbetsplatserna är dominerade av kvinnor eller män så är sannolik-
heten att anställa någon som med en lönekostnadssubvention lägre. Ytterligare en 
könsdimension är huruvida högsta chef för aktuell organisation är man eller 
kvinna påverkar sannolikheten att anställa personal med lönesubventioner. Våra 
resultat tyder på att det finns ett sådant samband. Om den operativa ledaren är 
kvinna ökar chanserna att arbetsgivaren ska anställa en person med subventioner. 
Det ska noteras att vi i regressionerna kontrollerar för bransch varför det faktum 
att kvinnor och män leder organisationer i olika branscher inte påverkar samban-
det mellan sannolikheten att anställa med en lönekostnadssubvention och kön på 
operativ företagsledare. 

När det gäller utländsk bakgrund bland arbetstagarna har arbetsgivarna delats in i 
tre grupper, mindre än 25%, 25-75% samt över 75%. Skälet till att inkludera 
denna variabel är att vissa av subventionerna är riktade till personer som är nyan-
lända till Sverige. Därför kan det finnas någon form av det som i forskningslittera-
turen kallas för ’peer effekt’. Denna innebär i detta fall att arbetsgivare med en 
större andel arbetstagare med utländsk bakgrund i högre grad anställer personer 
med utländsk bakgrund. Eftersom denna grupp utgör en del av personerna som är 
föremål för möjligheten till lönesubventioner antas att chanserna är större att per-
soner med lönesubventioner anställs hos arbetsgivare som har en högre andel an-
ställda med utländsk bakgrund. Resultaten tyder på att det finns ett sådant sam-
band. Om arbetsgivaren antingen har en jämn fördelning eller är dominerad av 
arbetstagare med utländsk bakgrund så är sannolikheten större att någon person 
med en lönesubvention har anställts. 

I diskussionerna har det ibland förts fram att offentliga arbetsgivare skulle ta ett 
större ansvar i den meningen att de förhållandevis anställer en större andel perso-
ner som behöver hjälp med att komma ut på arbetsmarknaden. Våra resultat tyder 
på att så inte är fallet. Det är det privata näringslivet som anställer flest med löne-
subventioner och egenskapen att det är en offentlig organisation har ingen signifi-
kant högre eller lägre sannolikhet att anställa med lönesubventioner när vi tar hän-
syn till organisationsegenskaper. Däremot visar resultaten, något överraskande, att 
sannolikheten att anställa en person med en lönekostnadssubvention är lägre om 
arbetsgivaren tillhör kategorin övriga, exempelvis ideella föreningar, då vi tar 
hänsyn till andra tillgängliga egenskaper hos arbetsgivarna. 

I modellerna har vi även inkluderat årseffekter. Dessa variabler tar hänsyn till att 
det faktiskt varit en ökad satsning på subventionerade anställda. Både i termer av 
antalet program och i termer av antalet nya målgrupper. 

 

Kontextvariabler 

Vad som framgår av resultaten är att det finns en regional variation i den mening-
en att flera länskoefficienter är signifikant skilda från noll. Samtliga koefficienter 
är positiva vilket innebär att om arbetsgivaren har de flesta antalet anställda i nå-
got av länen i tabell 3.1. så är sannolikheten att arbetsgivaren ska anställa en per-
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son med subventioner högre än om arbetsgivaren skulle vara lokaliserad i Stock-
holms län oavsett övriga arbetsgivarekaraktäristika som t.ex. branschtillhörighet. 

Vid analyserna av branschbetydelse har vi valt att använda tillverkningsindustrin 
som referens. Detta innebär att de negativa koefficienterna ska tolkas som att san-
nolikheten att anställa någon med subvention är lägre än om arbetsgivaren verkat 
inom tillverkningsindustrin. Detta gäller för nio olika branscher. En positiv koef-
ficient, så som för Hotell och restaurang, innebär att om arbetsgivaren återfinns i 
denna bransch så är sannolikheten högre jämfört med företag inom tillverknings-
industrin att arbetsgivaren ska anställa en person med subvention då vi tar hänsyn 
till övriga förklaringsfaktorer. 

 

I föreliggande avsnitt har vi presenterat en beskrivning av egenskaper hos arbets-
givare som anställt personer med subventioner. Vad vi kan konstatera är att det 
finns variationer mellan arbetsgivare som anställer respektive inte anställer perso-
ner med subventioner. Det tycks finnas en klar geografisk dimension där arbetsgi-
vare i de norra delarna av landet i en större omfattning anställer personer med 
subventioner. Det finns även en branschmässig variation där arbetsgivare i vissa 
branscher i större antal anställer subventionerad arbetskraft.  

För att kunna fördjupa sig vad olika arbetsgivare anser om lönesubventioner och 
inte bara ge en beskrivning av hur de ser ut har vi genomfört en stor enkätunder-
sökning som vi presenterar i nästa avsnitt. 
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4 Enkätundersökning av arbetsgivares 
erfarenhet av och perspektiv på löne-
subventioner  

Syftet med den enkätundersökning vi genomfört bland arbetsgivare i Sverige är 
att öka kunskapen om orsakerna till att vissa använder anställningar med stöd och 
andra inte. Populationen utgörs av alla företag/organisationer med minst en för-
värvsarbetande under åren 2006-2013, samt de förvärvsarbetande vid dessa orga-
nisationer. Försöksgruppen utgör de arbetsgivare som anställt personer med en 
lönekostnadssubvention som inte varit kopplad till ett funktionshinder. Jämförel-
segruppen består av alla andra arbetsgivare. 

Urval 

9826 arbetsgivare har fått brev från SCB där de uppmanas att svara på en webb-
enkät. Urvalet är ett matchat urval där vi hittar en jämförelsegrupp arbetsgivare 
med samma egenskaper som de som haft någon person anställd med en lönekost-
nadssubvention som inte är kopplad till något funktionshinder11. Urvalet av den 
möjliga jämförelsegruppen sker sedan slumpmässigt. Svarsfrekvensen är totalt 
36%, dvs 3566 arbetsgivare har svarat på enkäten. 2850 av arbetsgivarna har an-
gett att de inte har haft någon person anställd med en lönekostnadssubvention och 
716 av arbetsgivarna som svarat på enkäten har svarat att de haft någon person 
anställd med en lönesubvention som inte är kopplad till något funktionshinder.  

4.1 Att anställa med lönesubventioner 
I detta avsnitt ska vi analysera vilka skälen var till att man använde en lönekost-
nadssubvention. Vi vill också veta hur viktiga olika faktorer var för att anställa 
med stöd. Andra frågor som berör de som använt en lönekostnadssubvention 
handlar t.ex. om hur anställningen har fungerat och om de kan tänka sig att an-
ställa en person med en lönesubvention igen. Vi ställer också frågan om de bedö-
mer att den aktuelle personen hade fått anställning även utan subvention och vil-
ken typ av arbetsuppgifter personen haft. Frågor kring informationen av lönekost-
nadssubventioner är ytterligare ett område vi ställer frågor kring. 

En stor andel av arbetsgivarna som anställt en person med en lönekostnadssub-
vention har angett att anställningen fungerat ”mycket bra” (53%) eller ”ganska 
bra” (41%). Även fast anställningarna fungerat bra anger många att det har krävts 
mycket tid och resurser att få det att fungera bra.  Endast 6% av arbetsgivarna 
anser att anställningen fungerat ganska eller mycket dåligt. Mot bakgrund av detta 
resultat är det inte förvånande att 96% svarar ja på frågan ifall de kan tänka sig att 

                                                
11 Med utgångspunkt från populationen arbetsgivare, på organisationsnummer nivå, som hade 
subventionerade anställda 2013 och 2014 bildades gruppen arbetsgivare med subventionerade 
anställda. Denna grupp har sedan matchats exakt mot arbetsgivare som under perioden 2000-2014 
aldrig haft någon person anställd med subvention. De matchningsvariabler som användes var ar-
betsgivare som 2013 var lokaliserade i samma län (flest anställda i detta län), var verksamma i 
samma bransch (SNI nivå 2) och var i termer av antalet sysselsatta lika stora. När det gäller antalet 
sysselsatta delades arbetsgivarna in i grupperna 1-5, 6-10, 11-20, 21-50, 51-100, 101-250, 251-500 
och över 500 anställda. 
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anställa en person med en lönekostnadssubvention igen. När det gäller vilken typ 
av arbetsuppgifter som personerna som anställts med en lönekostnadssubvention 
har jobbat med så anger 73% att det har handlat om arbetsuppgifter som andra 
anställda har eller har haft. I relativt få fall har de det alltså varit frågan om att 
man använt en lönekostnadssubvention till att skapa nya typer av arbetsuppgifter. 

Tabell 4.1. Vad var skälen till att arbetsgivare anställde en person med lönesub-
vention. 

 Antal Procent 
1. Jag visste att möjligheten att anställa med lönesubvent-
ionering fanns 

330  35 

2. Lönekostnadssubventionen kan användas under en 
lagom lång period 

67 7 

3. Lönekostnadssubvention har rätt ersättningsnivå 73 8 
4. Vi har haft behov av mer personal inom områden där vi 
tänkt oss att anställa personer som t.ex. kan ha varit berät-
tigade till en lönesubvention. 

158 17 

5. Vi har bra erfarenhet av att anställa personer med löne-
kostnadssubvention 

174 19 

6. Annat skäl 135 14 
Total 937  100% 
 

I tabell 4.1 anger arbetsgivare skälen till att de anställde en person med en löne-
kostnadssubvention. Svaren utgår från den sist anställde med subvention som inte 
är kopplad till en funktionsnedsättning. Den största andelen av svaren anger att de 
anställt med lönesubvention för att de visste att möjligheten fanns. Att man har 
bra erfarenheter av lönesubventioner nämns också i stor omfattning. Av de som 
svarat ”annat skäl” anger många att någon aktör, oftast af, har tagit kontakt med 
företaget och fått de att anställa någon som varit berättigad till en lönekostnads-
subvention. Av övriga öppna svar anger också en stor grupp att de har som policy 
att anställa personer som ”de vill hjälpa tillbaka till arbetslivet”. 

Tabell 4.2. Bedömer du att den här personen hade fått anställning hos er även utan 
lönesubventionen? 

 Antal Procent 
1. Ja 67 9 
2. Nej 389 55 
3. Kanske  212 30 
4. Vet ej 40 6 
Total 708  100% 
 

55 procent anger att de inte tror att den person man anställt med en lönekostnads-
subvention hade fått anställning hos dem utan subventionen. Osäkerheten är 
ganska stor då ungefär 40% svarar ”kanske” eller ”vet ej” på frågan ifall den som 
anställts hade fått jobb även utan subvention. Om vi räknar ”Ja” och ”Kanske” 
som troliga fall där personen hade fått jobb hos berörd arbetsgivare även utan 
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subventionen så blir det ett mått på den troliga dödviktseffekten. En dödviktsef-
fekt på ungefär 40% innebär alltså att ca: 4 av 10 som anställs med en lönesub-
vention skulle ha rekryterats av berörda arbetsgivare även utan subventionen. 
 
Tabell 4.3. Varifrån har ni fått informationen om möjligheten att få en lönekost-
nadssubvention av en långtidsarbetslös eller en nyanländ  

 Antal Procent 
1. Arbetsförmedlingen 290 75 
2. Information inom organisationen 18 5 
3. En av våra anställda  24 6 
4. Annan informationskälla 55 14 
Total 387  100% 
 

Arbetsförmedlingen utgör den absolut viktigaste informationskällan vad gäller 
möjligheterna att anställa med en lönesubvention. Vi har också frågat de arbetsgi-
vare som anställt med en lönekostnadssubvention ifall de har blivit kontaktade av 
någon långtidsarbetslös eller nyanländ till Sverige och informerats om möjlighet-
en att de kan anställas med en lönekostnadssubvention och där svarar 54% att de 
blivit kontaktade. 

Tabell 4.4. Hur viktiga var olika faktorer för arbetsgivares val av att anställa med 
stöd? 

 Helt ovik-
tigt 

Ganska 
viktigt 

Ganska 
avgörande 

Helt avgö-
rande 

Ingen åsikt 

1. Enkelt regelverk 36 (5%) 109 (16%) 300 (45%) 117 (17%) 106 (17%) 
2. Arbetsförmedlingens stöd 32 (5%) 79 (12%) 283 (41%) 245 (36%) 44 (6%) 
3. Lönesubventionens omfatt-
ning i tid 

20 (3%) 90 (13%) 328 (49% 183 (27%) 53 (8%) 

4. Lönesubventionens omfatt-
ning i pengar 

11 (2%) 48 (7%) 326 (48%) 261 (38%) 37 (5%) 

5. Personalens kvalifikationer 
för arbetsuppgifterna. 

13 (2%) 53 (8%) 296 (44%) 292 (43%) 25 (3%) 

6. Vi ville stödja någon som 
var berättigad till en lönesub-
vention. 

89 (13%) 96 (14%) 246 (36%) 175 (26%) 68 (10%) 

7. Annat 21 (6%) 12 (4%) 10 (3%) 10 (3%) 279 (84%) 
 

Det är svårt att se tydliga riktningar i arbetsgivarnas svar om hur viktiga olika 
faktorer var för att de valt att anställa med stöd. Lönesubventions omfattning i 
pengar och personalens kvalifikationer för arbetsuppgifterna har dock den högsta 
andelen svar där man anger ”ganska avgörande” eller ”helt avgörande”.  Ett enkelt 
regelverk eller att arbetsgivaren ville stödja någon som var berättigad till en sub-
vention verkar inte vara så betydande orsaker till att man valt att anställa med 
stöd. 

4.2 Att inte anställa med lönesubvention 
I detta avsnitt ska vi försöka öka förståelsen av varför väldigt många arbetsgivare 
på den svenska arbetsmarknaden inte väljer att utnyttja de lönekostnadssubvent-
ioner som man kan erhålla för t.ex. långtidsarbetslösa och nyanlända till Sverige.    
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Tabell 4.5. Skälen till att arbetsgivare inte utnyttjat möjligheten att anställa en 
person med en lönekostnadssubvention 

 Utan rangordning Viktigaste skälet 
1. Kände inte till att möjligheten fanns 523 (12%) 439 (20%) 
2. Lönesubventionens omfattning i tid 117 (3%) 65 (3%) 
3. Lönesubventionens omfattning i pengar 124 (3%) 107 (5%) 
4. Dåligt stöd från AF 218 (5%) 103 (5%) 
5. Kan påverka dynamiken på arbetsplatsen negativt 123 (3%) 60 (3%) 
6. Jag har dålig erfarenhet av att anställa med lönekost-
nadssubvention 

254 (6%) 174 (8%) 

7. En person som varit arbetslös under lång tid har för 
låg förväntad produktivitet  

235 (5%) 122 (6%) 

8. Vid eventuell anställning av en nyanländ till Sverige - 
osäkerhet vad avser språket  

601 (14%) 238 (11%) 

9. Vid eventuell anställning av en nyanländ till Sverige- 
osäkerhet vad avser utbildningens kvalitet 

265 (6%) 71 (3%) 

10. Vid eventuell anställning av en nyanländ till Sve-
rige- osäkerhet vad avser social kompetens 

256 (6%) 54 (2%) 

11. Annat skäl 1543 (36%) 723 (33%) 
Total 4259 100% 2156 100% 
 

Tabell 4.5. visar på orsakerna till att arbetsgivare inte utnyttjat möjligheten att 
anställa en person med en lönekostnadssubvention. Det är en stor andel, ungefär 
en tredjedel, som svarar ”annat skäl” på frågan ”vilka är skälen till att ni inte ut-
nyttjat möjligheten att anställa en person med en lönekostnadssubvention”. Vi har 
därför analyserat de öppna svaren noggrant. De svar som framkommer handlar 
delvis om att den aktuella arbetsgivaren är enmansföretagare och inte vill ha an-
ställda eller att de inte känner något behov av att anställa över huvud taget just nu. 
De mer intressanta svaren för frågeställningen anger arbetsgivaransvaret och att 
de kräver hög kompetens på de sökande och därmed tror de inte att de kan få det 
genom att anställa personer berättigade till en lönekostnadssubvention. När det 
gäller arbetsgivaransvaret anger man en rad olika faktorer som gör att de tar 
”kraft, energi och pengar” för arbetsgivaren att involvera sig i en lönekostnadsan-
ställning. Ett stort antal arbetsgivare kände inte till att möjligheten fanns att er-
hålla en lönekostnadssubvention. När var femte arbetsgivare som inte använt stöd 
anger som viktigaste skäl att man inte känner till att man kan erhålla en lönesub-
vention för en långtidsarbetslös känns det som en given policyimplikation att dra 
igång en stor informationskampanj till arbetsgivare. En stor grupp tar upp osäker-
het vad avser språket vid anställning av en nyanländ till Sverige. Det är intressant 
att se att språket är den avgörande frågan vad avser osäkerhet vid anställningar av 
nyanlända, utbildningens kvalité och den sociala kompetensen anges i betydligt 
lägre omfattning som skäl till att man inte använt en lönekostnadssubvention. 
Ändå utgör osäkerheten om språk, utbildningens kvalité och den sociala kompe-
tensen vid anställning av en nyanländ till Sverige tillsammans nästan en femtedel 
av de viktigaste svaren. Det är bara svaret ”kände inte till att möjligheten fanns” 
som har en större frekvens vad gäller att förklara varför man inte använt någon 
lönekostnadssubvention. 
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4.3 Hypotetiska frågor till arbetsgivare 
För att försöka analysera vad som skulle kunna få arbetsgivare att anställa perso-
ner berättigade till en lönekostnadssubvention har vi ställt två hypotetiska frågor 
som behandlar en eventuell anställning av en person som varit arbetslös i över ett 
år och en person som är nyanländ till Sverige. Arbetsgivaren ska välja mellan två 
personer, en person som varit arbetslös i över ett år eller som är nyanländ till Sve-
rige och där arbetsgivaren kan få en lönekostnadssubvention och en person som 
har ett arbete. Arbetsgivaren har information om bakgrundsegenskaper som är 
relevanta för jobbet som t.ex. utbildning och erfarenhet men arbetsgivaren har inte 
all information. Frågan är då om det finns några förhållanden som skulle kunna få 
arbetsgivaren att anställa den person som man kan erhålla en subvention för. 

Tabell 4.6. Vad skulle få arbetsgivare att anställa en person som varit arbetslös en 
längre tid 

 Arbetslös över ett år Nyanländ till Sverige 
 Lönesubv. Ej Lönesubv.  Lönesubv. Ej Lönesubv. 
1. Subventionens omfattning i pengar 211 (28%) 415 (15%) 159 (21%) 312 (11%) 
2. Subventionens omfattning i tid 54 (7%) 100 (4%) 37 (5%) 66 (2%) 
3. Stöd vad avser handledning av 
individen, och i introduktionen på 
arbetsplatsen 

35 (5%) 161 (6%) 79 (10%) 236 (8%) 

4. Möjlighet att pröva personen innan 
en anställning kommer till stånd. 

380 (50%) 1413 (51%) 339 (44%) 1223 (44%) 

5. Att avlastas från Arbetsgivaran-
svaret (t.ex. genom att en annan aktör 
har det ansvaret så som ett beman-
ningsföretag). 

34 (4%) 161 (6%) 42 (5%) 159 (6%) 

6. Annat 22 (3%) 104 (4%) 38 (5%) 168 (6%) 

7. Inget skulle få mig att anställa en 
person som varit arbetslös över ett 
år/nyanländ som jag kan få stöd för. 

23 (3%) 423 (15%) 79 (10%) 635 (23%) 

Total 759 (100%) 2777 (100%) 773 (100%) 2799 (100%) 
 

Vid rangordning har de som svarat fått ange de tre viktigaste skälen. I denna tabell 
presenterar vi det viktigaste, alltså arbetsgivarnas rangordning 1. En stor andel 
(45-50%) av samtliga arbetsgivare som svarat på frågan anger att ”möjligheten att 
pröva personen innan en anställning kommer till stånd” skulle kunna få dem att 
anställa en långtidsarbetslös eller en nyanländ till Sverige med en lönekostnads-
subvention. Det finns här anledning att överväga ett ”tvåstegsförfarande” där man 
först prövar den aktuelle personen t.ex. en månad för att sedan om arbetsgivaren 
vill fortsätta anställningen ger en ”normal” lönekostnadsanställning. Den största 
skillnaden mellan de arbetsgivare som använt en lönekostnadssubvention och de 
som inte gjort det finner vi i betydelsen av subventionens omfattning i pengar och 
andelen som under inga omständigheter skulle kunna tänka sig att anställa en 
långtidsarbetslös eller en nyanländ till Sverige. Ungefär dubbelt så hög andel 
bland arbetsgivare som anställt med subvention jämfört med övriga anger att sub-
ventionens omfattning i pengar är den viktigaste faktorn som skulle kunna få dem 
att anställa en långtidsarbetslös eller en nyanländ till Sverige. En hög andel bland 
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de arbetsgivare som inte haft någon anställd med en lönekostnadssubvention 
anger att ”inget skulle få mig att anställa en person som varit långtidsarbetslös 
eller nyanländ som jag kan få stöd för”, 15% för långtidsarbetslösa och hela 23% 
när frågeställningen avser nyanlända till Sverige. Det finns alltså en betydande 
skillnad mellan hur man ställer sig till långtidsarbetslösa jämfört med nyanlända 
till Sverige. Båda för arbetsgivare som haft och som inte haft erfarenhet av att ha 
anställt med en lönekostnadssubvention är det nästan 10 procentenheter högre 
andel som inte kan tänka sig att anställa nyanlända till Sverige jämfört med ande-
len som inte kan tänka sig att anställa en långtidsarbetslös med stöd. 

Vi ser några intressanta skillnader i svaren mellan de som använt en lönekostnads-
subvention för att anställa en långtidsarbetslös person eller en person som är nyan-
länd till Sverige och de som valt att inte använda lönesubventioner. För att lite 
noggrannare se om skillnaderna i svar verkligen beror på att arbetsgivare som 
anställt med stöd och arbetsgivare som valt att inte anställa med stöd tänker olika 
givet egenskaperna hos organisationerna utnyttjar vi här nu ”tvillingansatsen”. 
Varje arbetsgivare som haft stöd är exakt matchad (de har samma observerbara 
egenskaper) med en arbetsgivare som inte haft stöd och då vi väljer att göra jäm-
förelserna parvis istället för jämförelser mellan hela grupper kommer vi att erhålla 
resultat som på ett bättre sätt analyserar skillnader mellan grupperna och som inte 
påverkas av att egenskaperna hos arbetsgivarna från de olika totala grupperna är 
olika. 

Det är 232 arbetsgivare av de som använt sig av lönesubventioner där också ”tvil-
lingen” har svarat på enkäten. Så materialet bygger alltså på en jämförelse mellan 
464 arbetsgivare där hälften haft en person anställd med en lönesubvention. 

Tabell 4.7. Vad skulle få arbetsgivare att anställa en person som varit arbetslös en 
längre tid* 

 Arbetslös över ett år Nyanländ till Sverige 
 Lönesubv. Ej Löne-

subv.  
Lönesubv. Ej Löne-

subv. 
1. Subventionens omfattning i pengar 78 (31%) 30 (13%) 68 (21%) 20 (11%) 
2. Subventionens omfattning i tid 17 (7%) 10 (4%) 14 (5%) 9 (2%) 
3. Stöd vad avser handledning av indi-
viden, och i introduktionen på arbets-
platsen 

12 (5%) 11 (5%) 31 (10%) 21 (8%) 

4. Möjlighet att pröva personen innan 
en anställning kommer till stånd. 

115 (46%) 119 (53%) 98 (44%) 99 (44%) 

5. Att avlastas från Arbetsgivaransvaret 
(t.ex. genom att en annan aktör har det 
ansvaret så som ett bemanningsföre-
tag). 

12 (5%) 11 (5%) 16 (5%) 16 (6%) 

6. Annat 7 (3%) 6 (3%) 11 (5%) 12 (6%) 

7. Inget skulle få mig att anställa en 
person som varit arbetslös över ett 
år/nyanländ som jag kan få stöd för. 

8 (3%) 36 (16%) 21 (10%) 54 (23%) 

Total 249 (100%) 223 
(100%) 

259 
(100%) 

231 (100%) 

* Vid rangordning har de som svarat fått ange de tre viktigaste skälen. I denna tabell presenterar vi 
det viktigaste, alltså arbetsgivarnas rangordning 1. 
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Analysen kring tabell 4.7 har samma upplägg som där vi analyserade vad som 
skulle kunna få arbetsgivare att anställa personer berättigade till en lönekostnads-
subvention genom att studera utfallet av två hypotetiska frågor som behandlar en 
eventuell anställning av en person som varit arbetslös i över ett år och en person 
som är nyanländ till Sverige.  

De skillnader i svar mellan arbetsgivare som använt respektive inte använt sig av 
en lönekostnadssubvention bestod främst i svaren på två frågor. Dels i svaren av 
om betydelsen av omfattningen i pengar, dels i andelen som svarat att: ”inget 
skulle få mig att anställa en person som varit arbetslös över ett år/nyanländ till 
Sverige som jag kan få stöd för.” När det gäller frågorna som berör vad som 
skulle kunna få arbetsgivarna att anställa en långtidsarbetslös så är nu skillnaden 
ännu större vad gäller betydelsen av subventionens omfattning i pengar där 31% 
av arbetsgivarna som tidigare använt stöd anger att det är den viktigaste insatsen 
som skulle kunna få dem att anställa en långtidsarbetslös före en person har arbete 
medan motsvarande andel hos de arbetsgivare som inte anställt med en lönekost-
nadssubvention är 13 procent. Även när det gäller skillnaden i andelen som under 
inga omständigheter kan tänka sig att anställa en långtidsarbetslös före en som har 
jobb har den ökat något så att 15% av arbetsgivarna som inte använt stöd anger att 
de instämmer det påståendet och motsvarande siffra för de som använt stöd är 3 
procent. Även när vi studerar vad som skulle kunna få en arbetsgivare att anställa 
en nyanländ till Sverige som man kan erhålla stöd för istället för en person som 
har ett arbete ökar skillnaden nu. Hela 23 procent av arbetsgivarna som inte an-
ställt med stöd tidigare anger att det viktigaste förhållandet som kan medföra att 
de kan tänka sig att anställa en nyanländ till Sverige som man erhålla en lönekost-
nadssubvention för istället en person som har arbete ifall omfattningen i pengar är 
rätt. För arbetsgivare som använt stöd tidigare är det 10 procent som sätter denna 
punkt som den viktigaste att de inte kan tänka sig att anställa en nyanställd med 
stöd. 

Nu har vi presenterat en beskrivning av två hypotetiskt ställda frågor. Vi ska nu 
försöka analysera ifall svaren på dessa frågor påverkas av typer av bakgrunds-
egenskaper hos arbetsgivarna. 

4.4 Arbetsgivares inställning 
Analyserna nedan bygger på de matchade data som användes för enkätutskicket 
och enbart frågor som innehåller svar på de hypotetiska frågorna är med i ana-
lysen. För en beskrivning av tanken med våra regressionsanalyser se avsnitt 3. Vi 
tar här hänsyn till våra matchningsvariabler: län, bransch samt företagsstorlek. 
Enkäten har också innehållit ett antal hypotetiska fall där respondenten uppmana-
des att i en anställningssituation rangordna ett antal egenskaper som skulle med-
föra att sannolikheten ökade att man skulle anställa en person med en lönekost-
nadssubvention istället för en person med arbete. I båda fallen var den hypotetiska 
anställningen kopplad till en lönesubvention. Utgångspunkten för fråga 9 var att 
det rörde sig om en person med en historia av långtidsarbetslöshet och i fråga 10 
om en nyanländ till Sverige. Rangordningen skedde så att respondenten angav 1 
för den viktigaste egenskapen som skulle påverka sannolikheten att anställa med 
subvention, 2 för den näst viktigaste och slutligen 3. Övriga alternativ lämnades. I 
den första analysen studeras dessa svar i relation till att arbetsgivaren faktiskt har 
anställt.  
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Tabell 4.8. Egenskaper som signifikant samvarierar med beslutet att anställa personer 
med subventioner. År 2013. Linjär sannolikhetsmodell 

 

”Viktig-
ast” 

 

”Angivit 
svar” 

 

 

Alla 
(1) 

Företag 
(2) 

Alla 
(3) 

Företag 
(4) 

 
Koef. Koef. Koef. Koef. 

Långtidsarbetslösa 
       Subventionens omfattning i pengar 0,100 0,091 0,044 0,054 

   Subventionens omfattning i tid 0,088 
 

0,058 0,041 
   Handledning och introduktions stöd 

 
-0,080 

  Nyanlända 
       Handledning och introduktions stöd 
  

 0,042 
   Tidigare subventioner 0,244 0,244 0,243 0,241 
Arbetsgivarekaraktäristika     
Andel ungdomar 

       >75% -0,116 -0,100 -0,100 
 Andel Äldre arbetskraft 

       >75% -0,072 -0,055 -0,067 -0,049 
Andel med eftergymnasial utbildning -0,0004 -0,001 -0,0004 -0,001 
Resultat per anställd Kvartiler 

    Kvartil 4 
 

0,037 
  Kontextfaktorer 

    Län (Referens Stockholm) 
       Kalmar län 0,084 

 
0,085 

 Bransch (Referens: Tillverkningsindustrin) 
       Utvinning av mineral -0,211 -0,205 -0,232 -0,231 

   Försörjning av el, gas, värme och kyla -0,130 
      Finans- och försäkringsverksamhet 

   
-0,095 

   Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik 0,046 0,049 

     Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 
stödtjänster 0,085 0,088 0,082 0,084 
 

I tabell 4.8. redovisas enbart de arbetsgivareegenskaper som är signifikanta på 
minst 5 procentsnivån, alltså de som med 95 procents säkerhet är skilda från noll. 
Tabellen består av fyra resultatkolumner. De två första kolumnerna, (1) och (2), 
anger resultaten där svaren som kommer från enkäten endast beaktar det som ar-
betsgivaren ansett som viktigast, dvs. endast om arbetsgivaren angivit ”1” på den 
aktuella egenskapen. Vi benämner denna definition 1. I kolumn (3) och (4) defi-
nieras egenskapen som viktig om arbetsgivaren över huvud taget angivit egen-
skapen, dvs. en etta, tvåa eller trea. Detta utfall benämns definition 2. För både 
definition ett och två särredovisas resultatet dels för arbetsgivare, dels för företag.  

Långtidsarbetslösa 

Den första egenskapen som analyseras är om arbetsgivaren tycker att subvention-
ens omfattning i pengar är viktig för beslutet att anställa en långtidsarbetslös med 
en lönesubvention före en person har ett arbete. Som framgår av tabell 4.8. är 
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detta en egenskap som är positiv och signifikant oavsett definition av utfall och 
grupp som studeras. Den positiva koefficienten tolkas som att sannolikheten att en 
arbetsgivare ska ha anställt en person med en subvention är högre om arbetsgiva-
ren ansett att omfattning av subventionen uttryckt i pengar är viktigt för ett hypo-
tetiskt beslut om att anställa en långtidsarbetslös med en lönesubvention före en 
person som har ett arbete. Vi kan inte från analysen utläsa något om storleken på 
subventionen har betydelse och vad en eventuell optimal nivå skulle kunna vara. 
Däremot skulle man kunna hävda att det troligen skulle vara positivt att informera 
om att subventionerna som används innebär betydande belopp för en arbetsgivares 
lönekostnad.  

Resultaten visar vidare att om en arbetsgivare angivit att subventionens omfatt-
ning i tid är viktig för ett hypotetiskt beslut om att anställa en långtidsarbetslös 
med en subvention är också sannolikheten högre att aktuell arbetsgivare verkligen 
anställt personer med subventioner. Detta gäller dock inte definition 1 och om 
gruppen består av företag. För handledning och introduktionsstöd är koefficienten 
negativ för företag och om utfallet definieras enligt definition 1. Detta innebär att 
om företag angivit att handledning och introduktionsstöd är det viktigaste skälet 
som kan påverka chansen att anställa en långtidsarbetslös med en lönesubvention 
före en person med arbete så är sannolikheten lägre att någon person också verkli-
gen har anställts med subvention i aktuell organisation.  

 

Nyanlända till Sverige 

Situationen vad gäller signifikanta egenskaper som påverkar viljan att anställa en 
nyanländ till Sverige med en lönesubvention för att förklara variationen om man 
verkligen anställt med stöd är till relativt stor omfattning olik den som gällde för 
långtidsarbetslösa. Handledning och introduktionsstöd är för gruppen av nyan-
lända, då definition 2 av utfallet används, den enda positiva och signifikanta egen-
skapen i de hypotetiska fallen. Detta innebär att sannolikheten att ha anställt en 
person med subvention är större om arbetsgivaren angivit att handledning och 
introduktionsstöd påverkar ett hypotetiskt anställningsbeslut för en nyanländ till 
Sverige med subvention före en person som har ett arbete.  

Arbetsgivarekaraktäristika 

Vad vi först kan konstatera är att de egenskaper som signifikant samvarierar med 
beslutet att anställa en person med subvention är förhållandevis lika, dvs. obero-
ende av definition och grupp. Eftersom vi har tillgång till data över en relativt 
lång tid har vi kunnat konstruera en variabel som indikerar om organisationen haft 
en subventionerad anställd året innan. Denna egenskap är både starkt signifikant, 
positiv och stor oavsett utfallsdefinition och analysgrupp. Detta innebär att om en 
arbetsgivare haft en subventionerad anställd 2012 så ökar sannolikheten att ar-
betsgivaren även har det 2013. Av resultaten framgår även att ålderssegregerade 
arbetsplatser är mindre benägna att anställa personer med subventioner. Detta gäl-
ler både om arbetsplatserna karaktäriseras av en stor andel ungdomar (<25%) och 
om arbetsplatsen karaktäriseras av en stor andel äldre (>55). Slutligen, om ana-
lyserna begränsas till företag och om vi inkluderar ett mått på lönsamhet, i detta 
fall resultat per anställd, så är resultatet signifikant och positivt för definition 1. 
Detta ska tolkas som att om företaget har ett resultat i den fjärde kvartilen, dvs. 
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bland de företag som har det högsta resultatet per anställd, så är det en högre san-
nolikhet att företaget haft en subventionerad anställd. 

Kontextfaktorer 

Det finns en mycket liten regional variation i termer av signifikanta länskoeffici-
enter när vi begränsar analyserna till 2013. I jämförelse med Stockholms län, som 
är vårt referens län, är det bara Kalmar län som kommer ut som signifikant skilt 
från 0. Detta innebär att om en arbetsgivare (dock inte enbart företag) är lokali-
serat i Kalmar län så är chanserna större att arbetsgivaren har anställt personer 
som tar del av en subventionsåtgärd. Även den branschmässiga variationen är 
begränsad då analyserna bara omfattar 2013. Om företaget tillhör branschen som 
utvinner mineraler så är chansen lägre att de har anställt en person med en sub-
vention. Detsamma gäller om företaget arbetar med vattenförsörjning eller om 
företaget jobbar med finansfrågor. Detta gäller dock bara för enstaka utfallsdefi-
nitioner. Om arbetsgivaren antingen är verksam inom juridik, ekonomi mm. eller 
uthyrning av fastighetsservice så är chanserna större att arbetsgivaren anställt en 
person med en lönekostnadssubvention jämfört med vår referens som är tillverk-
ningsindustrin. 

4.5 Vilka arbetsgivare företräder respektive egen-
skap? 

Vi har kunnat konstatera att det finns vissa egenskaper i upplägget med aktuell 
lönekostnadssubvention som är av betydelse för sannolikheten att arbetsgivare ska 
anställa en långtidsarbetslös eller en nyanländ till Sverige med en subvention. För 
att kunna påverka inställningen hos arbetsgivarna är det viktigt att veta om det 
finns någon systematik och om svaren är beroende av arbetsgivarnas egenskaper 
eller om de är generella. För att studera denna aspekt har vi valt att studera de 
olika frågesvaren som en funktion av arbetsgivarnas karaktäristika och kontext-
faktorer. I följande analyser utgör således svaren på de olika hypotetiska frågorna 
den beroende variabeln och vi söker vilka egenskaper det är som samvarierar med 
att arbetsgivaren tycker att just denna aspekt är viktig för ett hypotetiskt anställ-
ningsbeslut. I presentationen har vi valt att begränsa oss till de variabler vars koef-
ficienter är signifikant skilda från noll med 95 procents sannolikhet. 
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Tabell 4.9. Subventionens omfattning i pengar 

 
Långtidsarbetslös Nyanländ 

Subventionens omfattning i pengar Koefficient Koefficient 
Operativ företagsledare är kvinna 0,037 0,039 
Antal anställda 

 
-0,0003 

Andel Äldre arbetskraft 
  >75% -0,041 

 Andel utrikesfödda (Ref: < 25%) 
  25%-75% 0,085 0,044 

>75% 0,084 0,094 
Län (Referens Stockholm) 

  Uppsala län 
 

-0,069 
Södermanlands län 

 
-0,065 

Jämtlands län -0,083 -0,065 

   Bransch (Referens: Tillverkningsindustrin) 
  Jordbruk, skogsbruk och fiske 
 

0,052 
Utvinning av mineral -0,137 -0,102 
Försörjning av el, gas, värme och kyla 

 
-0,162 

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring -0,125 -0,149 
Kultur, nöje och fritid 0,116 

  

Om aktuell arbetsgivare har en kvinna som operativ företagsledare ökar sannolik-
heten att respondenten uppger att subventionens omfattning i pengar är viktig för 
det hypotetiska anställningsbeslutet. När det gäller antalet anställda visar den skat-
tade koefficienten ett signifikant värde då frågan som innehöll informationen att 
den arbetssökande som kunde anställas med en lönesubvention var nyanländ till 
Sverige. Ju mindre företaget är desto högre är sannolikheten att omfattningen av 
pengar kopplat till subventionen anses viktig. Resultaten visar vidare att arbetsgi-
vare med en stor andel äldre (<55 år) i mindre omfattning angivit att den monetära 
omfattningen av subventionen som viktig om personen som ska anställas med en 
subvention varit långtidsarbetslös. 

När det gäller andelen nyanlända utrikes födda visar resultaten att i jämförelse 
med arbetsgivare som har en mindre andel invandrare anställda så har övriga ar-
betsgivare uppfattningen att omfattningen av subventionen i pengar är viktig. 
Detta gäller både för långtidsarbetslösa och nyanlända till Sverige. Resultaten 
visar att det finns en viss regional variation. Det negativa tecknet indikerar att 
sannolikheten att en arbetsgivare från dessa län ska ha angivit pengar som viktigt 
är lägre än jämförelselänet vilket i skattningarna är Stockholm. Jämtlands län har 
en sådan negativ koefficient både för långtidsarbetslösa och för nyanlända, medan 
Uppsala och Södermanlands län har en negativ koefficient för nyanlända. Detta 
innebär att arbetsgivare med flest anställda i dessa län är mindre benägna att svara 
att subventionens omfattning i pengar är viktig för beslutet att anställa en nyan-
länd till Sverige med en lönesubvention före en person med arbete. Slutligen finns 
det viss branschheterogenitet. Minustecknet framför estimatet ska tolkas som att 
arbetsgivare från dessa branscher i lägre omfattning uppger pengar som viktigt för 
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det hypotetiska anställningsbeslutet. För långtidsarbetslösa rör det sig om 
branscherna ”utvinning av mineral samt offentlig förvaltning”. För nyanlända 
gäller det utvinning av mineral, försörjning av el m.m. samt offentlig förvaltning. 
Branscher där monetära medel kopplat till subventionen är mer viktiga återfinns i 
”jord- och skogsbruk samt kultur och nöjesbranschen”. 

Tabell 4.10. Subventionens omfattning i tid 

 
Långtidsarbetslös Nyanländ 

Subventionens omfattning i tid Koefficient Koefficient 
Antal anställda -0,0001 

 Kvinnodominerad arbetsplats -0,026 -0,017 

   Län (Referens Stockholm) 
  Södermanlands län 
 

-0,039 
Hallands län -0,036 

 Västernorrlands län 
 

-0,030 
Jämtlands län -0,032 

 Västerbottens län -0,035 -0,039 
Bransch (Referens: Tillverkningsindustrin) 

  Jordbruk, skogsbruk och fiske 
  Utvinning av mineral -0,037 

 Byggverksamhet -0,031 
  

Som framgår av tabellen ovan är samtliga skattade koefficienter negativa. En ne-
gativ koefficient ska tolkas som att om en arbetsgivare har denna egenskap så är 
det lägre sannolikhet att arbetsgivaren uppgivit att det är subventionens omfatt-
ning i tid som är viktigast för möjligheten att anställa en person med lönesubvent-
ion före en person som har ett arbete. Resultaten för långtidsarbetslösa tyder på att 
desto större ett företag är ju mindre är benägenheten att ange subventionen i tid 
som viktig för det hypotetiska anställningsbeslutet. Likaså kommer sannolikheten 
att arbetsgivaren ska ange detta som en viktig egenskap för att anställa personer 
med lönesubventioner att vara lägre om arbetsgivaren kommer från Hallands, 
Jämtlands- eller Västerbottens län. Vidare finns det två branscher, ”Utvinning av 
mineral samt Byggverksamhet”, där resultaten indikerar att sannolikheten att sub-
ventionens omfattning i tid ska vara viktig för anställningsbeslutet är lägre än om 
arbetsgivaren kom från vår referensbransch ”tillverkningsindustrin”. När det gäl-
ler nyanlända visar resultaten att sannolikheten att ange subventionen i tid som 
den viktigaste faktorn för anställning med lönesubvention är lägre om andelen 
kvinnor hos arbetsgivaren utgörs av fler än 75 % eller kommer från Söderman-
lands-, Västernorrlands eller Västerbottens län.  
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Tabell 4.11. Handledning och introduktionsstöd 

 
Långtidsarbetslös Nyanländ 

Handledning och introduktionsstöd Koefficient Koefficient 
Andel Äldre arbetskraft 

  >75% -0,021 -0,030 

   Län (Referens Stockholm) 
  Uppsala län -0,046 -0,052 

Gotlands län -0,045 
 

   Bransch (Referens: Tillverkningsindustrin) 
  Försörjning av el, gas, värme och kyla -0,084 

 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 
 

-0,102 
Byggverksamhet 

 
-0,045 

Kultur, nöje och fritid 
 

-0,054 
Ägare (Ref: Offentligt ägande) 

  Övriga 
 

0,042 
 

För de långtidsarbetslösa är sannolikheten att en arbetsgivare ska ange handled-
ning och introduktionsstöd som viktigast lägre om arbetsgivarens arbetsplatser 
karaktäriseras av att de har en hög andel äldre arbetskraft, dvs. mer än 75% som är 
55 år eller äldre. Detta gäller även om arbetsgivaren är lokaliserad i Uppsala län 
eller på Gotland samt om arbetsgivaren är verksam inom branschen ”Vattenför-
sörjning m.m.” För nyanlända finns ett större antal påverkansfaktorer. Sannolik-
heten att ange handledning och introduktionsstöd som det viktigast förhållandet 
som kan påverka viljan att anställa en nyanländ till Sverige med en subvention 
istället för en person utan subvention som har ett arbete är lägre om andelen äldre 
arbetskraft är hög eller om arbetsgivaren har flest antal anställda i Uppsala län. 
Det finns även en viss branschheterogenitet. Om arbetsgivaren tillhör någon av 
branscherna ”Vattenförsörjning m.m.”, ”Byggverksamhet” eller ”Kultur, nöje och 
fritidbranschen” är sannolikheten lägre att denne ska ange handledning och intro-
duktionsstöd som viktigast för det hypotetiska anställningsbeslutet.  
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Tabell 4.12. Möjlighet att pröva personen 

 
Långtidsarbetslös Nyanländ 

Möjlighet att pröva personen Koefficient Koefficient 
Andel Äldre arbetskraft   
25%-75%  0,045 
>75% -0,140 -0,083 
Mansdominerad arbetsplats -0,048 

 Län (Referens Stockholm) 
  Östergötlands län 0,118 

 Jönköpings län 0,097 
 Hallands län 

 
0,147 

Västra Götalands län 0,070 0,066 
Västmanlands län 

 
0,130 

Gävleborgs län 0,109 
 Jämtlands län 

 
0,144 

Västerbottens län 0,106 
 Norrbottens län 0,112 
 

   Bransch (Referens: Tillverkningsindustrin) 
  Jordbruk, skogsbruk och fiske -0,100 -0,070 

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -0,305 
 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik -0,059 
 Vård och omsorg; sociala tjänster -0,096 -0,084 

Kultur, nöje och fritid -0,167 -0,101 
 

I analysen av möjligheten att prova en anställd framkommer en mycket mer tydlig 
bild över vilka egenskaper som spelar roll för sannolikheten att ange att detta är 
det viktigaste förhållandet i det hypotetiska fallet. Som tidigare innebär ett nega-
tivt värde att sannolikheten att arbetsgivaren i detta fall ska ange ”möjligheten att 
pröva en person” som viktigast för det hypotetiska anställningsbeslutet av en per-
son med en lönesubvention är lägre om arbetsgivaren har den aktuella egenskap-
en. Ett positivt värde ska tolkas tvärt om, dvs. att om arbetsgivaren har den an-
givna egenskapen ökar chansen att arbetsgivaren ska ha angett ”möjligheten att 
pröva” som den viktigaste egenskapen för att vilja anställa med subvention. 

För de långtidsarbetslösa gäller att om arbetsplatsen består av mer än 75% äldre 
arbetskraft och mer än 75% män så är sannolikheten lägre att ”möjligheten att 
pröva” ska anges som det viktigaste förhållandet avseende viljan att anställa med 
lönesubvention. Detta gäller även om arbetsgivaren arbetar inom branschen ”Vat-
tenförsörjning m.m.” Däremot visar länskoefficienterna att det finns arbetsgivare i 
en hel del län som anser denna dimension mer betydelsefull jämfört med arbetsgi-
vare i Stockholms län. Om arbetsgivaren har anställda i Östergötlands-, Jönkö-
pings-, Västra Götalands-, Gävleborgs-, Västerbottens- eller Norrbottens län är 
sannolikheten högre att arbetsgivaren ska ange ”möjlighet att pröva aktuell per-
son” som det viktigaste skälet för att anställa med lönesubventioner. Det finns 
även en branschvariation vad gäller möjligheten att pröva en subventionerad an-
ställd. För arbetsgivare inom Jordbruk m.m., Vattenförsörjning m.m. Juridik och 
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ekonomi, Vård och omsorg samt Kultur och nöje gäller att sannolikheten är lägre 
att ”möjligheten att få prova en anställd” är det viktigaste förhållandet för att an-
ställningsviljan med lönesubventioner. 

För nyanlända är situationen något annorlunda. För arbetsgivare med en relativt 
jämn åldersstruktur, lokaliserade i Hallands-, Västra Götalands-, Västmanlands 
och Jämtlands län är sannolikheten att ha uppgivit möjlighet att prova större än för 
respektive jämförelsegrupp. Å andra sidan om arbetsplatsen domineras av äldre 
arbetskraft eller om arbetsgivaren tillhör någon av branscherna ”Jordbruk, Vård 
och omsorg eller Kultur och nöjesbranschen” är sannolikheten lägre att arbetsgi-
varen ska ange ”möjligheten att få prova” som det viktigaste skälet till att man kan 
tänka sig att anställa en person med lönesubvention före en person utan subvent-
ion som har ett arbete. 

 

Tabell 4.13. Avlastas från arbetsgivaransvaret 

 
Långtidsarbetslös Nyanländ 

 
Koefficient Koefficient 

Antal anställda -0,0001 
 Andel ungdomar 

  >75% -0,036 -0,049 
Kvinnodominerad arbetsplats 

 
0,025 

Andel utrikesfödda (Ref: < 25%) 
  25%-75% -0,025 -0,028 

   Län (Referens Stockholm) 
  Östergötlands län -0,036 

 Jönköpings län 
 

-0,050 
Kalmar län -0,048 -0,043 
Gotlands län 

 
-0,077 

Västra Götalands län 
 

-0,031 
Värmlands län 

 
-0,049 

Gävleborgs län -0,045 
 Västerbottens län 

 
-0,044 

Norrbottens län 
 

-0,055 

   Bransch (Referens: Tillverkningsindustrin) 
  Utvinning av mineral 
 

-0,048 
Försörjning av el, gas, värme och kyla 

 
-0,040 

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 0,041 0,049 
 

Alla koefficienter utom den för branschen ”Handel och reparationer av motorfor-
don”, och som relateras till den hypotetiska situationen där den arbetssökande var 
långtidsarbetslös, är negativa. Detta innebär att sannolikheten att en arbetsgivare 
ska ange att ”avlastning som arbetsgivare” är den viktigaste faktorn för att öka 
chansen att vilja anställa med subvention är lägre om arbetsgivaren har följande 
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karaktäristika: arbetsgivare med få anställda, majoriteten av de anställda är ung-
domar under 25 är, andelen utrikesfödda är vare sig extremt låg eller hög. När det 
gäller regionala variationer så är sannolikheten lägre om arbetsgivaren finns i Ös-
tergötland, Kalmar eller Gävleborgs län. Vidare är sannolikheten lägre att avlast-
ning som arbetsgivare ska anses vara det viktigaste förhållandet om arbetsgivaren 
är i branschen ”Handel och reparationer av motorfordon m.m.”  

Även i situationen då arbetsgivaren ska ange under vilka förhållanden man kan 
tänka sig att anställa en person som är nyanländ till Sverige är sannolikheten lägre 
att avlastning som arbetsgivare ska anses viktigast om arbetsplatsen domineras av 
ungdomar. Däremot är resultatet det omvända om arbetsplatserna hos arbetsgiva-
ren domineras av kvinnor. Om så är fallet ökar sannolikheten att arbetsgivaransva-
ret ska vara det viktigaste skälet till att anställa en nyanländ till Sverige med sub-
vention. Resultatet för nyanlända visar på en klart större regional variation i ter-
mer av antalet signifikanta koefficienter. Sannolikheten att ange arbetsgivareav-
lastning som viktigast är lägre om arbetsgivaren är lokaliserad i Jönköping, Kal-
mar, Gotlands, Blekinge, Västra Götaland, Västerbotten eller Norrbottens län jäm-
fört med Stockholms län. Den är också lägre om arbetsgivaren antingen arbetar 
med ”Utvinning av mineraler eller Försörjning av el”. Om arbetsgivaren är verk-
sam inom ”Handel och reparationer av motorfordon” är sannolikheten högre att 
avlastning av arbetsgivaransvaret ska anges som det viktigast förhållandet som 
kan öka anställningsviljan med lönesubventioner.  

Tabell 4.13. Inget skulle få mig att anställa en långtidsarbetslös eller nyanländ till 
Sverige med subventioner 

 
Långtidsarbetslös Nyanländ 

Inget skulle påverka Koefficient Koefficient 
Operativ företagsledare är kvinna -0,044 

 Antal anställda -0,0002 -0,000 
Andel Äldre arbetskraft 

  >75% 0,132 0,083 
Kvinnodominerad arbetsplats 

 
0,045 

Län (Referens Stockholm) 
  Hallands län -0,067 

 Västra Götalands län -0,040 
 Gävleborgs län -0,066 
 Jämtlands län 

 
-0,081 

   Bransch (Referens: Tillverkningsindustrin) 
  Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,069 

 Byggverksamhet 0,090 0,091 
Fastighetsverksamhet 0,080 

 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,044 
 Ägare (Ref: Offentligt ägande) 

  Offentliga 
 

-0,107 
Övriga -0,047 -0,090 
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Vi har ställt arbetsgivarna inför en hypotetisk situation där de ska välja mellan en 
person som är långtidsarbetslös eller nyanländ till Sverige som de kan få en löne-
kostnadssubvention för och en person som har ett arbete och där de då inte kan få 
någon subvention. Analysen ovan har handlat olika faktorer som kan påverka 
chansen att man kan tänka sig att anställa med subvention. Men vi har också haft 
möjligheten för arbetsgivarna att svara att: ”inget skulle få mig att anställa en som 
varit arbetslös över ett år och som jag kan få stöd för eller inget skulle få mig att 
anställa en person som är nyanländ till Sverige och som jag kan få stöd för”. Om 
arbetsgivaren angivit detta alternativ kan det tolkas som att arbetsgivaren är emot 
subventioner i sig eller så är det så att arbetsgivaren systematiskt utestänger grup-
perna långtidsarbetslösa eller nyanlända i Sverige med subventioner jämfört med 
personer utan subventioner som har jobb. En negativ koefficient ska här tolkas 
som att arbetsgivaren i lägre grad ansett att man inte under några omständigheter 
kan tänka sig att anställa en person med subvention och en positiv koefficient att 
de i högre grad använt detta alternativ. När det gäller de långtidsarbetslösa är san-
nolikheten högre att arbetsgivare aldrig skulle kunna tänka sig att anställa en per-
son med denna egenskap om den operativa företagsledaren är man, arbetsgivaren 
har få anställda, en stor andel av arbetskraften är äldre. Vidare är chanserna större 
att en subventionerad anställning inte kommer tillstånd om arbetsgivaren är verk-
sam inom ”Jordbruk, Byggverksamhet eller den bransch som benämns Juridik, 
ekonomi m.m.” Om arbetsgivaren är lokaliserad i Halland, Västra Götaland eller 
Gävleborgs län är sannolikheten lägre att arbetsgivaren är av uppfattningen att de 
aldrig skulle kunna tänka sig att anställa en långtidsarbetslös med subventioner 
före en person utan subvention som har ett arbete. 

Resultatet skiljer sig rätt mycket om den hypotetiska frågeställningen gäller en 
personen som är nyanländ till Sverige. Även här visar det sig att arbetsplatsens 
storlek har betydelse, och i likhet med analysen av de långtidsarbetslösa, är benä-
genheten större att arbetsgivaren har inställningen att de kan tänka sig att anställa 
långtidsarbetslösa ifall de få anställda. Resultaten för nyanlända anger att arbets-
givare som har en stor andel kvinnor anställda har en större benägenhet att inte 
vara villiga att anställa personer som är nyanlända till Sverige. Det finns en myck-
et liten systematisk variation när det gäller län och bransch i den meningen att det 
är få län och branscher som signifikant samvarierar med den beroende variabeln. 
Om ett företag är lokaliserat i Jämtland minskar sannolikheten att arbetsgivaren 
aldrig skulle kunna tänka sig att anställa en nyanländ till Sverige med subvention 
jämfört med en person utan subvention som har ett arbete. Om arbetsgivaren till-
hör byggsektorn ökar däremot denna sannolikhet. Slutligen är det en större chans 
att arbetsgivaren aldrig skulle vilja anställa en nyanländ med subvention om före-
taget är privatägt. Detta i jämförelse med offentligägda och övriga arbetsgivare 

I den sista analysen av de hypotetiska frågorna har vi integrerat svaren för lång-
tidsarbetslösa och invandrare. Detta innebär att utfallet här är att arbetsgivaren 
anger att denne aldrig skulle kunna tänka sig att anställa någon med lönesubvent-
ion före en person som har ett arbete men där man inte kan få någon lönekost-
nadssubvention och detta gäller både för nyanlända och för långtidsarbetslösa. 
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Tabell 4.14. Inget skulle få mig att anställa en person med subventioner vare sig 
långtidsarbetslös eller nyanländ 

 
Koefficient 

Operativ företagsledare är kvinna -0,040 
Antal anställda -0,0002 

  Andel Äldre arbetskraft 
>75% 0,130 

  Län (Referens Stockholm) 
Gotlands län -0,099 
Hallands län -0,065 
Västra Götalands län -0,045 
Gävleborgs län -0,062 

  Bransch (Referens: Tillverkningsindustrin) 
Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,052 
Byggverksamhet 0,096 
Ägare (Ref: Offentligt ägande) 
Övriga -0,047 
 

Om den operativa företagsledaren är man, organisationen är liten i termer av anta-
let anställda, har en hög andel äldre arbetskraft och om arbetsgivaren är verksam 
inom ”Jordbruk eller Byggverksamhet” så är sannolikheten högre att arbetsgiva-
ren är av uppfattningen att denne inte skulle vilja anställa någon med subvention, 
vare sig långtidsarbetslös eller nyanländ, före en person som har arbete. Om ar-
betsgivaren är lokaliserad i Gotlands-, Hallands-, Västra Götalands eller Gävle-
borgs län är dock sannolikheten att arbetsgivaren skulle kunna tänkas sig att an-
ställa en person med subvention större jämfört med Stockholms län. Om ägarka-
tegorin är privat eller offentlig så är sannolikheten högre att man inte kan tänka 
sig att anställa med subventioner jämfört med ideella organisationer och övriga 
”övriga ägarkategorier”. 
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5. Intervjuer med arbetsgivare om deras 
syn på lönesubventioner  

Den kvalitativa delen av studien om arbetsgivareaspekter på lönesubventioner är 
baserad på två urval av arbetsgivare från Arbetsförmedlingen respektive SCB. Det 
första var organisationer som vid tidpunkten för kontakt använde lönesubvention-
er och omfattade 25 organisationer i hela landet. Samtliga organisationer kontak-
tades, varav 10 tackade ja till att bli intervjuade. Förutom en telefonintervju ägde 
alla intervjuer rum hos organisationen eller på en plats som valdes av intervjuper-
sonen. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och tre timmar. Samtliga intervjuer 
transkriberades och kodades av forskarlaget. I det andra urvalet identifierade SCB 
fyra organisationer som vid tidpunkten för kontakt inte använde lönesubventioner. 
Samtliga organisationer kontaktades och blev intervjuade per telefon. Intervjuerna 
varade mellan 25 minuter och en timme. Intervjuerna transkriberades inte av tids-
skäl men genomlyssnades flera gånger och kodades av forskarlaget under analys-
processen. 

Nedan följer en analys av djupintervjuerna med nio arbetsgivare som samtliga 
anställt personal med lönesubventioner: en bilverkstad, en frivilligorganisation, en 
modebutik, ett lägenhetshotell, ett städföretag, en livsmedelsbutik, ett utbildnings-
företag, en tidningsaffär samt en kommun. Härutöver ingår fem intervjuer med 
arbetsgivare som inte upplever det som aktuellt att anställa personal genom an-
ställningsbidrag; ett universitet12, en fastighetsförvaltare, en bärproducent, en 
länsstyrelse och en grönsaksodlare. Intervjustudien hade ett relativt stort bortfall 
bland de organisationer som använder subventionerade anställningar då flera ar-
betsgivare inte ville låta sig intervjuas.13 Orsaken till det är inte känd, men det 
finns anledning att misstänka att ämnet i några fall upplevdes som känsligt. På 
grund av det stora bortfallet är materialet begränsat och gör inte anspråk på att 
vara representativt för synen på lönesubventioner bland arbetsgivare på den 
svenska arbetsmarknaden. Intervjustudien av de organisationer som inte använder 
subventionerade anställningar omfattade samtliga fyra organisationer som vi fick 
samtycke att intervjua av SCB. De röster som lyfts fram i rapportdelen ger en ge-
nerell bild av de synpunkter och förhållningssätt som förekommer. Analysen av 
intervjumaterialet inleds med en kort beskrivning av företagen. Detta följs av en 
jämförelse av bakgrunden till rekryteringarna och av de skäl som arbetsgivarna 
angav till att de valt att rekrytera genom anställningsbidrag. Denna diskussion 
inbegriper frågan om hur arbetsgivarna fått kunskap om bidragsformen ifråga och 
hur de fått kontakt med arbetstagarna. Därefter diskuteras de arbetsuppgifter som 
de rekryterade fick utföra, hur rekryteringen/rekryteringarna påverkade förhållan-
dena på arbetsplatsen, arbetsgivarnas syn på systemet samt de subventionerade 
anställningarnas utfall. Avslutningsvis görs en sammanfattande analys av hur re-
kryteringarna med anställningsbidrag fungerat i organisationerna. Slutsatserna bör 
                                                
12 Universitetet var med i urvalet av organisationer som använder anställningsbidrag och intervju-
ades i den omgången men har förflyttas till gruppen av organisationer som inte använder anställ-
ningsbidrag eftersom de inte längre gör det. 
13 Vi fick intervjua ca en fjärdedel av de organisationer som vi fick samtycke att kontakta genom 
SCB. Alla intervjuer i denna del av studien utfördes på plats (förutom en telefonintervju), med en 
högt stående representant från organisationen(oftast en av ägarna). Samtliga intervjuer transkribe-
rades och kodades av projektgruppen i Lund. 



54 (92) 

betraktas som preliminära givet det begränsade empiriska underlaget – men stu-
dien har en bra täckning av organisationstyper och arbetsorganisering.  

5.1 Arbetsgivarna 
Bilverkstaden är ett mindre familjeföretag som är beläget i ett industriområde i en 
mindre ort, några mil utanför en större mellansvensk stad. Företaget hade vid in-
tervjutillfället tre anställda på heltid samt en anställd med lönesubvention motsva-
rande tjugofem procent av en heltidstjänst. Två av de heltidsanställda, ägaren samt 
en anställd arbetade som bilmekaniker. Ägarens hustru arbetade med administrat-
ion och redovisning.  

Frivilligorganisationen är belägen i ett svenskt storstadsområde, och har som syfte 
att utbilda vad man kallar ”mänskliga rättighetsambassadörer”. Organisationen 
drivs av en pensionerad kvinna med bakgrund som konsult i Bryssel, som arbetar 
på ideell basis. Ytterligare en person är anställd på deltid. Organisationen finan-
sieras huvudsakligen genom ideellt arbete, men har tidvis fått ekonomiskt stöd av 
Ungdomsstyrelsen, SIDA och olika stiftelser. Organisationen har under sin verk-
samma tid haft totalt haft sex anställda genom anställningsbidrag. 

Modebutiken ligger i en större mellansvensk stad och företaget säljer framförallt 
damkläder. Företaget hade vid intervjutillfället totalt åtta anställda varav merpar-
ten arbetat där sedan mer än ett decennium. Modebutiken hade härutöver nyligen 
gjort en anställning med hjälp av anställningsbidrag. 

Lägenhetshotellet ligger i en större stad i Västsverige och har privatpersoner och 
”budgetresenärer” som primär målgrupp. I företaget arbetar förutom ägaren tre till 
fyra övriga personer, och några ytterligare under högsäsong. Vid intervjutillfället 
hade samtliga anställda någon form av anställningsbidrag. 

Kommunen är en organisatorisk enhet i en mindre sydsvensk kommun. Genom 
denna enhet har kommunen för närvarande något mer än 50 personer anställda 
genom anställningsstöd. Dessa ”lånas” eller ”hyrs” därpå ut till såväl privata aktö-
rer som kommunala förvaltningar. De lönebidragsanställda utför inget arbete i den 
anställande organisationen.  

Städföretaget ligger i en mellanstor stad i Norrland och nyligen har expanderat till 
en större stad i Norrland. Företaget har existerat i fem år och har åtta heltidsan-
ställda och fem vikarier i huvudorten och fyra anställda i orten som företaget nyli-
gen har etablerat sig i. Alla anställda, inklusive en av ägarna städar. Den huvud-
sakliga sysselsättningsperioden infaller under sommaren medan vinter och vår 
används för att träna nyrekryterade medarbetare. Företaget befinner sig i en kon-
kurrensutsatt marknad med fler än 100 andra städföretag i närområdet. 

Livsmedelsbutiken är en medelstor butik som ingår i en större landsomfattande 
kedja. Butiken ligger i en förort till en mellanstor Norrländsk stad. Inom såväl 
butiken som koncernen har man generellt en låg personalomsättning, där många 
kommer in direkt från skolan och stannar tills de går i pension. Vid intervjutill-
fället utgjordes personalen av fyra heltidsanställda, ett större antal var anställda på 
deltid och tre till fyra behovsanställda som arbetade på timbasis.  

Tidningsaffären ligger centralt beläget i en mellanstor Norrländsk stad och säljer 
tidningar, pappersartiklar, snabbmat och varma och kalla drycker och tillhandhål-
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ler biljetter, speltjänster och andra nätbaserade tjänster. Förutom ägaren arbetade 
fyra personer på allmän visstidsanställning med en tjänstgöringsgrad på 75 %.  

Utbildningsföretaget ligger i en stor Norrländsk stad och utför utbildningstjänster 
huvudsakligen åt Arbetsförmedlingen och är en del av ett större rikstäckande före-
tag. Vid intervjutillfället hade företaget tio anställda varav fem var tillsvidarean-
ställningar.  

Den studerade organisationen som i undersökningen benämns "Universitetet" be-
står av den samhällsvetenskapliga fakulteten på ett svenskt universitet. Den inter-
vjuade personen arbetar som ansvarig personalhandläggare. Den samhällsveten-
skapliga fakulteten består av sju institutioner och olika institutionsgemensamma 
administrativa stödfunktioner. Verksamheten utgörs av såväl forskning som ut-
bildning, vilka regleras av en särskild anställningsordning, som administrativa och 
andra stödfunktioner. Vid intervjutillfället var sammantaget knappt 750 personer 
anställda varav ingen med lönesubvention. 

Bland arbetsgivarna som inte anställt med lönesubventioner ingick ett enmansfö-
retag i fastighetsförvaltningsbranschen i en mellanstor stad i västra Sverige. Där-
utöver intervjuades en västsvensk bär- och potatisproducent som regelbundet an-
ställer ungefär fem säsongsarbetare från Polen och Bulgarien under vår och höst 
för planterings- och skördearbete. Vidare intervjuades ägaren av en ekologisk 
grönsaksodling i mellersta Sverige som tidigare anställt personal genom anställ-
ningsbidrag, men som upphört med detta. Slutligen intervjuades länsrådet vid en 
länsstyrelse i Sydsverige, där man inte längre använder anställningsbidrag vid 
rekryteringar. De fyra sista intervjuerna har använts som jämförelsepunkter i ana-
lysen.  

Nedan följer en beskrivning och analys av hur det har gått till när företagen rekry-
terade med anställningsbidrag.  

5.2 Rekryteringsförfarandena 
Ett sätt att närma sig och förstå systemet med anställningsstöd vad gäller dess 
funktion på arbetsmarknaden är att studera hur rekryteringsprocessen gick till. 
Man kan exempelvis fråga sig varför anställningarna överhuvudtaget gjordes och 
varför de gjordes med anställningsstöd? Vidare kan man fråga sig hur och på vil-
ket sätt som organisationerna kom i kontakt med de personer som skulle anställas. 
I grunden ligger självfallet frågan om systemet uppfyller sina syften samt eventu-
ella undanträngningseffekter och om dessa anställningar inte skulle gjorts även 
utan anställningsstöd.  

De rekryterande organisationerna har alla identifierat ett behov av ytterligare ar-
betskraft. Det kan röra sig om uppgifter som de uppger sig ha svårt att hinna med; 
uppgifter som visserligen behöver utföras, men där det av ekonomiska skäl inte är 
försvarbart att göra en reguljär anställning, men det finns också många exempel 
på arbetsgivare som identifierat behov och sannolikt skulle anställt även utan an-
ställningsstöd. I dessa fall är den mest intressanta frågan varför det blev en rekry-
tering med anställningsstöd.   
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Ett första exempel ges av bilverkstaden som för några år sedan stod inför en situ-
ation då de behövde ytterligare en mekaniker för att undvika flaskhalsar. Till 
skillnad från storstadens specialiserade nischverkstäder krävs, enligt ägaren, en 
bred mekanikerkompetens då man inte riktar sig mot specifika bilmärken och 
också åtar sig många olika typer av jobb. I denna situation valde man att rekrytera 
med anställningsbidrag. Skälen till att man valde denna anställningsform var flera. 
Förutom att täcka produktivitetsbortfall och upplärningskostnader angav bilverk-
stadens ägare även mer altruistiska motiv till sina anställningar. Han menade att 
de även ville ge unga människor en chans att få jobb. Till saken hör att ägarens 
hustru, tillika företagets administratör, är utbildad socionom. Det är visserligen 
svårt att dra några slutsatser utifrån detta enskilda förhållande, men det kan ha 
bidragit till att företaget drivits av bredare sociala målsättningar snarare än av rena 
profitintressen. Av ovan angivna skäl kontaktade de arbetsförmedlingen och bad 
om hjälp med att rekrytera, varpå arbetsförmedlingen annonserade ut tjänsten. 
Hundratals ungdomar hörde av sig, varav de flesta helt saknade erfarenhet av ar-
bete på bilverkstad. Efter att arbetsgivaren sållat bland ansökningarna genomför-
des intervjuer och valet föll på en ung kvinnlig sökande som anställdes genom 
anställningsbidrag. Anställningen upphörde emellertid ganska snart av skäl som 
diskuteras nedan. Något år senare anställde företaget återigen en person med hjälp 
av anställningsbidrag. I denna rekrytering framstår de sociala skälen som än mer 
framträdande. Den anställde rekryterades för vaktmästaruppgifter, på grundval av 
personlig tillit då denne är bekant till ägarens föräldrar. Denna gång var den an-
ställde ingen ungdom och det skäl till rekryteringen som angavs i intervjun var att 
personen ifråga skulle få arbete under de två år som återstod tills pensioneringen. 
Till att börja med anställdes personen på heltid, men tjänstgöringsgraden sänktes i 
etapper till 25 procent då man hade svårt att hitta tillräckligt med arbetsuppgifter. 
Vid intervjutillfället var personen fortfarande anställd och sysselsatt med enklare 
städ- och vaktmästaruppgifter.  

I detta fall finns paralleller till den fastighetsförvaltare som valt att inte använda 
anställningsbidrag. Förvaltaren uppger att han gärna anställt personer med löne-
subventioner av sociala skäl, men vad gäller reguljära rekryteringar föredrar han 
att nyttja andra kanaler. Detta eftersom fastighetsförvaltningsbranschen har speci-
ella förutsättningar och ställer krav på en mycket bred kompetens, såväl social 
som teknisk. En stor del av arbetet handlar om att bygga och förvalta långsiktigt 
förtroende, vilket är särskilt viktigt vid offentliga upphandlingar. Dessutom har 
kompetenskraven på fastighetsförvaltare ökat i takt med att exempelvis husens 
tekniska system blivit alltmer tekniskt avancerade. Därför tenderar man enligt den 
intervjuade förvaltaren att rekrytera bland de som redan befinner sig inom en känd 
krets i branschen. Några större förvaltningsföretag har på egen hand försökt skapa 
mer formaliserade vägar in i yrket genom att finansiera en förvaltningsutbildning 
för att på så sätt säkra den framtida kompetensförsörjningen. Inom fastighetsför-
valtarbranschen tycks kombinationen av krav på teknisk kompetens, brist på ar-
betskraft (vilket innebär att de som har kompetensen kan få reguljära jobb), och 
högt ställda krav på social kompetens och tillit, medföra att man tenderar att re-
krytera ”insiders”. Detta gör att fastighetsförvaltning ”kanske inte är den mest 
idealiska branschen för att använda lönesubventioner”, enligt den intervjuade för-
valtaren.  Samtidigt beskriver förvaltaren sin egen bransch som konservativ, vilket 
skulle kunna innebära att man håller sig till vissa etablerade rutiner, och att man är 
mindre benägen att pröva nya sätt att finansiera rekrytering som tillhandahålls av 
myndigheter.  
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Lägenhetshotellet rekryterar personal med delvis annorlunda profil och den upp-
lärningskostnad som var av stor betydelse för bilverkstaden menade hotellets 
ägare inte var särskilt betungande. Det arbete som ägaren behövde få utfört var i 
en teknisk mening betydligt enklare, men det var samtidigt i större utsträckning 
serviceinriktat. Det medförde att de förmågor som hon menade krävdes av perso-
nalen inte var förknippade med utbildningskostnader. Det som lyftes fram i inter-
vjun var snarare personliga, sociala egenskaper och språkkunskaper i svenska och 
engelska. Lägenhetshotellet använder sig konsekvent av anställningsstöd och gör 
inga andra rekryteringar. Det är också en relativt liten organisation och rekryte-
ringsprocessen sker som regel genom att ägaren ringer till en handläggare på Ar-
betsförmedlingen. Därpå skickar Arbetsförmedlingen ett antal personer på inter-
vjuer och ”praktik”. Syftet med praktiken är att arbetsgivaren vill testa deras 
språkkunskaper och om ”kemin känns rätt”. Efter den initiala rekryteringen vill 
ägaren gärna förlänga anställningen, men inte genom en reguljär anställning utan 
med hjälp av fortsatt anställningsstöd. Arbetsgivaren var helt öppen med att hon 
utnyttjade systemet och att det gav henne betydligt lägre lönekostnader än vad hon 
annars skulle haft. På frågan om hon skulle gjort anställningarna även utan an-
ställningsstöd svarade hon jakande, men påpekade också att hon hade blivit 
tvungen höja priserna. Samtidigt med de ekonomiska bevekelsegrunderna lyfte 
även hon fram anställningsformen som ett sätt att hjälpa såväl samhälle som en-
skilda individer att komma i arbete. I likhet med flera andra av de intervjuade ar-
betsgivarna lyftes uttrycket ”win – win” fram i argumentationen. Det är möjligt att 
de angivna sociala skälen delvis ska ses som rättfärdigande av en ekonomisk rat-
ionalitet, men inte desto mindre kom de till uttryck i intervjuerna.  

Kommunen uppvisar ett gentemot övriga intervjuade organisationer annat och helt 
avvikande rekryteringsmönster. Den kommunala organisationen identifierade 
inget behov av personal. Rekryteringsarbetet startade istället i en samverkanspro-
cess mellan socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Tillsammans identifie-
rade de individer som de bedömde vara lämpliga för anställning. Utgångspunkten 
var inte att organisationen hade identifierat arbetsuppgifter inom den egna organi-
sationen, utan istället att de såg potential inom kommunen, antingen inom kom-
munen i sig eller i det privata näringslivet. De rekryterade utförde heller inget 
arbete inom organisationen utan de hyrdes ut till olika kommunala enheter, exem-
pelvis skolor, men även till privata aktörer. Man kan säga att kommunen hade 
skapat en organisation där såväl rekryteringsförfarandet som risker med rekryte-
ringen ”professionaliserats”. Enligt den intervjuade kommunala tjänstemannen 
skulle de organisationer som bedömde att de kan och vill sysselsätta någon inte 
behöva utföra något rekryteringsarbete, inte belastas av någon byråkrati kring an-
ställningen och heller inte exponeras för någon risk. Faktorer som handläggaren 
menade var begränsande. Om organisationen där den anställde kunde utföra arbe-
tet inte var nöjd med den anställde skulle denna person bara skickas tillbaka till 
kommunen, och kommunen skulle skicka ut en ny person om så önskades. Den 
kommunala organisationen antar formen av en kommunal arbetsförmedling och 
uppvisar stora likheter med ett ”bemanningsföretag”. Den kommunala organisat-
ionens drivkrafter ligger med andra ord inte i den egna verksamhetens behov utan 
snarare i en politiskt betingad önskan att positivt bidra till kommunens arbets-
marknad. I intervjun med den kommunala tjänstemannen lyftes utan omsvep även 
mer krassa och cyniska ekonomiska motiv fram. Genom att bygga upp en organi-
sation som gjorde anställningar med anställningsstöd ville man överföra kostnader 
till staten. På kort sikt till Arbetsförmedlingen genom anställningsstödet och på 
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längre sikt till olika A-kassor. Den kommunala organisationen såg också till att 
den anställde betalade sin avgift till A-kassan. Utifrån ett kommunalt perspektiv 
var det en lönsam affär. Detta i synnerhet som volymen var tämligen stor. Vid 
intervjutillfället hade organisationen inte mindre än 52 anställningar med anställ-
ningsstöd. I intervjun blandades återkommande krassa ekonomiska perspektiv, att 
använda anställningsstöd till att få människor att ”byta kolumn”, med en uppenbar 
vilja att bidra till välfärd på såväl individ- som samhällsnivå. 

Frivilligorganisationen har under sin verksamhetstid haft totalt sex personer an-
ställda med anställningsbidrag. Efter att ha uppmuntrats av tjänstemän på Arbets-
förmedlingen deltog organisationens huvudman på anordnarträffar med arbets-
förmedlingen i november 2012. Flera arbetssökande tilldelades en plats inom ra-
men för programmet FAS 3 och fick därmed möjlighet att tillbringa några måna-
der på organisationen. Om huvudmannen bedömde att de gjort en bra insats kalla-
des de till intervjuer med organisationens styrelse till vilken de även ombads 
lämna referenser. Styrelsen fattade beslut om vilka man skulle anställa genom 
anställningsbidrag från Arbetsförmedlingen.  Huvudmannen och styrelsens tanke 
var aldrig att de bidragsanställda skulle få förlängd anställning inom organisation-
en. Huvudsyftet var snarare att ge arbetssökande en plattform från vilken de 
kunde söka andra arbeten.  Organisationen erbjöd sig att stå som referens för de 
bidragsanställda när de sökte andra jobb, vilket tanken var att de skulle göra kon-
tinuerligt. Vidare angav huvudmannen att hon på olika sätt stöttat de anställda 
genom att utbilda dem i hur man söker projektbidrag från olika stiftelser och or-
ganisationer, men även mer allmänt i syfte att bygga upp deras självförtroende 
och självkänsla. Frivilligorganisationen har, som ideell icke vinstdrivande organi-
sation, inte samma kommersiella drivkrafter som flera av de övriga organisation-
erna. I intervjun med den ideella organisationen gavs också de sociala skälen ett 
betydligt större utrymme än i intervjuerna med övriga organisationer.  

Modebutiken har sedan mer än tio år har haft en varaktig personalstyrka om sju 
anställda som avlösts sommartid av tillfällig personal. För cirka tre år sedan, när 
butiken behövde anställa tillfällig sommarpersonal, sökte en person som var berät-
tigad till nystartsjobb. Sökanden hade talat med en kollega till arbetsgivaren och 
på så sätt fått veta att denne behövde sommarpersonal. Arbetsgivaren anställde 
henne med hjälp av, och på grund av, anställningsbidraget under sommaren och 
tog därefter in henne som bidragsanställd för att tillfälligt täcka upp när den ordi-
narie personalen var tjänstledig eller sjukskriven. Den bidragsanställde fick efter 
närmare tre års tid ta över de tider som blev över då en reguljärt anställd gick i 
pension. Den bidragsanställde visste att det med tiden skulle bli lediga tider och 
valde att stanna kvar inom företaget med denna vetskap i åtanke.  Vidare har mo-
debutiken anställt ytterligare en person som började som praktikant genom an-
ställningsbidrag. Praktiktjänsten övergick till ett nystartsjobb som kommer att 
vara under ett års tid. Praktikanten hade tidigare varit anställd som sommarvika-
rie. Hon kontaktade därefter arbetsgivaren och berättade att hon var berättigad till 
anställningsstöd. Rekryteringarna har således skett genom personliga kontakter, 
men i båda fallen har den anställde informerat arbetsgivaren om att de var berätti-
gade till lönesubventioner. I båda fallen har det också varit avgörande för att just 
dessa individer anställts.  
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Städföretaget gör alltid sina nyrekryteringar genom att man kontaktar Arbetsför-
medlingen och ber dem ta fram lämpliga kandidater till anställning. Samarbetet 
fungerar bra och Arbetsförmedlingen tar fram kandidater med och utan subvent-
ioner, men förtaget väljer alltid dem med rätt till subventioner. Som skäl anger 
den intervjuade delägaren att man vill minska kostnader som uppkommer vid fel-
rekryteringar. Enligt den bild som företaget ger är detta inte ovanligt då det är 
svårt att få en motiverad och kompetent personal. Delägaren uppskattar att det 
bara är fem av hundra som klarar av att utföra arbetet tillfredsställande. Även om 
städarbete normalt inte klassas som ett kvalificerat arbete framkommer en annan 
bild på städfirman. Städfirman arbetar utifrån ett kvalitetssäkrat system varför 
upplärningskostnader och kostnader för efterkontroller inte är oväsentliga. Då 
delägaren var den som stod för träningen och kvalitetskontrollen av de nyanställ-
das städning, och ibland måste gå in och städa själv när kriser uppstår, gav han 
uttryck för uppfattningen att det var mest bekvämt att ha en stab med pålitliga 
medarbetare och inte behöva träna nyanställda hela tiden. Utifrån den bild som 
delägaren gav fanns det både företagsekonomiska och personliga skäl för att vilja 
behålla pålitliga medarbetare även utan subventioner. I städfirmans fall står där-
med de risker och kostnader som nyrekryteringar innebär i förgrunden. 

På livsmedelsbutiken utgjorde de behovsanställda, de så kallade ”extrajobbarna”, 
butikens rekryteringsbas och det är i första hand från denna grupp som butiken 
rekryterar till fasta tjänster. Informanten menar att det beror på att ”man vet vem 
de är och vad de går för.” Deras rutiner är att de vid behov av arbetskraft först 
söker personal internt i organisationen för att därpå annonsera lokalt. Livsmedels-
butiken har som policy att alltid ha någon medarbetare med lönesubventioner och 
när en sådan tjänst blir ledig tar man kontakt med AF som kommer med en kandi-
dat som anställs på prov på 3 månader. Samtidigt vill man inte ha för många med 
lönesubventioner eftersom det såväl konkurrerar med de ordinarie anställningarna 
vilket man menar medför risk för störningar och kvalitetsproblem. Som butiksche-
fen uttrycker det: ”Jag tycker att det är fel att ta så många att man stöter ut ordina-
rie. Dels drar du ju ner kompetensnivån lite grann om du har för många istället för 
ordinarie för du måste ju ha en viss nivå på de människor som arbetar runt om-
kring dig så att det fungerar.” 

Två av de fyra anställda på tidningsaffären kom via Arbetsförmedlingen och är 
anställda med lönebidrag och de andra två kontaktade ägaren direkt i butiken och 
lämnade en CV och är anställda utan lönebidrag. När ägaren var i behov av nya 
medarbetare kontaktades Arbetsförmedlingen som tog fram kandidater, både med 
och utan rätt till anställningsbidrag. Ägaren har tidigare varit anställd på Arbets-
förmedlingen, känner systemet, känner personer som fortfarande jobbar på AF 
och vet, som han säger, att det finns kompetenta människor i olika arbetsmark-
nadsprogram och att det finns många olika anledningar till att människor hamnar 
utanför arbetsmarknaden och i dessa program. När det gällde en av personerna 
som rekryterades med anställningsbidrag var han skeptisk till om hon hade de 
nödvändiga egenskaperna för tjänsten, men kombinationen av bidraget och beho-
vet av arbetskraft just då ledde till att hon fick en anställning. Under tiden har hon 
”blommat ut” och hennes anställning kommer, liksom den andre som rekryterades 
med anställningsbidrag, att övergå till en vanlig anställning efter att subventions-
perioden gått ut. 
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Utbildningsföretaget har haft fem personer anställda med lönebidrag. Samtliga har 
tidigare deltagit i företagets utbildningsprogram som utförts för Arbetsför-
medlingen. Med andra ord, dessa medarbetare har rekryterats ur gruppen av delta-
gare i ett arbetsmarknadsprogram, och har därmed klättrat från att vara ”studen-
ter” till ”lärare” eller administratörer i företaget. Några har kvar sitt anställnings-
bidrag och andra blev anställda efter att subventionsperioden har gått ut. Personer 
som blev anställda beskrevs som språkbegåvade (har en stark yrkeskompetens), 
men med låg självkänsla. Två till tre stycken skulle möjligtvis kunna ha fått en 
anställning utan bidrag genom sina kvalifikationer, men det har oftast fattats något 
som lönebidraget kompenserar för – antingen en yrkesfärdighet eller en period av 
dåligt självförtroende och osjälvständighet som medarbetaren måste komma över 
med stöd och hjälp från företaget.  Företaget känner personerna ganska väl som 
individer och i den specifika rollen som student eller deltagare, men anställnings-
bidraget ger företaget en möjlighet att prova och träna dessa personer som medar-
betare till en lägre kostnad. Handledning anses viktig för alla och några kommer 
alltid att behöver vissa anpassningar medan andra jobbar som alla andra. Men alla 
blir rekryterade för att det finns ett behov i företaget. Som platschefen uttrycker 
det, ”finns inte företagsbehovet så skulle personen inte anställas”. 

Som framgår ovan ser rekryteringsmönstret något olika ut när man betraktar de i 
studien analyserade organisationerna. Sammantaget kan dock sägas att det nor-
mala var att det inom organisationerna identifierades ett behov. Det kunde röra sig 
om att man ville utöka personalstyrkan, både för att utföra reguljär verksamhet, 
men även för att möjliggöra nysatsning och expandera in i ett nytt verksamhets-
område. Samtidigt som rekryteringarna var kopplade till organisationernas verk-
samhet, går det även att urskilja ”utomekonomiska” bevekelsegrunder då det utta-
lade syftet med anställningen även var att skapa en möjlighet för den anställde att 
komma in i arbetslivet. ”Det sociala ansvarstagandet” var i några fall riktade mot 
behövande i en generell mening och i något fall var det riktat mot en specifik in-
divid, i ett fall en ”vän till familjen” eller personer som organisationen hade en 
etablerad relation till som i fallet med utbildningsföretaget. I några fall är det klart 
för arbetsgivaren att man rekryterar personer som har en nedsatt arbetsförmåga 
som inte kommer att förbättras, och att vissa permanenta anpassningar är nödvän-
diga. I andra fall fungerar anställningsbidraget som en utjämningsfaktor som gör 
att en arbetsgivare vågar anställa någon som annars inte skulle bli utvald i öppen 
konkurrens.  Det går också att urskilja rena ekonomiska intressen. I flera fall, vil-
ket också kommer att diskuteras nedan, använde man anställningsstöd för att 
minska risker och kostnader förknippade med nyrekrytering av personal. I andra 
fall går det att tala om rena undanträngningseffekter och ett sätt att varaktigt sänka 
lönekostnader. I samtliga fall konstateras det att ett arbetskraftsbehov ligger till 
grund för anställningarna. 

5.3 Arbetsdelning, kvalifikation och utfall 
Av central betydelse för arbetsgivarens intresse för att göra anställningar med lö-
nesubvention är sannolikt vilken typ av arbetsuppgifter som skulle kunna utföras 
inom organisationen och hur dessa är organiserade. De centrala faktorer som 
kommer in i övervägningen är hur många enkla arbetsuppgifter som utförs inom 
organisationen (och om de kan paketeras till en tjänst), hur mycket självständigt 
kontra övervakat arbete som utförs, hur mycket handledning och socialt stöd som 
behövs och vem som står för dessa inlärnings-, ansvars- och sociala stödinsatser. 
Det handlar dels om branschtillhörighet, dels om graden av arbetsdelning inom 
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organisationen. Dock kan man inte göra branschvisa generaliseringar, utan det 
handlar även om var, hur och åt vem arbetet utförs. Exempelvis skiljer sig städar-
bete åt mellan olika verksamheter – en skillnad som kan gå på tvärs gentemot gra-
den av arbetsdelning. Den städning som utfördes av städföretaget var exempelvis 
både mer kvalificerad och svår att kontrollera eftersom den utfördes i lokaler ut-
spridda över ett större geografiskt område än den städning som utfördes på lägen-
hetshotellet. 

I en av de studerade organisationerna, lägenhetshotellet, har man under ett flertal 
år haft tre anställda med någon form av anställningsstöd. Dessa har huvudsakligen 
utfört enklare städning och eller kontroll av hotellgästernas städning. Det städar-
bete som utförs karaktäriseras av att det är relativt okomplicerat och att det har 
stora likheter med motsvarande städning i en hemmiljö. I arbetet används i stort 
sett samma utrustning och samma kemikalier som i motsvarande hemmiljöer. Det 
medför att upplärningstiden är relativt kort och att graden av utbytbarhet är hög. 
Ägaren, som var den som gjorde rekryteringarna, reflekterade inte alls över om 
arbetet var svårt att utföra, utan enbart kring den anställdes egenskaper, exempel-
vis förmåga att passa tider och att ställa upp när det behövdes. En person ratades 
exempelvis för att denne gärna ville ha semester på sommaren, vilket är en arbets-
intensiv period på hotellet. Några av de anställda fick sköta receptionen vilket 
innebar vissa andra krav, exempelvis vad gäller förmåga att hantera hotellets in-
ternetbaserade bokningssystem. Enligt hotellets ägare ställde detta större krav på 
förtroende och tillit. Samtliga anställda rörde sig också i en miljö där de kom i 
kontakt med hotellets gäster vilket medförde att arbetsgivaren ställde sociala krav 
på den anställde. Det mer avancerade arbetet, exempelvis ekonomi och myndig-
hetskontakter, utfördes av lägenhetshotellets ägare. 

En helt annan bild av kvalifikationskraven vid städarbete ges av städfirmans delä-
gare som var tydligt med att medarbetarna måste städa strikt enligt företagets sy-
stem. Medan städning på hotellet hade stora likheter med ”hemstädning” var städ-
firmans städning specifik och det var svårt att få personer att utföra städarbete 
enligt systemet – också dem som hade arbetat åt andra städföretag. I likhet med 
bilverkstaden var därför upplärningskostnaderna en viktig parameter i de beslut 
som fattades om vilka anställningsformer som skulle användas. 

Flera faktorer skiljer städningen på lägenhetshotellet från städföretaget. Den första 
är att städföretagets städning utförs hos olika kunder vilket innebär en geografisk 
spridning som gör utfört arbete svårt att kontrollera och bistå med hjälp om det 
skulle behövas, vilket medför att medarbetare måste jobba mycket mer självstän-
digt, samt kvalitetssäkra sitt eget arbete för att leva upp till kundernas förvänt-
ningar. Städföretaget är också beroende av många olika direktkunder som lätt kan 
förloras till andra konkurrenter om kvaliteten inte hålls på en hög nivå – något 
som den intervjuade delägaren betonade flera gånger under intervjun. Samtidigt är 
det delägaren själv som står för utlärningen av städsystemet och den som måste gå 
in och städa själv om en kvalitets- eller personalkris uppstår. Detta medför att 
städfirman, och delägaren som bestämmer över anställningarna, har ett starkt in-
tresse av en lägre personalomsättning (mindre träning) och av att behålla pålitliga 
medarbetare (både i termer av att komma till jobbet och jobba enligt schemat samt 
leverera den avtalade kvalitetsnivån), för att inte förlora kunder och inte behöva 
jobba för mycket själva. Detta medför att medarbetare som är rekryterade med 
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lönesubventioner och visar sig pålitliga och kvalitetssäkra behålls även efter att 
subventionsperioden går ut. 

I tidningsaffären finns en liknande situation där personalen, efter en period av ca 
1,5 månader, förväntas kunna jobba självständigt. Eftersom ägaren till affären ofta 
finns i butiken är situationen inte lika extrem som med städfirman i ett tillsynsper-
spektiv, men eftersom arbetet innehåller finansiella transaktioner är arbetet ”om 
inte högkvalificerat, så i alla fall högkänsligt” som affärens ägare uttrycker det. 
Detta medför samma resultat – när en medarbetare uppvisar kunnighet och pålit-
lighet övergår den till en vanlig anställning efter att subventionsperioden tar slut.  

På bilverkstaden anställdes som nämnts ovan en bidragsanställd för att tränas upp 
för olika mekanikeruppgifter. Företagets ägare, som också arbetade i verkstaden 
som mekaniker, upptäckte efter att anställningen inletts att inlärningen och arbetet 
tog betydligt mer tid i anspråk än vad de väntat sig. Arbetsuppgifter som normalt 
tog en timme tog istället tre timmar vilket var mer än man räknat med. Ägaren 
hade därför ibland bett den bidragsanställde att åta sig städuppgifter medan han 
själv slutförde de mekanikerarbeten som han bedömde som mer komplicerade och 
tidskrävande.  När så skedde tog den bidragsanställde illa vid sig, vilket ledde till 
att hon valde att avsluta anställningen. Därefter sökte man personal genom andra 
kanaler och hittade sedermera en mekaniker genom personliga kontakter, vilken 
anställdes tillsvidare efter tre månaders provanställning.  

I det andra fallet inledde bilverkstaden med att erbjuda en bidragsfinansierad hel-
tidsanställning till en arbetslös bekant med vissa kognitiva funktionshinder. Det 
visade sig dock att den anställde även när han utförde enklare arbeten ibland orsa-
kade skador och reklamationer. Ägaren blev därmed orolig över firmans anse-
ende, utöver de rena ekonomiska kostnaderna som följde. Den bidragsanställde 
blev efter hand hänvisad till ett mindre antal enklare arbetsuppgifter varför tjänst-
göringsgraden etappvis sänktes till tjugofem procent. Enligt arbetsgivaren har 
kostnaderna för denna anställning i viss mån överstigit intäkterna, men man har 
valt att inte avsluta den då den bygger på ”rent socialt ansvarstagande” och per-
sonliga relationer med ägarens föräldrar. I både bilverkstaden och städföretaget 
upplevs upplärningskostnaderna som påtagliga, men samtidigt begränsas använd-
ningen av lönesubventionerad arbetskraft av att man är rädd om firmans anseende.  

I fallet med frivilligorganisationen bestod verksamheten av att anordna föreläs-
ningar, vilket gjordes av huvudmannen, närvara på seminarier, samt laga mat inför 
föreningsträffar. De som arbetat inom organisationen inom ramen för Fas 3 och 
som anställda med anställningsbidrag har deltagit i dessa verksamheter.  Tanken 
var aldrig att de skulle få tillsvidareanställningar inom organisationen.  Av de som 
uppburit anställningsbidrag har samtliga utom en avslutat sina anställningar. Den 
person som fortfarande är kvar arbetar huvudsakligen med administrativa uppgif-
ter på halvtid. Huvudmannen har haft som syfte att inspirera och träna de anställda 
i att söka projektbidrag. Hon har ingen vetskap om någon av de tidigare anställda 
har sökt projektbidrag efter att de avslutat sina anställningar.  

I modebutiken fick som nämnts ovan den ene av de två bidragsanställda ta över de 
tider som blev över då en reguljär anställd gick i pension. Hon fick därmed en 
ordinarie tjänst som butiksbiträde. Enligt ägaren förekom viss friktion inlednings-
vis när denne person anställdes. Det rådde osäkerhet om den nyanställde skulle 
komma att ta timmar från de övriga anställda som arbetat i butiken i tiotals år. 
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Enligt ägaren var det dock aldrig fråga om undanträngning.  Snarare komplette-
rade hon den övriga personalen. När detta stod klart för de ordinarie anställda ac-
cepterade de situationen. I det andra fallet var utfallet ännu oklart vid intervjutill-
fället. Ägarens tanke var initialt att den före detta sommarvikarien som därefter 
anställts som praktikant och sedan med anställningsbidrag skulle åta sig ordinarie 
arbetsuppgifter i butiken. Ägaren frågade henne om hon istället var intresserad av 
att hjälpa till att utveckla företagets satsning på nätförsäljning. Hon arbetade med 
dessa uppgifter som praktikant och kunde därefter fortsätta som nystartsjobbare 
mot att företaget betalade halva lönekostnaden. Arbetet har bestått i att presentera 
produkter och att författa säljande beskrivningar. I denna roll har den bidragsan-
ställde kommit att utveckla specifika färdigheter och har fått en mycket djupgå-
ende kunskap om hela butikens sortiment. Enligt butikens ägare är intentionen att 
ge henne fortsatt anställning om nätförsäljningen blir så pass lönsam att man har 
råd att anställa henne för att fortsätta arbeta med satsningen på en webbutik. Det 
var vid intervjutillfället oklart om så skulle bli fallet. Inom modebutiken har såle-
des de bidragsanställda arbetat inom företagets kärnverksamhet och i vissa fall 
med mer kvalificerade arbetsuppgifter. Anställningsbidraget har medgett offen-
siva satsningar mot nya marknader, vilket företag annars inte hade kunnat göra.  

Universitetet gjorde inga lönesubventionerade anställningar. De hade heller inget 
samarbete med Arbetsförmedlingen. Frågan om att göra lönesubventionerade an-
ställningar hade däremot varit upp till diskussion då det då och då hände att de 
blev kontaktade av individer som ville bli anställda. Man hade dock aldrig gått 
vidare i frågan då man inte upplevde att man hade tillräckligt mycket ”okvalifice-
rat arbete” som behövde utföras. Förutom lärare och forskare, som lyder under en 
särskild anställningsordning, anställde institutionen administratörer. Den persona-
lansvarige medgav att rent kompetensmässigt skulle det säkerligen gå att matcha 
någon som är aktuell för anställningsstöd mot vissa arbetsuppgifter, men menade 
att risken för undanträngningseffekter var överhängande. I ett avslutande resone-
mang lyfte även den personalansvarige fram uppfattningen att övrig personal 
skulle kunna se det som statussänkande. 

I livsmedelsaffären, efter en provperiod på vanligtvis 3-6 månader, blir de som 
kommer in med subventioner kvar i organisationen under lång tid och med bibe-
hållna subventioner för att täcka den nedsatta arbetsförmågan. Organisationen gör 
med andra ord en permanent anpassning till personen och personen blir en perma-
nent, subventionerad, medarbetare. Den övriga personalen är införstådd med ord-
ningen, känner inte att deras anställningar eller arbetsuppgifter är hotade och re-
spekterar att vissa krav och förväntningar inte kan ställas på dessa personer. 

I utbildningsföretaget identifieras individer lämpliga för vissa av företagets behov 
bland ”studenterna” i företagets aktiviteter. På detta sätt kan man säga att företa-
get har en möjlighet att screena potentiella medarbetare både för personliga egen-
skaper och yrkesfärdigheter under den tid de deltar i företagets aktivitet. Intervju-
personen var också tydlig med att det också utvecklas ett socialt band till delta-
gare, vilket gör dem mer motiverade att hjälpa dem genom att anställa dem i före-
taget om det finns en möjlighet till det. Intervjupersonen var också tydlig med att 
det är ekonomiska ramvillkor som styr, och att medarbetare med subventioner kan 
behållas utan subventioner om behovet för arbetskraften kvarstår och den nedsatta 
arbetsförmågan eller tveksamheten försvinner.  
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Bland de organisationer som inte använder anställningssubventioner sa grönsaks-
odlaren att det var svårt, på gränsen till omöjligt att hitta utbildad personal i reg-
ionen med rätt till anställningsstöd hos Arbetsförmedlingen, och för de okvalifice-
rade tjänsterna (ogräsrensning t ex) var hennes erfarenhet att de som hon tidigare 
anställde med anställningsbidrag behövde mer socialt stöd än hon själv kunde 
erbjuda och därför slutade hon anställa medarbetare med rätt till bidrag. Så anled-
ningen till att företaget upphörde med att anställa subventionerade medarbetare 
var en kombination av svårigheter med att hitta personer med de rätta kvalifikat-
ionerna för mer sofistikerade uppgifter, och avsaknaden av resurser att ensamma 
ta hand om det sociala stöd som behövdes hos de som skulle utföra enklare upp-
drag. 

Hos länsstyrelsen var inställningen väldigt positiv till att erbjuda möjligheten för 
personer med rätt till anställningsbidrag att komma in på arbetsmarknaden och 
organisationen, men att den ekonomiska situationen som myndigheten befinner 
sig i gör det omöjligt att erbjuda den handledning som dessa personer behöver och 
har rätt till. Med andra ord, det pressade arbetstempot och arbetsorganisationen 
gör det ”oansvarigt” att ta in personer som behöver träning och stöd eftersom det 
inte kan tillmötesgås.  

Merparten av de studerade organisationerna har anställd personal som i sina arbe-
ten ”representerar” verksamheten. De har på olika sätt kundkontakter och en kva-
lifikation som flera av informanterna nämner är färdigheter som kan räknas in 
under området service. Det innebär att även de som anställs med lönesubvention 
innehar dessa roller. Förutom att det lyfts upp som viktigt är informanterna rädda 
om organisationernas varumärke och anseende som de menar är knutna till kvali-
tet. Även när arbetsgivaren inte bedömde arbetet som i en teknisk mening kvalifi-
cerat kunde de, exempelvis ägaren till tidningsaffären, se det som ”känsligt” i och 
med de anställdas kundkontakt. Förutom i fallet med lägenhetshotellet verkade 
den här typen av tankar som begränsande för att göra lönesubventionerade an-
ställningar. 

5.4 Systemkunskap, tillit, tillgänglighet och anpassning 
De organisationer som upplevde behov av att göra anställningar upplevde inte att 
systemet och dess administration var särskilt besvärligt eller svårnavigerat. Den 
ideella föreningen samarbetade med och använde sig av Arbetsförmedlingen i sin 
rekrytering och de uppvisade en hög grad av institutionell tillit till systemet. På 
samma sätt upplevde sig ägaren av lägenhetshotellet, som baserade hela sin per-
sonalstyrka på subventionerad arbetskraft, sig själv som välinformerad och insatt. 
Förhållandet att anställningsformer, bidragsnivåer och regler ändrade sig var inget 
större problem. Flera arbetsgivare tyckte att flexibiliteten i systemet i termer av 
framförhandlade ersättningsnivåer och perioder var en stor fördel. Samtidigt upp-
levde ägaren till lägenhetshotellet att hon hade en mycket bra kontakt med en en-
skild handläggare på Arbetsförmedlingen. Denna arbetsgivare, och även städföre-
taget, kan dock ses som förhållandevis aktiv i och med att hon byggde hotellets 
verksamhet på lönesubventioner. Hennes positiva erfarenheter av ett tillgängligt 
och begripligt system motsägs dock av den kommunala organisationen där tjäns-
temannen, trots att de i dagsläget hade mer än 50 subventionerade anställningar 
och planerade att expandera verksamheten upplevde att hon hade svårt att hänga 
med. Hon såg systemet som snårigt och föränderligt. Denna syn på systemet var 
också påtagligt närvarande i hur hon motiverade den egna organisationen. Enligt 
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hennes bild drog sig små företag och enskilda kommunala förvaltningar för att 
göra lönesubventionerade anställningar då de kände sig osäkra och var rädda för 
administrativt krångel. Genom att de erbjöds denna service behövde organisation-
erna där arbetet skulle utföras inte hålla reda på regler, leta reda på rätt handläg-
gare på Arbetsförmedlingen och fylla i blanketter. Den kommunala tjänstemannen 
menade också att handläggarna på Arbetsförmedlingen hade svårt att hinna hjälpa 
till. 

Två av organisationerna som använder anställningsbidrag har nära relationer till 
Arbetsförmedlingen av andra orsaker. Utbildningsföretagets verksamhet utförs 
huvudsakligen åt Arbetsförmedlingen och ägaren till tidningsaffären jobbade tidi-
gare hos Arbetsförmedlingen och hade fortfarande personliga kontakter där. Re-
lationen mellan städfirman och AF är bra, men delägaren som intervjuades ut-
tryckte att det kan vara komplicerat att räkna ut just hur mycket bidrag man kan få 
för anställda som arbetade oregelbundna tider och på obekväm arbetstid.  

I fallet med bilverkstaden ringde helt enkelt företagets mekaniker upp arbetsför-
medlingen och bad om hjälp med att genomföra en rekrytering. Det är värt att 
notera att företagets administratör har en bakgrund som socionom. Därigenom är 
det tänkbart att hon är införstådd med myndighetsperspektivet och att hon har 
kunskaper om den svenska förvaltningen och de möjligheter som står till buds för 
medborgare och företagare. Ett uttalat mål för verkstaden var att anställningen 
också skulle ge unga arbetslösa en chans i livet. Givet att detta faktiskt var fallet 
antyder det att arbetsgivaren hade för avsikt att införliva samhälleliga mål i verk-
samheten. I efterhand kunde företrädaren för bilverkstaden konstatera att det hade 
varit bra om Arbetsförmedlingen riktat utlysningen av tjänsten mot sökande med 
rätt erfarenhet, alternativt gjort en sortering så att denna inte behövde göras av 
arbetsgivaren. Av utfallet att döma framgår att den framgångsrika rekryteringen 
av en ny mekaniker slutligen skedde genom personliga kontakter, och inte genom 
Arbetsförmedlingen. Den bild som gavs av bilverkstadens ägare antyder att han 
inte längre ansåg att Arbetsförmedlingen kunde göra den kompetensbedömning 
som krävs för ett nischat småföretag med specifika kompetenskrav. Vidare tycks 
det som om anställningsbidragen i detta fall inte fungerat som avsett då arbetsgi-
varen fallit tillbaka på informella rekryteringskanaler genom sociala nätverk. I 
detta avseende finns likheter med bärproducentens erfarenheter. Denne uppgav att 
han tidigare försökt rekrytera genom olika institutioner, i detta fall AF och en 
lantbruksskola, bland annat i syfte att ”hjälpa på olika sätt”. I båda fallen var utfal-
let mycket otillfredsställande för arbetsgivaren. I det senare fallet inleddes en 
praktik på företaget men praktikanten infann sig inte på arbetsplatsen efter två 
dagar. I det förra fallet förekom ett flertal sjukskrivningar vilket medförde mer-
kostnader samt risker då arbetsgivaren inte kunde lita till att arbetet utfördes i tid. 
Efter dessa erfarenheter vill bärproducenten inte göra rekryteringar genom 
svenska myndigheter eller institutioner. Denne är uttryckligen ointresserad av 
anställningsbidrag och menar att dessa är olämpliga för hans verksamhet. Ett av 
de anförda skälen är att han uppfattar det som att anställningsbidrag är avsedda för 
personer som han betraktar som ”svårplacerad arbetskraft” då ”de har kommit 
utanför arbetsvärlden” och att det därför ”medför en hel del problem” att anställa 
dem. Vidare är arbetet inom just bärproduktion av sådan art att de enligt arbetsgi-
varen inte är intressant för svenska medborgare. Under skördeperioden krävs in-
tensiva arbetsinsatser då bären är mogna och måste skördas på kort tid. Bärprodu-
centen uppfattar det som att svensk arbetskraft ofta har åtaganden som förhindrar 
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dem från att vilja arbeta intensivt under kortare perioder på obekväma arbetstider 
och helger, varför arbetet är särskilt lämpat för säsongsarbetande utländska arbe-
tare. De senare lämnar alla personliga åtaganden i hemlandet och kan därmed 
hänge större delen av sin tid åt arbetet. Då arbetstagarna har investerat pengar för 
att resa till Sverige kan arbetsgivaren vara mer eller mindre säker på de är motive-
rade att försöka maximera sina inkomster under den korta tid de tillbringar utom-
lands, särskilt eftersom de arbetar på ackord. Uppfattningen är således att svensk 
arbetskraft, i synnerhet om de rekryteras i samarbete med svenska myndigheter, 
inte är tillräckligt flexibel under skörden av bär då de ” går strikt efter fackliga 
paragrafer och då har du det här med att så fort det är lördag och söndag så är det 
övertid och helgdagsersättning och allt.” I detta fall tycks kombinationen av bär-
produktionens speciella förutsättningar, och de krav som arbetsgivaren ställer på 
arbetskraften, samt den brist på tillit som arbetsgivaren har när det kommer till att 
få myndigheter och fack att acceptera dessa krav, medföra att denne inte ser några 
förtjänster med att använda anställningsbidrag. Delägaren till städföretaget rap-
porterade att några rekryterade medarbetare med anställningsbidrag hade attityden 
och beteendet att detta inte var ett riktigt jobb och att städföretaget inte var med-
arbetarens riktiga arbetsgivare eftersom städföretaget bara betalade en mindre del 
av medarbetarens lön och Arbetsförmedlingen resten. Delägaren rapporterade att 
detta lett till att medarbetare kände mindre ansvar och lojalitet till jobbet, arbets-
uppgifterna, företaget och ledningen. Det var långt ifrån alla som kände så, men 
det var en märkbar tendens och mest förekommande hos personer över 40 år. 
Dessa personer stannade inte hos företaget, och delägaren var bekymrad över 
eventuella spridningseffekter till andra medarbetare. 

Hos länsstyrelsen rapporterades en bra relation till Arbetsförmedlingen och full 
kunskap om möjliga program. Efter att Arbetsförmedlingen sökt upp länsstyrelsen 
med erbjudande om två personer med funktionshinder blev dessa personer an-
ställda, men på grund av tidigare nämnda skäl har länsstyrelsen bestämt sig för att 
inte ta emot personer under andra stödprogram trots en principiellt positiv inställ-
ning till syftet med programmen. Grönsaksodlaren har också regelbunden kontakt 
med Arbetsförmedlingen och känner till systemen som hon tidigare har använt, 
men använder sig inte längre av subventionsprogram för lågkvalificerade arbeten, 
främst på grund av rädslan för en socialt belastande situation. Hon uttrycker också 
åsikter liknande bärproducenten och föredrar vad hon kallade ”EU medborgare” 
för dessa enklare arbeten, då hon menar att de oftast har både kunskap och känsla 
för manuellt småskaligt jordbruk och en mer ”positiv arbetsmoral” avseende 
denna typ av arbete.  

Företrädaren för modebutiken har använt sig av Arbetsförmedlingens platsbank 
och fick därigenom många svar från arbetssökande. I det stora flertalet fall sågs de 
sökande dock som mindre lämpliga. Man valde därför att inte rekrytera genom 
den kanalen. Istället beslöt de sig för att fortsätta med personal som de redan 
kände då denne att arbetat i butiken som vikarie och senare med anställningsbi-
drag. Det är oklart om anställningsbidraget bidragit till att skapa den tillit som 
krävs för rekrytering. Detta eftersom anställningen inleddes genom ett sommarvi-
kariat, vilket erhölls genom kontakter med anställda. Tilliten som lett till anställ-
ning etablerades sannolikt genom personlig kontakt och nätverk, samt pro-
vanställning som sommarvikarie, snarare än genom anställningsbidraget. Det se-
nare har istället möjliggjort en fortsatt anställning inom ramen för vilken tilliten 
mellan den bidragsanställde och arbetsgivaren konsoliderats, vilket sedermera 
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ledde till att denne ersatte en fast anställd som gick i pension. Ägaren av modebu-
tiken uppfattade kontakten med arbetsförmedlingen som smidig då den i princip 
enbart består i att uppdatera och skicka in en blankett för att förnya anställnings-
bidraget. Han uppger dock att han saknar en mer utförlig kontakt med arbetsför-
medlingen där förutsättningarna och utvecklingen av tjänsten hade kunnat disku-
teras vidare.  

I intervjun med tjänstemannen på den kommunala organisationen lyftes frågan om 
kommunens storlek fram. Hon upplevde att i den lilla kommunen var det lätt att 
ordna saker lite mer informellt. Handläggare i olika myndigheter hade daglig kon-
takt med varandra. Som exempel tar hon upp en tjej som höll på att dras in en 
missbruksproblematik. Rekryteringen av tjejen till kommunens organisation in-
leddes med att en enhetschef på Arbetsförmedlingen hade ringt och påtalat vad 
som höll på att hända och att hon visste att tjejen hade försörjningsstöd. Både den 
kommunala tjänstemannen och enhetschefen ”kände för tjejen”. Vägen från ett 
socialt problem till åtgärd sköttes informellt: ”Så kan det bli, att man plockar upp 
dem bakvägen, så nu börjar hon praktik på måndag för hon behövde komma igång 
med någonting.”  Enligt den kommunala tjänstemannen skulle detta arbetssätt inte 
fungera i större städer.  

Sammantaget ges en splittrad bild av den tillit som legat till grund för de anställ-
ningar som genomförts i de undersökta organisationerna. Av allt att döma varierar 
arbetsgivarnas kunskaper om systemet. Den kommunala handläggaren som 
”hyrde ut” personal menade dock att osäkerheten var stor. I de fall där man kan 
tala om en systemtillit framkommer i flera fall att denna delvis bygger på person-
liga relationer mellan arbetsgivare och handläggare på Arbetsförmedlingen. Flera 
av arbetsgivarna rekryterar också inom sina egna nätverk och bedömer själva kva-
lifikationerna på de potentiella anställda varför tilliten kan sägas ligga på lokal 
eller personlig nivå snarare än institutionell.  

5.5 Slutdiskussion  
I studien framkommer det att arbetsgivarna drivs av ganska olika motiv när de 
använder anställningsbidrag. I några fall har delar av den ordinarie personalen en 
bakgrund inom den offentliga förvaltningen vilket medfört att de dels har kun-
skaper om systemet, och dels att de präglats av ett myndighetsperspektiv vilket de 
förefaller ha försökt att införliva i sina respektive verksamheter. Detta gäller tid-
ningsaffären, länsstyrelsen, utbildningsföretaget, bilverkstaden och till en viss 
grad frivilligorganisationen. I fallet med bilverkstaden tycks det dock ha varit 
svårt att förena ett bredare samhällsansvar med företagets kärnverksamhet. Det 
senare fallet visar också på utmaningarna som är förknippade med att använda 
anställningsbidrag för att finansiera lärlingstjänster på mindre företag med små 
marginaler. Anställningsbidraget kunde i detta fall inte kompensera för de produk-
tivitetsförluster som arbetet med inlärning medförde. Frivilligorganisationen syf-
tar just till att tjäna ett bredare syfte, och den verkar inte i profitsyfte och står 
därmed inte under samma press som företag i den privata sektorn, eller offentliga 
myndigheter med en given uppgift och ständig effektiviseringspress att leverera 
mer för mindre skattemedel. Det är möjligen tveksamt om det är rimligt att besk-
riva frivilligorganisationen som en arbetsplats i samma mening som de andra pro-
duktionsorganisationerna som inkluderats i undersökningen då arbetet huvudsak-
ligen är ideellt och då man inte har för avsikt att anställa ordinarie personal. Där-
emot har också frivilliga organisationer press på sig att leverera nytta för den 
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finansiering som organisationen erhåller från sina sponsorer. Frivilliga organisat-
ioner kan därmed fungera som tränings- och utbildningsplats, samt en plattform 
för att söka vidare på arbetsmarknaden, och detta kan ses som en del av den nytta 
som organisationen levererar till samhället. I fallet med modebutiken framgår att 
företaget inte på egen hand tagit initiativ till att anställda genom bidrag. Snarare 
har sökande lyft fram att de har rätt till anställningsbidrag när de sökt tjänster, 
vilket uppfattats som fördelaktigt av arbetsgivaren, som således valt att anställa 
delvis av detta skäl. I lägenhetshotellet ser vi ett annat mönster. Där handlar det i 
stor utsträckning om att sänka hotellets lönekostnader genom att enbart göra sub-
ventionerade anställningar. I kommunen ser vi ett ytterligare motiv. Här handlar 
det delvis om att förflytta människor från försörjningsstöd till statliga bidragspro-
gram och A-kassan. Det förefaller som om vissa av arbetsgivarna i denna under-
sökning är ointresserade av att systematiskt använda anställningsbidrag för att 
sänka lönekostnaderna, medan andra är mer krassa och anpassar sig till systemet. 
Vissa av arbetsgivarna tycks ha uppfattat bidragen på det sätt som varit avsedda 
utifrån ett myndighetsperspektiv, medan andra dessutom ser olika ekonomiska 
vinster. Dock kan andra aktörer, i detta fall arbetstagare, också uppmuntra till att 
bidragen används på sätt som ger oförutsedda konsekvenser. Det kan tänkas att en 
möjlig oförutsedd konsekvens av anställningsbidragen är att de snedvrider kon-
kurrensen mellan arbetssökande. 

En slutsats är att anställningsbidragen har mycket olika förutsättningar att fungera 
som avsett beroende på bransch- och företagsspecifika omständigheter. De företag 
som ingick i denna studie kräver att arbetstagarna har vissa egenskaper och/eller 
färdigheter som gör att de är mindre utbytbara. I modebutiken är butiksbiträdet 
företagets ansikte utåt, och det är enligt ägaren ”skit samma” hur lönen finansieras 
då befattningen är av central betydelse för företagets funktion. I bilverkstäder 
krävs omfattande kunskaper om hur bilar är konstruerade, och det tycks vara 
ganska svårt för verkstäder att hitta rätt kompetens. Det är tänkbart att anställ-
ningsbidragen kan fungera som ett sätt att finansiera lärlingstjänster på större bil-
verkstäder där det finns marginaler, men det är sannolikt alltför utmanande för 
små verkstäder där produktivitetsförlusterna blir för omfattande. I lägenhetshotel-
let, som har enkla arbeten av servicekaraktär med en hög grad av utbytbarhet, ”ut-
nyttjas systemet”. I kommunen, där man egentligen inte är intresserade av vad de 
anställda utför för arbete, är intresset centrerat kring att föra över sociala kostna-
der till staten och föra in kommunens medborgare i meningsfulla sysselsättnings-
kontexter. Detta kan också vara ett led i att förebygga andra sociala problem för 
dessa invånare vilket diskuterades tidigare. 

Ytterligare en slutsats är att vissa arbetsgivare tycks använda anställningsbidragen 
som avsett. Det tydligaste exemplet i denna studie utgörs av tidningsaffären och 
den städfirma där man arbetat inom ett kvalitetssäkrat system, vilket medfört höga 
krav på inlärning. Anställningsbidragen kunde användas för att ge arbetsgivarna 
en möjlighet att bedöma arbetstagarnas produktivitet, samt för att bekosta viss 
inlärning. I dessa fall ledde de subventionerade anställningarna till reguljära an-
ställningar. Vid städarbeten där krav på kvalitet och självständighet inte var lika 
uppskruvade, som i fallet med lägenhetshotellet, fanns däremot utrymme för att 
anställningsbidragen systematiskt användes för att sänka lönekostnaderna bland 
anställda som efter en period ersattes av nya anställda med anställningsbidrag. En 
möjlig tolkning är att arbetsgivare som anställer personal för arbeten med låga 
kunskapströsklar och där produktivitetsförluster på grund av hög personalomsätt-
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ning eller fel-rekryteringar inte är förknippade med allvarliga risker, kan betraktas 
som särskilt benägna att ”missbruka” anställningsbidragen. I dylika branscher kan 
lönesubventioner användas för att pressa lönekostnaderna, utan att arbetsgivarna 
har för avsikt att på sikt anställa reguljärt. Detta gäller exempelvis städjobb som 
inte ingår i kvalitetssäkrade system då en lägre produktivitet eller ett mindre väl-
städat rum på ett lågbudgethotell inte medför stora kostnader eller risker för verk-
samhetens anseende för arbetsgivare, såsom den lilla bilverkstaden med små mar-
ginaler och för bärproducenten, för vilka produktivitetsförluster på kort tid kan 
orsaka mer allvarliga skador i termer av förlorade inkomster (såsom oskördade 
bär), tidsförluster eller skadat anseende, är anställningsbidragen svåra att använda. 
För vissa företag kan således anställningsbidragen inte uppväga de kostnader eller 
risker som dessa anställningar kan medföra. Det är också möjligt att lönesubvent-
ioner förknippas med arbetskraft som på något sätt uppfattas som svåranställd. För 
arbetsgivare som universitetet och länsstyrelsen med högt ställda kompetenskrav, 
och/eller som kräver arbetskraft med hög produktivitet, kan anställningsbidrag 
betraktas som en form av en samhällsinsats, snarare än ett sätt att reducera risker 
vid ordinarie rekrytering och träning av ny personal. I universitetets fall tyckte 
arbetsgivaren att det inte fanns tillräckligt kompetent arbetskraft att hitta i syste-
met och att introducera ”stigmatiserad” arbetskraft på arbetsplatsen kunde skapa 
oro och missmod hos personalen. Hos länsstyrelsen var uppfattningen att det höga 
arbetstempot och effektivitetspressen på hela organisationen gör det omöjligt att 
avsätta de nödvändiga personalresurserna till att handleda och lotsa medarbetare 
med anställningsbidrag genom arbete i organisationen.  

Det går inte att utesluta att det i vissa fall är tillfälligheter som avgör om företag i 
olika branscher börjar använda sig av anställningsbidrag för träning och rekryte-
ring. Arbetsgivare kan vara mer eller mindre intresserade av att ta ett större sam-
hällsansvar, och de kan ha olika typer av relationer och kontakter med myndig-
hetsvärlden, exempelvis genom den närmaste familjen, en tidigare anställning 
eller en klientrelation. Kunskapen om lönesubventionsprogrammen bland arbets-
givare kan därför vara mycket ojämnt fördelad, vilket innebär att man inte ome-
delbart kan dra slutsatsen att arbetsgivare som inte använder anställningsbidrag 
gör det för att de gjort en medveten rationell kostnadskalkyl. Det kan bero på att 
de i vissa fall inte har kunskap om hur programmen kan användas. Dock var samt-
liga av de organisationer som vid nuvarande tidpunkt inte använde subvention-
erade anställningar medvetna om programmen och fyra av fem hade tidigare an-
vänt subventionerade anställningar. Sett utifrån det urval av organisationer som 
ingått i studien så tycks inte problemet vara brist på kunskap och information hos 
organisationerna i vårt urval i alla fall. Andra faktorer kopplade till arbetsorgani-
sering spelade i dessa fall en mer avgörande roll en mer avgörande roll än bristfäl-
lig information. 

Det kan bland vissa arbetsgivare finnas en misstro mot möjligheten att hitta lämp-
lig arbetskraft inom programmen och/eller myndigheters kompetens och möjlig-
heter att erbjuda hjälp. Detta ser vi hos bärproducenten och grönsaksodlaren samt 
till en viss grad hos universitetet och länsstyrelsen. Det tydligaste exemplet på en 
organisation som ett positivt sätt som försökt att överbrygga båda dessa typer av 
tvivel är kommunen. Kommunen står som en garant för arbetskraftens lämplighet 
genom att försäkra att personer som inte fungerar i verksamheten, omedelbart kan 
ersättas av andra. Samtidigt är det kommunen som har kontakt med Arbetsför-
medlingen och den förenklar därmed rekryterings- och interaktionsprocessen för 
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arbetsgivaren. Skepsis eller misstro bland arbetsgivare i vissa branscher medför 
att de kanske inte velat pröva möjligheten att rekrytera genom anställningsbidrag. 
Det är vidare tänkbart att det helt enkelt inte ingår i handlingsrepertoaren att an-
vända lönesubventioner för att rekrytera till branscher där man av hävd rekryterar 
insiders, eller genom personliga nätverk. Detta kan i sin tur leda till stora svårig-
heter att hitta rätt kompetens för arbetsgivare som saknar nödvändiga nätverks-
kontakter. I sådana fall kanske anställningsbidrag hade varit ett framkomligt alter-
nativ om arbetsgivaren hade kunnat tänka sig att använda sig av dem. I detta hän-
seende kan man se att det finns en mental eller praxis spärr hos vissa arbetsgivare 
som grundas i en skepsis mot den arbetskraft som tycks finnas inom programmen 
och myndigheternas (Arbetsförmedlingens) kapacitet att bistå med värdefull hjälp 
i urvalsprocessen. I det senare avseende finns det en önskan om att Arbetsför-
medlingen kan agera mer som ett kvalificerat rekryteringsföretag som känner till 
företagets situation och villkor och därmed bättre kan matcha kandidater med or-
ganisationen och de arbetsuppgifter som finns.  

En annan preliminär slutsats av denna studie är att anställningsbidrag kan fungera 
som en subventionerad lärlingstjänst i vissa typer av yrken. Här hittar vi företag 
och organisationer som inte har för avsikt att behålla medarbetare efter att sub-
ventionsperioden går ut, men erbjuder en period av arbete med en riktig lön, en 
möjlighet att lära sig och utföra arbetssysslor som det finns efterfrågan för på ar-
betsmarknaden. Här kvarstår det som är ett av huvudsyftena med subventionerade 
anställningar – att matcha arbetssökande med faktisk eller misstänkt nedsatt ar-
betsförmåga med företag och organisationer som vill erbjuda mer långvariga an-
ställningar om den eventuellt minskade produktiviteten kompenseras för.  Dock är 
det tydligt att de också kan missbrukas för andra typer av yrken och arbetsuppgif-
ter. En tänkbar policyimplikation är att anställningsbidrag bör riktas mot kontexter 
där sannolikheten att de har avsedd effekt är som störst. För yrken utan formella 
krav på kompetens, men där de faktiska kraven på en rad sociala och tekniska 
färdigheter är höga, kan anställningsbidragen fungera som avsett, givet att arbets-
givare får kunskap om programmen samt hjälp med att använda dem på ett kon-
struktivt sätt. Det kan tänkas att anställningsbidragen idag huvudsakligen förknip-
pas med sociala insatser, och att vissa arbetsgivare därför ignorerar dem. Anställ-
ningsbidragen skulle kunna övergå till en form av subventionerade lärlingstjänster 
för specifika yrken och branscher med särskilda svårigheter att säkra kompetens-
försörjningen. Mer riktade anställningsbidrag förutsätter ett tätare samarbete mel-
lan myndigheter, branschorganisationer, samt enskilda arbetsgivare. På så sätt kan 
information om programmen spridas mer effektivt så att de uppfattas och används 
av arbetsgivare på avsedda sätt. Med mer riktade insatser kan även mer resurser 
läggas på att lära känna organisationer/företag och personer med rätt till subvent-
ioner, samt på översyn och uppföljning från myndigheterna sida. Detta för att sä-
kerställa att interventionerna används på de sätt som det är tänkt så att problem 
som undanträngning av ordinarie anställningar och snedvriden konkurrens kan 
undvikas. Studiens huvudfaktorer, mekanismer och utfall på organisationsnivå 
finns redovisade i den sammanfattande tabellen nedan. Sammanfattningsvis visar 
studien att organiseringen av produktionen samt en bedömning av vilka typer av 
arbetskraft som är tillgängliga i systemet, är de centrala faktorer som avgör om 
och hur arbetsgivare använder subventionerade anställningar.   
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Tabell 5.1  Sammanfattande tabell 

 

Arbetsgivare	   Situation	   Inställning	  /	  bekym-‐
mer	  

Varför/inte	   Utfall/paradigm	  

Använder	  subv	  anställ-‐
ningar	  

	      

Städföretaget	   Behöver	  högkompe-‐
tenta,	  pålitliga	  och	  
självständiga	  medar-‐
betare	  till	  växande	  
företag	  

Vill	  hitta	  medarbe-‐
tare	  att	  behålla;	  rädd	  
för	  spridning	  av	  låg	  
lojalitet	  

Ekonomiskt	  sätt	  att	  
minska	  tränings	  och	  
urvalskostnader	  

"Kärning"	  många	  in,	  
behåller	  några	  

Tidningsaffären	   Behöver	  kompe-‐
tenta,	  pålitliga	  och	  
självständiga	  medar-‐
betare	  som	  vill	  jobba	  
75%	  

Tar	  kompetenta	  
medarbetare	  där	  de	  
hittas;	  känner	  väl	  till	  
AF	  och	  har	  förtro-‐
ende	  för	  deras	  
verksamhet	  

Vet	  att	  det	  finns	  
kompetenta	  medar-‐
betare	  i	  systemet.	  
Vill	  hjälpa	  

Selektiv,	  få	  in,	  har	  
behållit	  båda	  	  

Utbildningsföretaget	   Många	  av	  de	  kompe-‐
tenser	  som	  företaget	  
behöver	  hos	  medar-‐
betarna	  finns	  i	  grun-‐
den	  hos	  dem	  som	  de	  
har	  som	  deltagare	  

Känner	  till	  personer	  
som	  deltagare	  och	  
vill	  erbjuda	  dem	  
anställningar	  när	  det	  
är	  möjligt;	  några	  har	  
grundförutsättningar	  
men	  lång	  väg	  att	  gå	  

Kan	  hitta	  lämplig	  
utvecklingsbar	  
arbetskraft	  underi-‐
från	  

Rekryterar	  "underi-‐
från"	  efter	  behov	  

Livsmedelsbutiken	  	   Alla	  medarbetare	  gör	  
ungefär	  samma	  sak	  i	  
butiken;	  anpass-‐
ningsbara	  arbets-‐
uppgifter	  

Vill	  ha	  någon	  men	  
inte	  för	  många	  -‐	  
kvalitet	  och	  undan-‐
trängning	  

Företagspolicy	  och	  
positiv	  inställning	  
från	  ledning	  och	  
personal	  

Vill	  ha	  ett	  begränsat	  
antal	  -‐socialt	  ansvar	  

Frivillig	  organisationen	   Flexibla	  "produkt-‐
ionsmål"	  -‐	  träning	  av	  
medarbetare	  möjligt	  
och	  en	  del	  av	  verk-‐
samheten	  

Vill	  ge	  så	  många	  
personer	  som	  möjligt	  
en	  chans	  att	  komma	  
in	  på	  arbetsmark-‐
naden	  

Kan	  integrera	  med-‐
arbetare	  i	  verksam-‐
heten	  

Ständigt	  flöde	  -‐	  ge	  en	  
möjlighet	  att	  gå	  
vidare	  

Modeaffären	   Finns	  en	  nisch	  i	  
nätbutiks-‐	  avdel-‐
ningen	  

Positiv	  till	  personen;	  
rädd	  för	  att	  övrig	  
personal	  ska	  upp-‐
fatta	  det	  som	  ho-‐
tande	  

Företaget	  blev	  
uppsökt	  av	  en	  person	  
med	  rätt	  till	  subvent-‐
ion	  

Ömsesidig	  vinning	  
mellan	  individen	  och	  
företaget	  

Lägenhetshotellet	   Enkla	  sysslor	  som	  är	  
lätta	  att	  lära	  sig	  och	  
övervaka	  

Vill	  sänka	  lönekost-‐
nader	  

Leder	  till	  lägre	  löne-‐
kostnader	  

Hålla	  ner	  lönekost-‐
nader	  

Bilverkstaden	   Har	  mest	  kvalifice-‐
rade	  arbetsuppgifter;	  
några	  enkla	  vakt-‐
mästeriuppgifter	  

Vill	  göra	  en	  social	  
insats	  och	  hjälpa	  en	  
specifik	  person;	  rädd	  
för	  produktionsför-‐
luster	  

Av	  sociala/personliga	  
anledningar	  

Socialt	  och	  personligt	  
ansvar	  

Kommunen	   Har	  en	  möjlighet	  att	  
placera	  ut	  många	  
medborgare	  på	  olika	  
arbetsplatser	  

Vill	  hjälpa	  medbor-‐
gare	  ut	  i	  arbetslivet;	  
vill	  flytta	  kostnader	  
från	  kommunen	  

Har	  kompetensen,	  
ser	  behovet	  hos	  
individer	  och	  organi-‐
sationer	  och	  kan	  
spara	  pengar	  

Bemanningsföretag	  -‐	  
många	  individer	  och	  
organisationer	  i	  
systemet	  
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Använder	  inte	  subv	  an-‐
ställningar	  

	      

Universitetet	   Har	  bara	  högkvalifice-‐
rade	  tjänster	  

Finns	  inte	  möjlighet	  
att	  integrera	  personer	  
i	  systemet	  på	  arbets-‐
platsen	  

Finns	  inte	  rätt	  perso-‐
ner	  i	  systemet	  

Hittar	  inte	  rätt	  perso-‐
nal	  

Länsstyrelsen	   Ekonomisk	  press	  och	  
effektiviseringskrav;	  
många	  specialister	  

Positivt	  inställda	  men	  
tycker	  det	  är	  oansva-‐
rigt	  att	  ta	  in	  personer	  
under	  rådande	  om-‐
ständigheter	  

Kan	  inte	  erbjuda	  en	  
ordentlig	  möjlighet	  

Kan	  inte	  erbjuda	  en	  
ordentlig	  möjlighet	  

Grönsaksodlaren	   Säsongsarbete	  med	  
hög-‐	  och	  låg-‐
kvalificerat	  arbete.	  
Ägaren	  jobbar	  nära	  
medarbetarna	  

Tycker inte det finns 
rätt arbetskraft men 
öppen för det om rätt 
personer finns i 
systemet 

Kan	  inte	  hitta	  rätt	  
personal 

Kan	  inte	  hitta	  rätt	  
personal	  

Bärproducenten	   Produktionen	  kräver	  
mycket	  arbetskraft	  
under	  korta	  perioder	  
av	  fysiskt	  utmanande	  
arbete	  

Har försökt men 
tycker inte att perso-
ner i systemet funge-
rar eller är intresse-
rade 

Kan	  inte	  hitta	  rätt	  
personal 

Kan	  inte	  hitta	  rätt	  
personal	  

Fastighetsförvaltaren	   Branschen	  är	  speciell	  
–	  behövs	  högt	  per-‐
sonligt	  förtroende,	  
upplärning	  nära	  en	  
enskild	  person	  

Vill	  använda	  men	  
tycker	  inte	  att	  det	  
finns	  rätt	  personer	  
och	  träningsmöjlig-‐
heter	  

Branschen	  har	  sin	  
egen	  rekryteringspro-‐
cess	  

Kan	  inte	  hitta	  rätt	  
personal	  
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Under perioden 2006 till 2011 så genomfördes det stora satsningar i Sverige på att 
öka antalet personer anställda med olika typer av subventionerade anställningar. 
Antalet personer som var anställda med lönesubventioner ökade i Sverige från 
ungefär 100 000 2006 till ca: 200 000 2011. Andelen arbetsgivare som använder 
sig av lönesubventioner varierar väldigt mycket över landet. Knappt var tionde 
arbetsgivare i Stockholms län har någon anställd med en lönesubvention medan 
motsvarande andel i Norrbottens län är ungefär var fjärde arbetsgivare. 
 
Det finns några intressanta resultat av jämförelsen mellan olika bakgrundsegen-
skapers inverkan på sannolikheten att aktuell organisation ska använda sig av lö-
nesubventioner. En viktig faktor som samvarierar med om arbetsgivarna valt att 
använda lönesubventioner är förhållandet att man använt lönesubventioner tidi-
gare. Om aktuell arbetsgivare använt lönesubventioner tidigare är sannolikheten 
klart högre för att arbetsgivaren även i fortsättningen ska göra det. Förekomsten 
av kvinnliga operativa företagsledare innebär en högre sannolikhet för använ-
dande av lönesubventioner. Ålders- och könssegregerade arbetsmarknader använ-
der sig i mindre grad av lönesubventioner jämfört med övriga. Det verkar finnas 
någon form av ”peer-effekt” vad gäller andelen nyanlända till Sverige på arbets-
platser genom att organisationer där det finnas en hög andel lönesubventioner är 
arbetsplatser där det finns en hög andel nyanlända anställda.     
 
Arbetsgivare som har använt sig av en lönekostnadssubvention uppger sig vara 
mycket nöjda med hur det har fungerat och nästan alla kan tänka sig att anställa 
med en lönesubvention igen. Detta ger en tydlig signal angående politiken; för att 
öka antalet arbetsgivare som anställer med en lönekostnadssubvention gäller det 
att få dem att anställa en första gång. 
 
Nästan 90 procent av arbetsgivarna som använt sig av en lönekostnadssubvention 
anger omfattningen i pengar och/eller personens kvalifikationer var ganska eller 
helt avgörande för beslutet att anställa en person med en lönekostnadssubvention. 
Detta framgår också intervjuerna där skälen antingen kan vara att kompensera för 
produktivitetsförluster, bekosta upplärning eller att helt enkelt sänka lönekostna-
derna. 
 
Av de arbetsgivare som valt att inte använda sig av en lönekostnadssubvention 
anger hela 20 procent att det beror på att de inte känt till att möjligheten med löne-
subventioner har funnits. En direkt policyimplikation blir då att Regeringen eller 
Arbetsförmedlingen bör genomföra en informations/marknadsföringskampanj. 
Eventuellt kan det i denna kampanj utnyttjas att nästan alla arbetsgivare som har 
erfarenhet av att anställa med en lönekostnadssubvention tycker att det fungerat 
bra och kan tänka sig att göra det igen.  
 
När vi frågar hypotetiska frågor till samtliga arbetsgivare om vad som skulle 
kunna få dem att anställa en långtidsarbetslös eller en nyanländ till Sverige med 
en lönesubvention före en person som idag har ett arbete så svarar ungefär 50% att 
den viktigaste faktorn som skulle kunna få dem att anställa med lönesubvention är 
att det finns en möjlighet att pröva den aktuella personen innan en anställning 
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kommer till stånd. Detta förhållande gäller för de flesta arbetsgivarekategorier. Vi 
väljer att tolka resultatet som att det behövs en kort prövoperiod före det att man 
beslutar om ett halvt års anställning med en lönesubvention.  
 
Vi kan också konstatera att det kan finnas tendens av diskriminering mot att an-
ställa personer som är nyanlända till Sverige jämfört med långtidsarbetslösa. Av 
de som använt en lönesubvention såväl som de som inte använt sig att någon lö-
nekostnadssubvention är det ungefär 10 procentenheter högre andel som svarar att 
de under inga omständigheter skulle kunna tänka sig att anställa en nyanländ till 
Sverige jämfört med långtidsarbetslösa före en person som idag har ett arbete. 
Våra frågor till de som inte använt någon lönekostnadssubvention anger att det är 
en osäkerhet om språkkunskaperna som är den viktigaste faktorn men att det även 
finns en osäkerhet kring utbildningens kvalité och den sociala kompetensen vad 
gäller de nyanlända till Sverige. Letar man efter mönster vad gäller vilka grupper 
som främst inte kan tänka sig att anställa med lönesubventioner är det små organi-
sationer ledda av män med en hög andel äldre bland det anställda. Det finns an-
ledning att se över hur man på ett bättre sätt kan förbättra informationen om de 
nyanländas färdigheter från af´s sida. Det ska dock inte uteslutas att svaret på frå-
gan kan gälla subventioner generellt, dvs. att arbetsgivaren är principiellt emot 
subventioner. 
 
Den kvalitativa studien vi genomfört visar att hur produktionen är organiserad i 
organisationerna spelar en avgörande roll för om organisationer använder sub-
ventionerade anställningar. Detta har implikationer för hur policy ska formuleras 
såväl som för hur utförandemyndigheten (Arbetsförmedlingen) ska kunna arbeta 
med frågan.  

 

Majoriteten av organisationerna i studien som använder subventionerade anställ-
ningar har beslutsfattare som på grund av personliga erfarenheter har en större 
benägenhet till socialt ansvarstagande. Detta samspelar med ett behov av arbets-
kraft som ska passa in i specifika produktionsprocesser - både tekniskt och socialt. 
Faktorer som upplärningskostnader, behov av självständiga och pålitliga medarbe-
tare tenderar att leda till att medarbetare som uppvisar dessa egenskaper får an-
ställningar efter att subventionsperioden gått ut. I organisationer där medarbetare 
är mer utbytbara och en hög medarbetaromsättning inte påverkar organisationen 
nämnvärt, ekonomiskt eller socialt, ser vi aldrig att medarbetare behålls efter att 
subventionsperioden gått ut. Det verkar finnas tydliga strukturella drag baserade 
på arbetsorganiseringen som i hög grad korrelerar med hur olika organisationer 
använder systemet med lönesubventionerade medarbetare. 

Bland de organisationer som inte använder subventionerade anställningar var den 
dominerande faktorn för detta en skepsis (ofta grundad på tidigare erfarenheter) 
till att det inte finns lämplig arbetskraft att hämta från systemet. Lämplighet i detta 
avseende innefattar arbetsmoral (viljan att utföra vissa arbetsuppgifter, som tungt 
fysisk arbete under intensiva perioder) och nödvändiga ingångskunskaper och 
kompetenser (inklusive social- och yrkeskompetens och pålitlighet av olika for-
mer) och att därför förlita sig på andra rekryteringskanaler. Andra orsaker är att 
organisationen inte har tillräckliga resurserna att avsätta till att lära upp eller er-
bjuda andra former av stöd till de som kan komma in i organisationen med sub-
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ventionerade anställningar. Dessutom finns en rädsla för att skapa oro bland exi-
sterande medarbetare genom att introducera ”stigmatiserad” arbetskraft för att 
utföra liknande arbetsuppgifter som ordinarie medarbetare. 

Utifrån de intervjuer vi genomfört skulle man kunna förbättra af´s arbete genom 
två förändringar. Att tillåta och finansiera Arbetsförmedlingen så att den kan 
agera som ett ”bemanningsföretag” – på ett liknande sätt som kommunen i stu-
dien. Med ingående kännedom om organisationernas arbetsorganisering och be-
hov har Arbetsförmedlingen möjlighet att skaffa ingående kännedom om potenti-
ella kandidater till tjänster där subventionerade anställningar kan komma i fråga i 
specifika organisationer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 SCB Teknisk rapport 
Inledning 

Enheten för Företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik vid Statistiska 
centralbyrån (SCB) genomförde under perioden september – november 2015 en 
webbundersökning på uppdrag av Linneuniversitetet. 

Denna undersökning har genomförts i enlighet med ISO 20252:2012 Marknads-, 
opinions- och samhällsundersökningar vilket innebär att grundläggande kvalitets-
krav uppfyllts. 
Undersökning är en del i ett regeringsuppdrag kring lönesubventioner som utförs 
av forskare vid Linnéuniversitetet. Syftet är att ge svar på frågor om arbetsgivares 
syn rörande hinder när det gäller att anställa med stöd och deras bedömningar av 
möjligheter att göra program med subventionerade anställningar mer attraktiva för 
arbetsgivare.  

Populationen utgjordes av 9 826 företag varav hälften var företag som har haft 
anställda med lönestöd och hälften var företag utan anställda med lönestöd.  Urva-
let drogs av Linneuniversitetet från projektdatabasen P0605 i SCB:s server 
Microdata Online Access (MONA) .  

Resultatet i form av SQL vy levererades vecka 48 i projektdatabasen enligt över-
enskommelse.  

Undersökningsledare på SCB var Dolan Haddad. Namnet på uppdragsgivarens 
kontaktperson gentemot SCB var Lars Behrenz.  

Omfattning  

Population och urval 

För att kunna dra ett urval från populationen skapades en urvalsram som avgrän-
sade, identifierade och möjliggjorde koppling till objekten i populationen. Urvals-
ramen i undersökningen skapades i MONA med hjälp av data från arbetsför-
medlingen samt SCB.  

Från urvalsramen drogs ett obundet slumpmässigt urval om 9 826 företag.  
Ett obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt har samma sannolikhet att 
komma med i urvalet.  
Frågor/Variabler 

Linneuniversitetet utformade frågorna i frågeblanketten. Därefter genomfördes en 
snabbgranskning av mätteknisk expertis i syfte att minska risken för mätfel. 
Grundläggande för bra kvalitet i en undersökning är kvaliteten på de data som 
samlas in. För att säkerställa att frågorna fungerar så bra som möjligt och enligt 
intentionerna har därför blanketten genomgått ett mättekniskt test.  

Förutom de variabler som samlades in via frågeblanketten hämtades variabler från 
följande register:  
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Arbetsförmedlingens datalager 2006-2013 

• Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och ar-
betsmarknadsstudier (LISA) 2006-2013 

Fullständig variabelförteckning bifogas som bilaga.  

Datainsamling  

Frågeblanketterna skickades ut med post. I ett informationsbrev ombads företaget 
att besvara frågorna och skicka svaret till SCB. Det första utskicket genomfördes 
den 16 oktober 2015. Den 2 november skickades påminnelsebrev till 8 059 före-
tag som hade inte besvarat frågeblanketten. Den 9 november skickades ännu ett 
påminnelsebrev till 7 376 företag. Insamlingen avslutades den 23 november 2015. 
Tabell 2 Beskrivning av inflödet. Antal och andel 

 Antal Andel 

Efter första utskick 1 767 17,9 

Efter påminnelse 1 2 450 24,9 

Efter påminnelse 2 3 600 36,6 

Totalt  3 600 36,6 

Bortfall 6 226 63,4 

Urval 9 826 100,0 

 

I informationsbrevet kunde uppgiftslämnarna läsa om undersökningens bakgrund, 
syfte och att undersökningen genomfördes i samarbete mellan Linneuniversitetet 
och SCB. Informationsbrevet informerade också om att individs- och företags-
uppgifter hämtas från LISA-databasen (Longtidunell Integrations-databas för 
Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier) och att en avidentifierad datafil le-
vereras till Linneuniversitetet via MONA.  

För att SCB ska kunna lämna ut data från en enkätundersökning krävs informerat 
samtycke av uppgiftslämnarna. Det innebär att de genom att besvara blanketten 
och skicka in den godkänner att deras svar kompletteras med de bakgrundsvariab-
ler, och behandlas på det sätt, som beskrivs i informationsbrevet. 

Bortfall 

Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att frågeblanketten inte är 
besvarad alls, och dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor i blanketten 
inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig från de svarande, med avseende på 
undersökningsvariablerna, så kan skattningarna som grundar sig på enbart de sva-
rande vara skeva.  
Objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är villig att delta 
i undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att uppgiftslämnaren är 
förhindrad att medverka. Objektsbortfallet i denna undersökning redovisas i tabell 
3 nedan.  
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Tabell 3 Beskrivning av objektsbortfall 

 Antal 

Ej avhörda 6 030 

Postreturer 92 

Avböjd medverkan 104 

Totalt 6 226 

 
Med ”Ej avhörda” menas att ingen uppgift om varför frågeblanketten inte är be-
svarad har lämnats. Med ”Avböjd medverkan” menas att SCB meddelats att upp-
giftslämnaren inte vill medverka i undersökningen. ”Postreturer” i denna under-
sökning beror adresser som inte har hunnits att uppdateras i företagsregistret och 
företagen är därför inte anträffbara. 
 

Statistikens tillförlitlighet 

Ramtäckning 

Det kan finnas täckningsfel i undersökningen. Täckningsfel, under- och övertäck-
ning, innebär att urvalsram och population inte helt stämmer överens. Undertäck-
ning innebär att vissa objekt som ingår i populationen saknas i urvalsramen. Över-
täckning innebär att objekt som inte ingår i populationen ändå finns i urvalsramen.  
Urval  

Denna kvalitetskomponent avser fel som uppkommer på grund av att endast ett 
urval av populationen undersöks. Urvalsfel är således den avvikelse mellan ett 
skattat värde och det faktiska värdet som beror på att man inte undersöker alla 
objekt i populationen. Urvalsfelets storlek minskar med en ökad urvalsstorlek. 
Populationen i denna undersökning har avgränsats i projektdatabasen av Linne-
universitetet. SCB kan därför inte ansvara för eventuellt urvalsfel.  

Mätning 

Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från fak-
tiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då uppgiftslämnaren inte 
minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt.  
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Bearbetning 

Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan bearbet-
ningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registreringsfel och kodningsfel. 
Dessa fel kan förhindras och upptäckas i de kontroller som genomförs vid datare-
gistreringen. I den här undersökningen bedöms registreringsfelet vara mycket li-
tet. 
Bortfall 

Bortfallsfel inträffar om objekten i bortfallet och de svarande skiljer sig åt avse-
ende frågorna/variablerna i undersökningen.  

Beskrivning av datafil 

Datafil 

Avidentifierade resultatet i form av SQL vy levererats i projektdatabasen P0605 i 
SCB:s server Microdata Online Access (MONA).  SQL- vyn ”Enkatsvar” består 
av totalt 63 variabler varav 60 av dessa är frågor/delfrågor som har besvarats av 
uppgiftslämnarna.   

Jämförbarhet och användbarhet 

Jämförbarhet över tid 

Detta är första gången som SCB genomför undersökningen. 

Sekretess och utlämnande  

SCB har gjort en intern sekretessprövning för utlämnandet av data på mikronivå.  

Dessutom har ett sekretessöverenskommelse upprättats mellan Linneuniversitetet 
och SCB med avseende på hur det avidentifierade datamaterialet får hanteras. 

Bilagor  

• Frågeblankett   
• Missivbrev 
• Postbeskrivning 
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Bilaga 2 Enkätfrågor 

 I svaren ska du enbart utgå från anställda med lönesubvention som inte är kopplad 
till en funktionsnedsättning. Om ni har flera anställda med lönesubvention som 
inte är kopplad till en funktionsnedsättning ska du utgå från den senast anställda.  

Fråga 1. 

Har ni någon anställd som ni får lönesubvention för som inte är kopplad till en 
funktionsnedsättning hos den personen? 
Ja: 
Nej: Gå till fråga 10! 
 
De som svarat ja på fråga 1 svarar på frågorna 2-10, går det att lösa så det är 
olika slut automatiskt?  
  
Fråga 2. 
I svaren ska fortsättningsvis du utgå från den senast anställda med lönesubvention 
som inte är kopplad till en funktionsnedsättning.  
 
Vad var skälet till att ni använde den här lönesubventionen? 
 

• Jag visste att möjligheten att anställa med lönesubventionering fanns. 
• Lönekostnadssubvention kan användas under en lagom lång period. 
• Lönekostnadssubvention har rätt ersättningsnivå. 
• Vi har haft behov av mer personal inom områden där vi tänkt oss att an-

ställa personer som t.ex. kan ha varit berättigade till en lönesubvention. 
• Vi har bra erfarenhet av att anställa personer med lönekostnadssubvention. 
• Annat skäl 
• Beskriv gärna med egna 
ord______________________________________ 
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Fråga 3. 

Försök	  att	  ange	  på	  en	  skala	  från	  1-‐4	  (där	  1	  anger	  helt	  oviktigt,	  2	  anger	  ganska	  
oviktigt,	  3	  anger	  ganska	  avgörande	  och	  4	  helt	  avgörande)	  hur	  viktiga	  olika	  fak-‐
torer	  var	  för	  att	  anställa	  med	  stöd: 

• Enkelt	  regelverk 
• Arbetsförmedlingens	  stöd 
• Lönesubventionens	  omfattning	  i	  tid 
• Lönesubventionens	  omfattning	  i	  pengar 
• Personalens kvalifikationer för arbetsuppgifterna 
• Vi	  ville	  stödja	  någon	  som	  var	  berättigad	  till	  en	  lönesubvention 
• Annat 
• Ingen åsikt 

 

Fråga 4. 

• Hur	  har	  anställningen	  fungerat? 
• Mycket	  bra 
• Ganska bra 
• Ganska dåligt 
• Mycket	  dåligt 
•  
• Beskriv	  gärna	  med	  egna	  

ord:__________________________________________ 

Fråga 5. 

• Kan	  du	  tänka	  dig	  att	  anställa	  en	  person	  med	  lönesubvention	  igen? 
• Ja 
• Nej 
• Beskriv	  gärna	  med	  egna	  

ord:________________________________________ 

Fråga 6. 

• Bedömer du att den här personen hade fått anställning hos er även utan lö-
nesubventionen? 

•  
• Ja 
• Nej 
• Kanske 
• Vet inte 
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Fråga	  7.	  

• Hur skulle du vilja karaktärisera arbetsuppgifterna som den aktuella per-
sonen som ni haft en lönekostnadssubvention för haft? 

• Arbetsuppgifter som andra anställda har eller har haft 
• Nya Arbetsuppgifter  

 

Fråga 8. 

• Här kommer nu en hypotetisk fråga där vi ber dig att försöka svara 
hur du tror att du idag skulle uppfatta situationen. Antag att du haft 
en ledig plats ute. Du väljer mellan två sökande. En som har arbete 
och en som varit arbetslös i över ett år och där du kan få en löne-
kostnadssubvention. Du har information om bakgrundsegenskaper 
som är relevanta för jobbet som t.ex. högsta utbildning och tidigare 
arbetslivserfarenhet men du har inte all information. Rangordna vad 
som skulle få dig att anställa den person som varit arbetslös en längre 
tid (1 för viktigast och sedan 2 för näst viktigast och 3 för tredje vik-
tigaste) eller ange att du inte anställer någon med stöd oavsett situat-
ion: 

• Subventionens omfattning i pengar 
• Subventionens omfattning i tid 
• Stöd vad avser handledning av individen, och i introduktionen på ar-
betsplatsen. 

• Möjlighet att pröva personen innan en anställning kommer till stånd. 
• Att avlastas från Arbetsgivaransvaret (t.ex. genom att en annan aktör 

har det ansvaret så som ett bemanningsföretag) 
• Annat 
• Inget skulle få mig att anställa en som varit arbetslös över ett år och 

som jag kan få stöd för 
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Fråga 9. 

• Här kommer nu ytterligare en hypotetisk fråga där vi ber dig att för-
söka svara hur du tror att du idag skulle uppfatta situationen. Antag 
att du haft en ledig plats ute. Du väljer mellan två sökande. En som 
har arbete och en som är nyanländ till Sverige. Om du anställer den 
som är nyanländ kan du få en lönekostnadssubvention. Du har in-
formation om vissa bakgrundsegenskaper som är relevanta för jobbet 
som t.ex. högsta utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet men du 
har inte all information. Rangordna de tre viktigaste punkterna som 
skulle få dig att anställa den person som är nyanländ till Sverige (1 
för viktigast och sedan 2 för näst viktigast och 3 för tredje viktigaste) 
eller ange att du inte anställer någon nyanländ med stöd oavsett situ-
ation: 

• Subventionens omfattning i pengar 
• Subventionens omfattning i tid 
• Stöd vad avser handledning av individen, och i introduktionen på 
arbetsplatsen. 

• Möjlighet att pröva personen innan en anställning kommer till 
stånd. 

• Att avlastas från Arbetsgivaransvaret (t.ex. genom att en annan ak-
tör har det ansvaret så som ett bemanningsföretag) 

• Annat  
• Inget skulle få mig att anställa en nyanländ som jag kan få stöd för 

 

Fråga 10. 

a. Har ni informerats om möjligheten att få en lönekostnadssubvention av en 
långtidsarbetslös eller en nyanländ som inte är kopplad till en funktions-
nedsättning. 

Ja 

Nej 

Vet inte 

b. För er som svarat ja på fråga 10 frågar vi nu varifrån ni fått informationen: 
• Arbetsförmedlingen 
• Information inom organisationen 
• En av våra anställda 
• Annan informationskälla 
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Fråga 11. 

Vilket eller vilka är skälen till att du inte har anställt en person med den här typen 
av lönekostnadssubvention? 

• Kände inte till att möjligheten fanns 
• Lönesubventionens omfattning i tid. 
• Lönesubventionens omfattning i pengar. 
• Dåligt stöd från AF 
• Kan påverka dynamiken på arbetsplatsen negativt 
• Jag har dålig erfarenhet av att anställa personer med lönekostnadssub-
vention. 

• En person som varit arbetslös under lång tid har för låg förväntad pro-
duktivitet. 

• Vid eventuell anställning av en nyanländ till Sverige – osäkerhet vad av-
ser språket 

• Vid eventuell anställning av en nyanländ till Sverige – osäkerhet vad av-
ser utbildningens kvalitet 

• Vid eventuell anställning av en nyanländ till Sverige – osäkerhet vad av-
ser social kompetens 

• Annat skäl 
 

Fråga 12. 

Vilka är de viktigaste skälen till att ni inte utnyttjat möjligheten till en anställa en 
person med en lönekostnadssubvention? Rangordna de tre viktigaste, (1 är viktig-
aste och sedan ner till 3) 

• Kände inte till att möjligheten fanns 
• Lönesubventionens omfattning i tid. 
• Lönesubventionens omfattning i pengar. 
• Dåligt stöd från AF 
• Kan påverka dynamiken på arbetsplatsen negativt 
• Jag har dålig erfarenhet av att anställa personer med lönekostnadssubvent-
ion. 

• En person som varit arbetslös under lång tid har för låg förväntad produk-
tivitet. 

• Vid eventuell anställning av en nyanländ till Sverige – osäkerhet vad avser 
språket 

• Vid eventuell anställning av en nyanländ till Sverige – osäkerhet vad avser 
utbildningens kvalitet 

• Vid eventuell anställning av en nyanländ till Sverige – osäkerhet vad avser 
social kompetens 

• Annat skäl, nämligen 
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Bilaga 3 Kartläggning av bortfall 
 

Urvalet utgjordes av 11 444 arbetsgivare av vilka 5722 hade anställt med subvent-
ion och 5722 inte hade gjort detta. Eftersom vi enbart hade tillgång till register-
data från SCB för 2013 hade vid tidpunkten för enkätutskick ett antal arbetsgivare 
upphört, dvs. en övertäckning. Totalt rörde det sig om 1 618 stycken. Vidare fick 
vi in svar som var helt tomma från 44 arbetsgivare.  

Urvalet konstruerades så att arbetsgivarna var lika i tre dimensioner antalet an-
ställda, länstillhörighet samt bransch.  

Svarsfrekvenser 

 
Ej svarat Svarat Totalt 

Hade inte subventionerad anställd 3995  1727 5722 
 % 70% 30% 50% 
Hade subventionerad anställd 3883 1839 5722 
% 68% 32% 50% 
Totalt 7878 3566 11444 
 

Av de 5722 som inte hade subvention var det drygt 30 % som svarat på enkäten 
och bland de som hade subventionerade anställda var motsvarande siffra 32%. Det 
finns således en lite överrepresentation av företag med subventionerade anställda.  

 

Antalet anställda 

  
Antal 

 
Medel antal anställda Standard fel 

Ej svarat 
 

7844 
 

9.62 0.57 
Svarat 

 
3600 

 
10.87 0.63 

 

Antalet anställda är något lägre i den gruppen som inte svarat vilket är att förvänta 
sig från enkätutskick till företag. Vi har testat om det finns en signifikant skillnad 
mellan grupperna och t-testet visar att skillnaden som finns inte är signifikant. 
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Länstillhörighet 

 
Ej svarat Svarat Total Differens 

Avvikelse 
från förväntat 

Avvikelse 
från förväntat 

Stockholm 12,4 13,2 12,6 -0,8 -0,3 0,6 
Uppsala län 2,9 2,6 2,8 0,3 0,1 -0,2 
Södermanlands län 3,4 3,1 3,3 0,3 0,1 -0,2 
Östergötlands län 3,9 4,3 4,0 -0,5 -0,1 0,3 
Jönköpings län 4,3 4,4 4,3 -0,1 0,0 0,1 
Kronobergs län 2,8 2,4 2,7 0,3 0,1 -0,2 
Kalmar län 4,0 3,8 3,9 0,2 0,1 -0,1 
Gotlands län 0,5 0,9 0,6 -0,4 -0,1 0,3 
Blekinge län 2,3 1,9 2,2 0,5 0,2 -0,3 
Skåne län 13,0 12,0 12,7 1,0 0,3 -0,7 
Hallands län 3,4 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 
Västra Götalands län 16,6 18,5 17,2 -1,9 -0,6 1,3 
Värmlands län 4,0 3,7 3,9 0,3 0,1 -0,2 
Örebro län 3,0 3,2 3,1 -0,2 -0,1 0,1 
Västmanlands län 2,6 2,2 2,4 0,4 0,1 -0,3 
Dalarnas län 4,4 4,0 4,2 0,4 0,1 -0,3 
Gävleborgs län 3,1 3,4 3,2 -0,4 -0,1 0,2 
Västernorrlands län 2,8 3,1 2,9 -0,4 -0,1 0,3 
Jämtlands län 2,9 2,9 2,9 0,1 0,0 0,0 
Västerbottens län 3,7 3,7 3,7 0,1 0,0 0,0 
Norrbottens län 4,2 3,4 4,0 0,8 0,2 -0,5 
 

Den enda noterbara skillnaden är att det finns en viss överrepresentation av svar 
från Västra Götaland. Totalt sett skickades 17.2 % av enkäterna till arbetsgivare i 
Västra Götaland och av de som svarat är denna siffra 18.4. Vi har även testat om 
det finns en statistisk skillnad mellan de som svarat och de som inte svarat och 
någon sådan finns inte. 
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Bransch 

 

Ej svarat 
andel 

Sva-
rat 

andel 

Total 
An-
del 

Diffe-
rens 

Avvi-
kelse 
från 

förvän-
tat 

Avvikelse 
från för-
väntat 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 9,8 8,5 9,4 1,3 0,4 -0,9 
Utvinning av mineral 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 -0,1 
Tillverkning 16,9 15,2 16,4 1,7 0,5 -1,1 
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0,1 0,2 0,2 -0,1 0,0 0,0 
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfalls-
hantering och sanering 0,5 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 
Byggverksamhet 8,3 6,6 7,8 1,7 0,5 -1,2 
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar 9,1 8,8 9,0 0,2 0,1 -0,2 
Transport och magasinering 6,6 6,0 6,4 0,6 0,2 -0,4 
Hotell- och restaurangverksamhet 6,9 3,7 5,9 3,2 1,0 -2,2 
Informations- och kommunikationsverk-
samhet 3,7 4,2 3,8 -0,4 -0,1 0,3 
Finans- och försäkringsverksamhet 0,8 1,0 0,8 -0,2 -0,1 0,1 
Fastighetsverksamhet 3,6 5,1 4,1 -1,5 -0,5 1,0 
Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 8,9 13,5 10,4 -4,6 -1,4 3,2 
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster 
och andra stödtjänster 6,9 5,2 6,4 1,7 0,5 -1,2 
Offentlig förvaltning och försvar; obliga-
torisk socialförsäkring 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,0 0,1 
Utbildning 2,5 3,2 2,7 -0,7 -0,2 0,5 
Vård och omsorg; sociala tjänster 4,3 6,8 5,1 -2,5 -0,8 1,7 
Kultur, nöje och fritid 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
Annan serviceverksamhet 6,7 7,2 6,9 -0,5 -0,1 0,3 
Övriga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan branscherna och det finns tre stycken där 
avvikelserna från det förväntade med mer än två procent. Med förväntat utfall 
menas här att andelen av svar är lika stor som branschens totala andel. Tillverk-
ningsindustrin och Hotell och restaurang har svarat i något mindre omfattning än 
vad som förväntas och Verksamhet inom Juridik m.m. är något överrepresenterat. 
Vi har, som vi inledningsvis nämnde inte tillgång till de som av någon orsak inte 
fick enkäten pga. att de inte existerade. Vi kan misstänka att det är en något större 
andel av dessa arbetsgivare som är mindre och tillhör de båda underrepresenterade 
branscherna. 

Vår slutsats av bortfallsanalysen är att det finns vissa systematiska skillnader, men 
vi bedömer inte dessa så stora så att de skulle utgöra några större problem för den 
externa validiteten. Analyserna har därför genomförts utan bortfallsvikter. 
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Bilaga 4 Missivbrev 

Subventionerade anställningar 

Med det här brevet vill vi meddela att er organisation har kommit med i urvalet 
för undersökningen Subventionerade anställningar.  

Syftet är att ge svar på frågor om arbetsgivares syn på hinder för att anställa med 
stöd och vilka möjligheter det finns att göra program med subventionerade an-
ställningar mer attraktiva för arbetsgivare. Frågorna berör nystartsjobb, särskilt 
anställningsstöd eller instegsjobb. Stöd som utgår p.g.a. av funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga ingår inte. Statistiska centralbyrån (SCB) ge-
nomför datainsamlingen på uppdrag av Linnéuniversitetet i Växjö.  

Undersökningen är en urvalsundersökning och avser arbetsgivare som har och 
som inte har anställt personal med subventioner. Det är frivilligt att lämna uppgif-
ter till denna undersökning, men er medverkan är mycket betydelsefull. Organisat-
ionens uppgifter bidrar till undersökningens tillförlitlighet och kan inte ersättas av 
någon annans. Vi är därför mycket tacksamma om ni vill ta er tid att medverka. På 
nästa sida finns mer information om undersökningen. 
Lämna uppgifterna så snart som möjligt. 
Uppgifterna ska avse företag: <Benamning> 

 

 
 
 

Gå in på www.insamling.scb.se för att lämna de efterfrågade uppgifterna. Det går 
bra att logga in flera gånger och spara emellan. Ni behöver alltså inte fylla i alla 
uppgifterna på en gång.  

Stort tack för er medverkan!  
Med vänlig hälsning 
 
Namnteckning                                                               Namnteckning  
Lars Behrenz      Dolan Haddad 
Chef, institutionen för nationalekonomi & statistik    Undersökningsledare         
Linnéuniversitetet, Växjö                                      Statistiska centralbyrån 
Så används de lämnade uppgifterna 

Denna undersökning är en del i ett regeringsuppdrag kring lönesubventioner som 
utförs av forskare vid Linneuniversitetet. SCB har hand om urvalsdragning, ut-
skick, insamling och registrering. För att inte belasta dig med insamling av upp-
gifter som redan finns hos SCB kommer vi att hämta registerbaserad information 
om individer, arbetsställen och företag. Bakgrunds-data avseende demografi, ut-
bildning, sysselsättning, inkomster och ersättningar för individer på arbetsställena 
i urvalet hämtas från LISA-databasen (Longitudinell Integrations-databas för 
Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier) vid SCB. Från LISA hämtas även 
företags- och arbetsställedata. Uppgifter från arbetsförmedlingen har också in-
hämtats.  
Efter avslutade bearbetningar överlämnar SCB avidentifierade uppgifter till fors-
kargruppen på Linnéuniversitetet. Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till 

Användarnamn: XXXXXX 

Lösenord: XXXXXX 
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undersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. 
Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se 
nedan)  
 
Samråd 
Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). 

 
De lämnade uppgifterna skyddas 
Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda 
arbetsställen att kunna identifieras. 
 

Information om personuppgifter 
För att underlätta eventuella återkontakter med företaget sparar vi uppgiften om 
vem hos er som är kontaktperson för undersökningen. 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB 
gör.  
Var och en har rätt att en gång per kalenderår få gratis information, i form av ett 
så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras på SCB. Ansökan 
om sådan information ska ske skriftligt och vara egenhändigt undertecknad. Man 
har rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas, om det 
skulle visa sig att de behandlats i strid med personuppgiftslagen. Samma rättighet-
er gäller gentemot uppdragsgivaren. 
 

Resultat 
Resultat av undersökningen och annan information kommer att finnas tillgänglig 
på: http://lnu.se/lnuc/linnaeus-university-centre-for-labour-market-and-
discrimination-studies. 
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