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Rådets rapport

 Beskriva läget på den svenska arbetsmarknaden

 Belysa styrkor och svagheter och diskutera vad som kan och bör 
förbättras

 Arbetsmarknaden fungerar väl för de flesta. 

 Utmaningen: Hur göra arbetsmarknaden mer inkluderande?
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Svensk arbetsmarknad är exceptionell

 Högsta arbetskraftsdeltagandet

 Högsta sysselsättningen

 Högst andel unga (studenter) bland de arbetslösa

 Minsta lönespridningen

 Högsta minimilönerna

 Lägsta andelen enkla jobb

 Störst sysselsättningsgap mellan infödda och utomeuropeiska 
invandrade
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God sysselsättning bland de högkvalificerade
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…men inte bland de lågkvalificerade
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Incitamenten till arbete har ökat enormt

Arbetslöshetsförsäkring
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Incitamenten till arbete har ökat enormt = 
konsekvenserna av att misslyckas har ökat

Arbetslöshetsförsäkring
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Allt fler av de som misslyckas tillhör utsatta 
grupper

 Unga lågutbildade

 Äldre arbetslösa

 Flykting- och anhöriginvandrade
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Arbetsmarknaden för flyktinginvandrade

 Låg sysselsättning och hög arbetslöshet

 Mycket lång tid till etablering på

arbetsmarknaden

Andel förvärvsarbetande åren efter invandring
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Orsaker till problemen för flyktinginvandrade

 Låg formell utbildning

 Bristande kunskaper i svenska

 Dålig tillgång till informella nätverk

 Höga krav från arbetsgivare

 Diskriminering
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I avsaknad av alexanderhugget…

….behövs reformer på flera områden:

1. Bättre utbildningsinsatser

2. Minskade barriärer in på arbetsmarknaden

3. Särskilda arbeten för de som ändå inte lyckas
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Hur minskas barriärerna till arbetsmarknaden?

 Rekommendationer till regeringen:
 Förenklade sysselsättningssubventioner

 Erfarenheterna är goda, men de borde användas mer

 Riktade snarare än generella

 Rekommendationer till arbetsmarknadens parter:
 Gör det som kan göras inom varje avtalsområde

 Ökad differentiering av lägstalöner

 Lokal lönebildning som inte missgynnar de lågkvalificerade

 Undvikande av formella kvalifikationskrav
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Hur minskas barriärerna till arbetsmarknaden?
(forts.)

 Rekommendationer till regeringen och parterna
 Försök till samarbeten om arbetsmarknadsinträde på senare år

 Förbättra implementeringen av yrkesintroduktionsavtal och snabbspår

 Samarbetet och implementeringen måste bli bättre!

 Högkvalitativa trepartsavtal bättre för alla än ökad statlig 
styrning


