
Låt fler få friheten  
att försörja sig själva
Alliansen föreslår inträdesjobb för unga och nyanlända

Att få ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att klara 
sig själv och styra över sitt eget liv – det är en frihet som vi vill att fler ska få 
uppleva. Men det är idag alldeles för svårt att få sitt första jobb i Sverige, 
särskilt för den som nyss kom hit eller saknar utbildning. 

KLYFTORNA MÅSTE MINSKA

Trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur, består klyftorna mellan frihetens och 
ofrihetens Sverige. Mellan de som har försörjning, trygghet och alla chanser – och de 
som saknar både hopp och möjligheter. 

I ofrihetens Sverige växer barn upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet. Där 
tappar människor hoppet om att någonsin kunna påverka sin framtid. Det finns ingen 
större uppgift för oss politiker framöver än att överbrygga de klyftorna. Det handlar om 
att hålla ihop vårt land och att ge alla människor framtidstro och frihet.

Inte minst gäller detta klyftorna mellan dem som är födda i Sverige och dem som är 
födda i ett annat land. Dessa klyftor riskerar nu att bli ännu djupare. Vi ser ett bidrags-
beroende som inte bryts, en ny underklass som växer fram, ett utanförskap som riskerar 
att gå i arv och ett samhälle som dras isär. 

ENKLA JOBB GER FLER FÖRSÖRJNING OCH FRIHET

Därför har Liberalerna länge drivit kravet på fler enkla jobb, så att fler människor kan 
ta steget från utanförskap och bidragsberoende till att få en egen försörjning. Libera-
lerna föreslog startjobb – en anställningsform som gör det enkelt och billigt att anställa 
den som ska ta sitt första steg in på svensk arbetsmarknad. Idag tar vi frågan ett steg 
vidare, när vi har kommit överens med övriga allianspartier om ett gemensamt förslag 
på just en sådan anställningsform: inträdesjobb. 

VAD ALLIANSEN FÖRESLÅR

Nyanlända och unga utan utbildning har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden efter-
som de ofta behöver längre tid på sig att komma in i jobbet. Inträdesjobbet utgår från 
att 30% av arbetstiden går åt till att lära sig grundläggande färdigheter, och lönen ska 
därför motsvara 70% av ingångslönen i branschen. Dessutom betalas ingen arbetsgivar-
avgift. På så sätt blir det mer intressant för arbetsgivare att anställa dem som idag har 
svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Fler kan få jobb helt enkelt.

Liberalerna var först med att vilja lagstifta om enklare jobb till lägre lön, vilket behövs 
eftersom arbetsmarknadens parter inte har lyckats lösa frågan. I förslaget om inträdes-
jobb ingår att en alliansregering är beredda att lagstifta om det behövs.

EN CHANS TILL SJÄLVSTÄNDIGHET

Inträdesjobben ger fler människor en chans att leva självständigt. Och då blir vi fler 
som kan vara med och bidra till ett ännu bättre Sverige. Om fler människor får chansen 
att arbeta istället för att leva på bidrag och ersättningar ökar också utrymmet att satsa 
på skolan, sjukvården och polisen. 



Fakta om 
inträdesjobb: 

VILKA KAN FÅ ETT INTRÄDESJOBB 

• Nyanlända, under de fem första åren i Sverige. (Asylsökande som kommit till Sverige till och 
med 2015 får ytterligare tre års tillgång till inträdes jobben, för att fånga upp dem som kom under 
migrationskrisen 2014–2015.)
• Unga upp till 23 år som saknar fullständig gymnasieutbildning.

LÖNENIVÅ OCH VILLKOR 

• Nyanlända och unga utan utbildning behöver få längre tid på sig att komma in i jobbet och 
kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Ca 30 procent av deras arbetstid anses gå till att på olika 
sätt lära sig arbetet och grundläggande färdigheter. 
• Lönen ska därför uppgå till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 
21 000 kronor i bruttolön per månad. 
• Arbetsgivaren är inte skyldig att organisera eller bekosta eventuell utbildning inom ramen för 
inträdesjobbet. Att ingå sådana avtal är frivilligt. 

ARBETSRÄTTSLIGT SKYDD

• Motsvarande provanställning i två år som övergår i tillsvidareanställning därefter. 

TIDSPERIOD 

• En person får ha denna typ av anställning i maximalt tre år. Om en person byter arbetsgivare 
fortsätter tiden att räknas ned. 

SKATTER 

• Arbetsgivaravgiften slopas i tre år (de 36 första månaderna som personen har ett jobb) inom 
ramen för anställningsformen. 
• Alliansen kommer också att återkomma med förslag på reformer som ökar drivkraften för att gå 
från att leva på bidrag och ersättningar till arbete. 

NYSTARTSJOBB 

• Anställningsformen kan kombineras med nystartsjobb. 

LAGSTIFTNING

• Det är högsta prioritet för en nytillträdd Alliansregering att lagstifta om en ny anställningsform, 
om inte arbetsmarknadens parter enats om en motsvarande lösning dessförinnan. 


