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Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 
 
Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi 
fortsätta lägga grund för och värna allt det som är vårt gemensamma. 
Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst 
arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi ligger i topp när det gäller hur 
stor andel kvinnor som jobbar. Utanförskapet har minskat med 
närmare 200 000 personer sedan 2006. �
 
Jämfört med 2006 har över 250 000 fler människor ett jobb att gå till, 
men det är bara början. Nu tar vi nästa steg: Alliansens mål är att över 
fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020 genom att 
sysselsättningen ökar med 350 000 under perioden 2014–2020. Vårt 
mål ska nås genom en fortsatt ansvarsfull politik och en bred 
kombination av åtgärder. Målet kommer att vägleda Alliansens 
reformpolitik inför kommande mandatperiod och fram till 2020. 
 
Jobben behöver fortsätta bli fler och komma fler till del. Vi 
presenterar i dag nya förslag som är några steg på vägen. Vi vill stärka 
stödet för människor med svagare ställning på arbetsmarknaden. Vi 
vill också förbättra möjligheterna till företagande och 
entreprenörskap, inte minst bland unga.  
 
Jobben är grunden för Alliansens politik. Alla som vill och kan arbeta ska 
ha ett jobb att gå till. Ett jobb är mer än en lön. Ett jobb innebär 
arbetskamrater och gemenskap, fikapauser och semester. Ett jobb ger 
möjligheter till utveckling, ny kunskap och trygghet att forma sin vardag.  
 
När vi är många som jobbar hjälps vi åt att lägga grunden för mer 
resurser till vårt gemensamma. Våra barn och ungdomar kan få en bra 
förskola och en skola med höga kunskapsambitioner. Sjukvården finns 
där när den behövs. Omsorgen om våra äldre kan fungera bra och vara av 
god kvalitet. Att vi är många som jobbar är också en förutsättning för 
hållbara offentliga finanser. Det gör att Sverige har större möjlighet att 
klara kriser och utmaningar i en tuff världsekonomi.  
 
När fler jobbar tryggas sammanhållningen i vårt land. Sverige blir 
starkare. Möjligheten för fler att kunna försörja sig själva lägger också 
grund för ett mer jämställt samhälle.  
 
Mot vår politik för fler jobb står en splittrad opposition som saknar 
jobbpolitik. Socialdemokraternas politik skulle hota den utveckling vi nu 
ser på arbetsmarknaden, och bedöms till över 80 000 färre jobb. 
Miljöpartiet medger själva att konsekvensen av partiets kraftigt höjda 
miljöskatter blir färre arbetstillfällen. Vänsterpartiet vill bland annat 
förkorta arbetstiden och höja skatterna. 



350 000 fler jobb till 2020 

Alliansens främsta mål är full sysselsättning: Att alla som vill och kan 
arbeta ska ha ett jobb att gå till. För att ytterligare tydliggöra ambitionen 
och prioriteringarna för politiken inför nästa mandatperiod lägger 
Alliansen fast följande: År 2020 är vårt mål att över fem miljoner 
människor ska jobba genom att sysselsättningen ökar med 350 000 under 
perioden 2014–2020, förutsatt att ingen ny allvarlig störning drabbar den 
svenska ekonomin. Med 350 000 fler sysselsatta 2020 uppskattas 
sysselsättningsgraden 20-64 år till 82 procent 2020. 

Sedan 2006 har jobben blivit över 250 000 fler. Alliansens reformer och 
att vi har skött Sveriges ekonomi har spelat en central roll för den goda 
jobbtillväxten. Tack vare våra starka offentliga finanser har vi till skillnad 
från de flesta andra länder kunnat bedriva en politik för att aktivt 
bekämpa krisens verkningar. Även befolkningen har ökat under samma 
period, men det ger inte automatiskt fler jobb. I både Danmark och 
Nederländerna har befolkningen också vuxit, men jobben har blivit färre 
i Danmark och sysselsättningsökningen i Nederländerna har varit 
betydligt svagare än i Sverige.  
 
Tabell. Sysselsättning till 2020  

Antal sysselsatta 2013* 4 708 000 

Mål för ökad sysselsättning +350 000 

Antal sysselsatta 2020 om målet nås 5 058 000 

*) SCB (AKU). Not. Avser 15-74 år, årsmedelvärde.  
 

Inriktningen på politiken för att nå målet 2020 

Avgörande för att nå målet är fortsatt ordning och reda i ekonomin, att 
våra hittills genomförda reformer för jobb och tillväxt fortsatt får verka 
fullt ut, att jobb- och företagsklimatet förblir gynnsamt och att 
konjunkturen normaliseras. Hållbara offentliga finanser och ett 
överskott om 1 procent när konjunkturen går mot balans ger möjligheter 
att stötta jobben i nästa lågkonjunktur. 
 
Men för att nå målet krävs också nya reformer.  
 
Samtidigt som Alliansens jobbpolitik har gett resultat och jobben har 
ökat med över en kvarts miljon, har sammansättningen av gruppen 
arbetslösa förändrats. Många av dem som nu söker jobb stod tidigare helt 
utanför arbetskraften. Många är utrikes födda och/eller har endast 
förgymnasial utbildning, har någon form av funktionshinder, eller är 
över 55 år och har varit arbetslösa länge.  
 
I växande utsträckning är det människor med den här typen av 
förutsättningar som utgör gruppen arbetslösa. Samtidigt möts människor 



som söker jobb av högre krav än kanske någonsin tidigare. Allt detta 
präglar jobbutmaningen och utformningen av jobbpolitiken. 
 
Vi vill att fler unga, utrikes födda, äldre och människor med en 
funktionsnedsättning kommer i jobb och vi vill motverka långa tider 
utan arbete. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män bör 
minska genom en ökning av kvinnors sysselsättningsgrad. Detta kommer 
att kräva satsningar på framför allt en mer inkluderande och bättre 
fungerande arbetsmarknad, stärkt arbetskraft genom 
utbildningssatsningar och förbättrad omställningsförmåga, förbättrat 
företags- och entreprenörsklimat samt investeringar i infrastruktur och 
bostäder.  
 
Alliansen kommer under sommaren och i valmanifestet att presentera 
åtgärder som bidrar till att nå vårt mål.  
 
Uppföljning och utvärdering av jobbmålet 

Rätt utformat kan kvantitativa mål för politiken bidra till en bättre 
prioritering mellan olika politikområden och därmed till en högre 
välfärd.  
 
Erfarenheterna från socialdemokratiska regeringar visar dock att 
kvantitativa mål för till exempel arbetslösheten riskerar styra politiken 
mot åtgärder som driver ut människor från arbetsmarknaden. Det har 
under tidigare regeringar till exempel skett genom ökade 
förtidspensioneringar och sjukskrivningar. Att uppnå mål genom ökat 
utanförskap är inte acceptabelt för en regering som sätter jobben främst.  
 
För att säkerställa att Alliansens mål inte nås genom en politik som ökar 
utanförskapet eller gömmer undan människor i statistiken kommer 
regeringen att ge Statistiska centralbyrån i uppdrag att löpande följa upp 
målet. Särskilt viktigt blir att säkerställa att fler jobb kommer alla till del 
via ett minskat utanförskap.  
 
Nya förslag på förbättrade möjligheter till jobb och företagande 

Kombinationen av en utdragen lågkonjunktur och en allt hårdare 
internationell konkurrens ger en tuff miljö för många av dem som söker 
arbete i Sverige. Trösklarna till arbetsmarknaden är fortfarande för höga 
och vägen till ett arbete är ofta alltför lång, särskilt för människor med 
utländsk bakgrund eller med nedsatt arbetsförmåga.  

Utifrån målet om över fem miljoner som jobbar år 2020 kommer 
Alliansen att steg för steg bygga på jobbpolitiken under hela nästa 
mandatperiod och fram till 2020. Tillsammans med fortsatt ordning och 
reda i ekonomin kommer detta att vara vår främsta prioritering. I dag 
presenterar vi några förslag som innebär nya steg på vägen för fler jobb 
och företag. Vi vill göra det lättare för fler att komma i arbete. Vi vill 
också förbättra möjligheterna till företagande och entreprenörskap, inte 



minst bland unga. Förslagen som presenteras i dag omfattar tillsammans 
cirka 60 miljoner kronor år 2015 och är finansierade krona för krona.  

Dagens Alliansförslag för fler jobb 
 

1. Snabbare vägar till jobb för nyanlända 
x Instegsjobb med vuxenutbildning: För att underlätta för 

nyanlända att få ett instegsjobb och samtidigt förstärka deras 
möjlighet till utbildning ska personer med instegsjobb kunna 
studera vid komvux, inte bara som idag sfi. Förslaget innebär 
större möjligheter för individen att både utveckla sina 
språkkunskaper i svenska och öka utbildningsnivån generellt. 

x Snabbare validering: Tiderna för översättning av utländska betyg 
och meriter behöver kortas. Universitets- och högskolerådet, som 
har hand om bedömningen av utländsk utbildning, bör ges ökade 
anslag för att korta handläggningstiderna.  
 

2. Bättre stöd till jobb för människor med en 
funktionsnedsättning  

x Bättre möjligheter till studiemotiverande kurser: Människor 
som saknar grundläggande högskolebehörighet eller 
gymnasieexamen kan delta i studiemotiverande kurser på 
folkhögskola i tre månader. Ungdomar med inlärnings- och 
koncentrationssvårigheter bör i stället ges möjlighet att delta i 
studiemotiverande kurser i upp till fem månader.  

x Utveckla Samhalls verksamhet: Det statliga företaget Samhall 
erbjuder sysselsättning åt personer med olika typer av 
funktionsnedsättning. För att ytterligare förstärka de positiva 
värden som Samhall skapar bör Samhall få möjlighet att erbjuda 
tillfälliga anställningar. Dessa anställningar kan leda till 
tillsvidareanställning i Samhall eller följas av andra insatser, 
exempelvis lönebidragsanställning eller trygghetsanställning hos 
annan arbetsgivare. Förslaget skapar möjligheter för fler personer 
med funktionsnedsättning att få del av Samhalls kompetens och 
aktivt prövas mot annat arbete på arbetsmarknaden. 
 

3. Satsning på unga företagare 
x Satsa på Ung Företagsamhet och Drivhuset: Satsningar på Ung 

Företagsamhet och Drivhuset bör ökas för att främja 
nyföretagande bland Sveriges elever och studenter. Ung 
Företagsamhet når varje år drygt 22 000 elever. Stiftelsen 
Drivhuset främjar entreprenörskap bland högskolestudenter. 
Alliansen vill höja och permanenta anslagen till dessa 



verksamheter. Samtidigt vill Alliansen tydliggöra att Drivhusets 
verksamhet även ska omfatta studenterna i Yrkeshögskolan. 

x Se över starta eget-bidraget: Starta eget-bidraget bör ses över så 
att fler unga kan omfattas. I dag kan unga 20-25 år få starta eget-
bidrag som del i jobbgarantin för unga. För att uppmuntra fler 
unga att starta företag vill vi att även unga under 20 år ska kunna 
få ta del av starta eget-bidraget. 

x Sänka kravet på aktiekapital för att sänka trösklarna för att 
starta aktiebolag: Världsbanken konstaterade nyligen att det höga 
kravet på aktiekapital verkar hämmande för nystart av aktiebolag. 
Regeringen vill nu se över möjligheten att sänka kravet på 
aktiekapital och därmed sänka trösklarna för att starta aktiebolag. 
Frågan bereds av Entreprenörskapsutredningen. 

 
Bakgrund: Alliansens reformer för fler jobb 2007-2014 
 
Alliansen har uppfyllt sitt viktigaste vallöfte från både 2006 och 2010 – 
jobben har blivit fler. En kvarts miljon fler arbetar i dag jämfört med 
2006. Sverige har nu högst andel sysselsatta i EU. Med fler i jobb har 
också utanförskapet pressats tillbaka och är nu på den lägsta nivån sedan 
början på 1990-talet.  
 
För att öka arbetskraften och sysselsättningen och minska utanförskapet 
har regeringen sedan 2006 bedrivit en politik som i huvudsak fokuserar 
på att öka utbudet och efterfrågan på arbetskraft.  
 
Arbetskraften har vuxit med 350 000 personer, sysselsättningen ökat 
med över 250 000 personer och utanförskapet minskat med närmare 200 
000 personer sedan 2006, trots den värsta krisen i vår omvärld sedan 
depressionen på 1930-talet. 
 
Jobbskatteavdraget har tillsammans med förändringarna i a-kassan och 
sjukförsäkringen gjort det mer lönsamt att jobba och därmed ökat 
utbudet av arbetskraft.  
 
Tillsammans med reformer för att öka företagandet och stimulera 
efterfrågan på arbetskraft så som lägre socialavgifter för unga, sänkt 
restaurangmoms, RUT & ROT och nystartsjobb har dessa reformer haft 
en god effekt på arbetsmarknaden som fortsätter att verka nästa 
mandatperiod. Regeringens samlade politik bedöms på sikt leda till ökad 
sysselsättning motsvarande 250 000 jobb.  
 
Alliansen har dessutom i vårpropositionen presenterat satsningar för att 
förbättra företagsklimatet och kunskapssatsningar som stärker 
arbetskraften. Det förbättrar ytterligare förutsättningarna för jobb och 
företagande. 


