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Nystartsjobben 
Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att 
stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit frånvarande länge från 
arbetslivet samt nyanlända invandrare. Nystartsjobben är vanliga 
anställningar som innebär att arbetsgivaren slipper stå för 
arbetsgivaravgifterna. Stödet är riktat till privata arbetsgivare och offentliga 
arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet. 

Villkoret för nystartsjobb är att den som ska anställas under minst ett år har 
varit arbetslös, fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller 
aktivitetsersättning, varit anställd hos Samhall eller fått socialbidrag / 
ekonomiskt bistånd från kommunen. För ungdomar gäller tidsperioden sex 
månader. Nyanlända invandrare kan också få nystartsjobb under de första 
tre åren efter det att uppehållstillstånd har beviljats. Man har också 
möjlighet att räkna ihop olika kombinationer av dessa villkor. Normalt ges 
stödet lika länge som den person som anställs har varit frånvarande från 
arbetsmarknaden. För personer som fyllt 55 år ges stödet dubbla tiden. 

Nystartsjobben är en rättighet för arbetsgivaren och en rättighet för den som 
varit utanför arbetsmarknaden ett längre tag. Detta betyder att det inte görs 
någon arbetsmarknadspolitisk prövning innan besluten tas. När en 
arbetsgivare och en arbetssökande hittar varandra och villkoren är uppfyllda 
beviljas stödet. 

Den teoretiska målgruppen för nystartsjobben är stor. Bara hos 
Arbetsförmedlingen finns idag 200 000 personer som är berättigade till 
nystartsjobb. I Försäkringskassans register finns det ytterligare uppemot 
600 000 personer som är formellt kvalificerade för nystartsjobb. Av dessa 
bedöms det vara ungefär 80 000 som i nuläget skulle ha möjlighet att ta ett 
nystartsjobb. Till dessa två grupper ska också läggas de personer som är 
berättigade på annat sätt. 

AMS genomför på uppdrag från regeringen med start den 19 februari en 
myndighetsgemensam informationssatsning om nystartsjobben. Information 
om nystartsjobben exponeras på pelare och storbildstavlor vid 
busshållplatser i landets tjugo största orter, som annonser i affärs- och 
dagspress och som en informationsfilm i SVT Anslagstavlan. 
Rikssatsningen kompletteras också med en omfattande lokalannonsering 
runt om i landet. Informationssatsningen pågår till i slutet av mars. Alla 
delar i informationssatsningen hänvisar till den myndighetsgemensamma 
webbplatsen www.nystartsjobb.se. 

Denna första sammanställning av nystartsjobben redogör bland annat för hur 
många personer som fått ett nystartsjobb, vilka de är, vilken typ av jobb de 
fått och hur de kvalificerat sig för nystartsjobb. Sammanställningen baseras 
på utvecklingen fram till och med den 23 mars 2007. 



 

 

Nystartsjobbens utveckling 
Utvecklingen av antalet nystartsjobb under de första tolv veckorna framgår 
av bilden nedan: 

Antal i nystartsjobb per vecka
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I slutet av vecka 12 hade 3 637 personer ett nystartsjobb. I genomsnitt har 
antalet nystartsjobb ökat med ungefär 300 i veckan. 

Vem har fått nystartsjobb? 
Fördelningen av nystartsjobben mellan olika grupper presenteras här och 
jämförs i flera fall med dessa gruppers andel av befolkningen. Anledningen 
till att vi jämför med befolkningen och inte med målgruppen är att det inte 
finns några säkra uppgifter över hur stor den totala målgruppen för 
nystartsjobben är eller hur den är fördelad. Fördelningen av nystartsjobben 
redovisas också i ett antal tabeller i slutet av denna sammanställning. 

Tre av tio nystartsjobb har gått till kvinnor och sju av tio till män. Den 
huvudsakliga anledningen till denna fördelning är att nystartsjobben är 
riktade till privata arbetsgivare alternativt offentliga arbetsgivare som 
bedriver affärsverksamhet. Detta är delar av arbetsmarknaden som 
sysselsätter fler män än kvinnor. 2005 var nästan två av tre anställda i privat 
ägda företag i Sverige män. Nystartsjobben återspeglar alltså denna 
situation. 

Knappt var fjärde nystartsjobb har gått till ungdomar, alltså personer i 
åldrarna 20-24 år. Detta kan jämföras med att dessa åldrar utgör en tiondel 
av hela den åldersgrupp 20-64 år som kan vara berättigade till nystartsjobb. 
I övrigt har en stor del av nystartsjobben gått till personer i den yngre 
medelåldern. 

Nästan vart tredje nystartsjobb, över 1100 stycken, har gått till en person 
som är född i något annat land än Sverige. Av dessa är personer med 



 

 

födelseland i Asien flest, följt av personer med ursprung i Europa. Som 
jämförelse kan nämnas att ungefär var sjätte person i åldersgruppen 20-64 år 
är född utomlands. 

Nästan vart tionde nystartsjobb har gått till en person med ett 
funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga. Detta motsvarar 
ungefär deras andel av befolkningen. 

Hälften av nystartsjobben har gått till personer med gymnasial utbildning 
och ungefär en fjärdedel var till personer med grundskoleutbildning 
respektive högskolebakgrund. I relation till utbildningsnivån bland 
befolkningen innebär detta att personer med grundskolebakgrund är extra 
gynnade av nystartsjobben. 

Över 1300 nystartsjobb, d v s nästan 4 av 10, har gått till personer som varit 
inskrivna på arbetsförmedlingen längre än två år. 

Reglerna för nystartsjobben innebär att man kan kvalificera sig för dem på 
ett antal olika sätt, och genom kombinationer av dessa. Hittills har en stor 
majoritet av de personer som fått nystartsjobb, åtta av tio, kvalificerat sig för 
nystartsjobb enbart genom att vara inskriven på arbetsförmedlingen. Den 
näst vanligaste formen av kvalificering till nystartsjobb är de nio procent 
som har en kombination av arbetslöshet och tid hos försäkringskassan. Fyra 
procent har kvalificerat sig som nyanlända invandrare. I övrigt förekommer 
en mängd andra kombinationer med relativt få personer inom varje. 

Regionalt 
Om man ser till nystartsjobbens regionala fördelning så finns det största 
antalet nystartsjobb i de tre storstadslänen. Tillsammans står dessa län för 
nästan fyra av tio nystartsjobb. Om man istället, som i bilden nedan, ställer 
antalet i relation till befolkningen i åldern 20-64 i länen, de åldersgrupper 
som är aktuella för nystartsjobb, så blir bilden av nystartsjobbens fördelning 
en annan. 



 

 

Nystartsjobb
Antal per tusen invånare (20-64 år)
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Störst andel nystartsjobb har tillsatts i Gävleborgs län som i sin tur följs av 
Norrbotten och Örebro. I Stockholm är andelen nystartsjobb i förhållande 
till befolkningen som lägst. Detta visar att det finns en samvariation mellan 
andelen nystartsjobb och nivån på arbetslösheten. Gävleborg och Norrbotten 
är län med hög arbetslöshet, medan arbetslösheten är betydligt lägre i 
Jönköping och Stockholm.  

Yrken 
Tabellen nedan visar de tio vanligaste yrkena bland nystartsjobben. Dessa 
står tillsammans för en tredjedel av det totala antalet. 

 

1 Köks- och restaurangbiträden
2 Försäljare, fackhandel
3 Lagerassistenter
4 Administrativa assistenter
5 Övrig kontorspersonal
6 Hotell- och kontorsstädare
7 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter
8 Svetsare och gasskärare
9 Verktygsmaskinoperatörer

10 Lastbils- och långtradarförare

De tio vanligaste nystartsjobben

 
 

Nystartsjobben har till övervägande del kommit till hos små arbetsgivare. 
Tre fjärdedelar av de arbetsgivare som har anställt någon nystartsjobbare har 
färre än 20 anställda. 



 

 

Ålder 
 
ÅLDER Kvinnor Män Totalt
20-24 192 621 813
25-29 94 333 427
30-39 296 564 860
40-49 271 443 714
50-59 205 410 615
-60 73 135 208
Totalt 1131 2506 3637  
 

Födelseland 
 
FÖDELSELAND Kvinnor Män Totalt
Sverige 839 1700 2539
Europa 139 274 413
Afrika 16 56 72
Asien 116 410 526
Nordamerika 7 18 25
Sydamerika 14 47 61
Oceanien 0 1 1
Totalt 1131 2506 3637  
 

Funktionshinder 
 
FUNKTIONSHINDER Kvinnor Män Totalt
Ja 138 213 351
Nej 993 2293 3286
Totalt 1131 2506 3637  
 

Utbildningsnivå 
 
UTBILDNING Kvinnor Män Totalt
Grundskola 247 762 1009
Gymnasium 574 1217 1791
Eftergymnasial 310 527 837
Totalt 1131 2506 3637  
 



 

 

 

Inskrivningtid på Arbetsförmedlingen 
 
INSKRIVNINGSTID Kvinnor Män Totalt
< 6 mån 99 277 376
6 mån- 1år 140 365 505
1-2 år 449 991 1440
2-5 år 343 748 1091
>5 år 100 125 225
Totalt 1131 2506 3637  
 

Län 
 
LÄN Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 152 264 416
Uppsala län 28 81 109
Södermanlands län 35 81 116
Östergötlands län 75 129 204
Jönköpings län 25 73 98
Kronobergs län 33 52 85
Kalmar län 20 66 86
Gotlands län 6 12 18
Blekinge län 22 55 77
Skåne län 138 319 457
Hallands län 42 94 136
Västra Götalands län 142 379 521
Värmlands län 29 70 99
Örebro län 62 137 199
Västmanlands län 39 85 124
Dalarnas län 36 80 116
Gävleborgs län 66 161 227
Västernorrlands län 46 91 137
Jämtlands län 19 37 56
Västerbottens län 42 98 140
Norrbottens län 60 124 184
Af Kultur 14 18 32
Totalt 1131 2506 3637  



 

 

Yrkesområde 
 
YRKESOMRÅDE Kvinnor Män Totalt
Annat arbete som kräver kortare 
högskoleutbildning 177 132 309
Annat arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens 58 52 110

Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 13 41 54

Annat hantverksarbete 27 48 75
Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som 
kräver kortare högskoleutbildning 4 5 9
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och 
fiske 25 16 41
Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild 
yrkesutbildning 1 17 18
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 
inom biologi, hälso- och sjukvård 4 4 8
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 
inom teknik- och datavetenskap m.m. 15 118 133
Finmekaniskt och grafiskt hantverk, 
konsthantverk m.m. 7 13 20

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 132 142 274

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 16 292 308

Kontorsarbete m.m. 149 166 315

Kundservicearbete 60 36 96
Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter 
m.m. 1 4 5
Ledningsarbete i stora och medelstora företag, 
myndigheter m.m. 10 30 40
Lärararbete inom universitet, gymnasie- och 
grundskola 10 9 19
Lärararbete som kräver kortare 
högskoleutbildning 6 6 12

Maskinoperatörs- och monteringsarbete 72 359 431

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 14 235 249

Processoperatörsarbete 4 29 33

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 66 66 132
Servicearbete utan krav på särskild 
yrkesutbildning 150 259 409

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 20 108 128

Transport- och maskinförararbete 12 150 162

Yrke ej registrerat 78 169 247

Totalt 1131 2506 3637  




