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Enligt regleringsbrevet för 2014 ska Arbetsförmedlingen senast den 2 maj 2014 lämna
en Arbetsmarknadsrapport med en samlad redovisning och analys av hur myndigheten
arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten fullgör
sina uppgifter enligt sin instruktion. I samband med denna ska Arbetsförmedlingen
genomföra en jämställdhetsanalys av två relevanta arbetsmarknadspolitiska program.
Rapporten ska lämnas till regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).
Arbetsmarknadsrapporten är en av myndighetens återrapporter till regeringen. Ett viktigt
syfte med rapporten är också att Arbetsförmedlingen ska använda dess slutsatser för att
utveckla verksamheten till att effektivt säkerställa genomförandet av vårt
arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Vid sidan av detta är vår förhoppning att även andra
läsare kommer att ha nytta av rapporten och att den kan bidra till en diskussion om hur
arbetsmarknadspolitiken kan utvecklas.
2014 års rapport är strukturerad enligt följande. Kapitel ett beskriver
Arbetsförmedlingens verksamhet. Kapitel två beskriver arbetsmarknadens funktionssätt
och utveckling. Analysen i kapitel tre syftar till att beskriva hur Arbetsförmedlingen
påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.
Rapporten har författats av Maria Cheung, Christer Gerdes, Anders Harkman, Fredrik
Jansson Dahlén, Fredrik Johansson Tormod, Magnus Rödin, Eleni Savvidou, Mohammad
Taslimi, Yvonne Thorsén, Johnny Zetterberg och Gülay Özcan. Arbetet har letts av AnnChristin Jans. Ansvarig chef har varit enhetschefen Susanna Okeke
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har
föredragits av Ann-Christin Jans. I den slutliga handläggningen har analysdirektör Mats
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Sammanfattning
Till uppdraget med arbetsmarknadsrapporten hör att redovisa indikatorer som visar hur
Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att förbättra matchningen samt prioritera
dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och därigenom öka sysselsättningen.
Dessutom är uppgiften att redovisa indikatorer som belyser Arbetsförmedlingens arbete
med uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga att säkerställa
arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring för tiden mellan
arbetslöshet och arbete.
Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen tillförts nya och utökade uppdrag. År
2007 utökades myndighetens verksamhet med kompletterande aktörer vilket har medfört
att Arbetsförmedlingens verksamhet i större utsträckning än tidigare utgörs av
beställningar, upphandlingar och utformning av kontrakt och ersättningsmodeller. Under
2010 gavs Arbetsförmedlingen även ansvar för de personer som förbrukat maximalt antal
ersättningsdagar från sjukförsäkringssystemet och för nyanlända via det så kallade
etableringsuppdraget.
Arbetsförmedlingens nya uppdrag har tillsammans med den svaga
konjunkturutvecklingen på arbetsmarknaden de senaste åren bidragit till att antalet
inskrivna arbetssökande med en förhållandevis utsatt position på arbetsmarknaden –
personer med lägre utbildning, utrikes födda, äldre och personer med en
arbetsmarknadsrelaterad funktionsnedsättning - ökat kraftigt. Sedan 2008 har antalet
personer som tillhör dessa grupper fördubblats och utgör numera majoriteten av dem
som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. I slutet av 2013 uppgick antalet arbetssökande
som var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd till cirka 400 000
arbetssökande. 250 000 av dessa arbetssökande utgjordes av arbetssökande med en
utsatt position på arbetsmarknaden. Att gruppen av arbetssökande som står mycket långt
från arbetsmarknaden fortsätter att öka samtidigt som myndigheten ska prioritera de
grupper som står längre ifrån arbetsmarknaden påverkar mer eller mindre hela
verksamheten vid Arbetsförmedlingen och inte minst hur snabbt arbetssökande som är
inskrivna vid myndigheten kan matchas till arbete.

Arbetsförmedlingens verksamhet
En av Arbetsförmedlingens huvuduppgifter är att fungera som effektiv informationskanal
mellan arbetssökande och arbetsgivare och därmed bidra till en effektiv matchning på
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen är också den enskilt mest använda formella
rekryteringskanalen på den svenska arbetsmarknaden. Under 2013 fanns 44 procent av
alla lediga platser tillgängliga på Platsbanken. Andelen har ökat sedan 2009 och är
vanligen högre när efterfrågan på arbetskraft är hög och lägre när efterfrågan på
arbetskraft minskar. Den vanligaste rekryteringskanalen är informella kontakter. En
förklaring till att arbetsgivare väljer informella kanaler och nätverk är att dessa ger
kvalitativ information som är svår att förmedla via formella kanaler. Ur ett
arbetsmarknadspolitiskt perspektiv innebär dock tillbakahållen information att
arbetsökande som saknar rätt kontakter, men som i övrigt har rätt kvalifikationer,
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riskerar att stängas ute från tjänster samtidigt som arbetsgivare riskerar att inte få tag på
de sökande som är mest kvalificerade för tjänsten.
Att informella kanaler dominerar rekryteringsprocesserna kan vara problematiskt för de
arbetssökande som tillhör utsatta grupper. Många som tillhör dessa grupper saknar egna
kontaktnät och har svårt att hävda sig i konkurrensen om lediga platser. För dessa
grupper blir Arbetsförmedlingens möjlighet att agera som ett utvidgat kontaktnät extra
viktig. Arbetsförmedlingen arbetar därför sedan ett flertal år tillbaka på nationell nivå
med att upprätta samarbetsavtal med stora arbetsgivare. Under 2013 har flera avtal
träffats med både befintliga och nya arbetsgivare. Arbetet har skett i syfte att utvidga
kontaktnätet med arbetsgivare så att detta kan bli tillgängligt för personer med svag
ställning på arbetsmarknaden som exempelvis äldre, nyanlända och personer med
funktionsnedsättning. I mars 2013 startade försöksverksamheten Jobbsökarna.
Försöksverksamheten är samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Företagarna
(Sveriges största företagarorganisation). Undersökningar som Företagarna har gjort visar
att många av företag vill växa, men hindras av att de inte hinner med att rekrytera eller av
att de har svårt att hitta rätt kompetens. För att försöka komma tillrätta med detta har
Jobbsökarna arbetat med uppsökande verksamhet mot små och medelstora företag och
informerat dessa om den hjälp som Arbetsförmedlingen kan bidra med vid rekryteringar,
som till exempel att plocka ut lämpliga arbetssökande utifrån lämpliga kravprofiler och
genom att informera om de olika typer av anställningsstöd som finns.
Liksom i fallet med Arbetsförmedlingens marknadsandel av lediga platser varierar också
behovet av Arbetsförmedlingen som informationsförmedlare med konjunkturens
utveckling. Andelen tenderar att vara mindre när antalet arbetssökande per
arbetsförmedlare är förhållandevis stort och antalet platser att söka är få och vice versa.
Andelen arbetssökande som själva uppger att de har fått hjälp av Arbetsförmedlingen som
har lett till arbete har minskat något sedan 2011 och uppgick under 2013 till 26 procent.
Ungefär var fjärde arbetssökande som fick ett arbete utan stöd uppgav således att
Arbetsförmedlingens insatser var betydelsefulla för att de skulle få anställningen.
En stor del av de arbetsgivare som anmält en ledig plats är nöjda med hur
Arbetsförmedlingen har hanterat deras ärende. Andelen har varit relativt konstant det
senaste decenniet. Mätningar visar att 90 procent av arbetsgivarna är nöjda och att 80
procent av arbetsgivarena har fått tillräckligt med sökande för att kunna anställa.

Att stötta personer med en utsatt position på
arbetsmarknaden
Utöver den förmedlingshjälp som Arbetsförmedlingen erbjuder till samtliga inskrivna
erbjuds mer omfattande insatser till de arbetssökande som står långt ifrån
arbetsmarknaden eller som har andra särskilda behov. Genom att prioritera insatserna
till de grupper som riskerar att bli långvarigt arbetslösa kan myndigheten se till att fler av
dessa betraktas som anställningsbara av arbetsgivare. De insatser som kan komma ifråga
är bland annat täta kontakter med arbetsförmedlare, vägledning, rehabiliterande insatser,
kompletterande arbetsförmedlingstjänster, arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och
olika typer av lönesubventioner.
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En viktig fråga är om de insatser som riktas till arbetssökande verkligen når fram till dem
som behöver insatserna allra mest. Analyseras frågan empiriskt visar resultaten att
arbetssökande med sämre förutsättningar att få arbete till större del får del av insatser
tidigt i arbetslöshetsperioden än arbetstagare med en starkare ställning. För de
arbetssökande som omfattas av garantierna bidrar arbetsmarknadspolitiska program och
subventionerade anställningar till att minska skillnaderna i jobbchanser mellan dem med
relativt sämre och bättre konkurrensförmåga.
Arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och subventionerade anställningar är insatser
som Arbetsförmedlingen har arbetat med under lång tid. I rapporten redovisas
skattningar av vilken effekt arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av
näringsverksamhet har på deltagarnas möjlighet att få ett reguljärt arbete men också
möjligheterna att få nystartsjobb och övriga subventionerade anställningar.
Skattningarna visar på stora positiva effekter för stöd till start av näringsverksamhet. En
förklaring till de stora positiva effekterna av programmet på utflödet till arbete utan stöd
kan vara att de personer som beviljats stödet har egenskaper, som ger dem en fördel på
arbetsmarknaden men som är svåra att observera. Deltagare i programmet fick däremot
nystartsjobb och subventionerade anställningar i mindre grad än de personer som ingick i
jämförelsegruppen.
Arbetspraktik som tidigare har visat på små men positiva effekter på utflödet till arbete
har de senaste tre åren inte ökat möjligheterna för deltagare att få ett arbete utan stöd. En
betydande andel av deltagarna går dock vidare till nystartsjobb och till viss del även
subventionerade arbeten. Det är således möjligt att införandet av nystartsjobb, vilka är en
rättighet för alla som uppfyller villkoren, kan ha trängt undan vanliga jobb utan stöd. Det
finns dock skillnader mellan könen när det gäller effekterna av arbetspraktik. Effekterna
är mer positiva för kvinnor än för män när det gäller möjligheterna att få ett jobb utan
stöd medan män som fått praktik får nystartsjobb och subventionerade anställningar i
högre grad.
Effekterna av arbetsmarknadsutbildning ökade under första delen av 2000-talet men har
därefter minskat och under senare år har effekterna av programmet legat nära noll, det
vill säga arbetsmarknadsutbildning har i genomsnitt inte ökat möjligheterna till reguljärt
arbete. Även deltagare i detta program får dock nystartsjobb och subventionerade
anställningar i högre utsträckning än de som inte fått del av utbildningen. Sedan
införandet av nystartsjobben är det framför allt denna insats som svarar för utflödet till
arbete. En delförklaring till de försvagade effekterna av arbetsmarknadsutbildning och
arbetspraktik för utflödet till arbete utan stöd är troligen att de som får ta del av
programmen står längre ifrån arbetsmarknaden. Det kan ha medfört att programmen i
vissa fall har tilldelats arbetssökande som inte fullt ut har kunnat dra nytta av dem. Av
jämställdhetsbilagan framgår att utbildningsinsatser oftare riktas mot män än mot
kvinnor. 60 procent av de som tog del av programmet under 2013 var män och 40 procent
kvinnor. Män deltog dessutom i dyra utbildningar inom traditionellt mansdominerade
branscher och kvinnor i billigare utbildningar inom kvinnodominerade branscher.
Effekterna av att delta i arbetsmarknadsutbildning var dock lika stora för män som för
kvinnor.

Sida: 8 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Under senare år har flera nya program introducerats i Arbetsförmedlingens verksamhet.
År 2007 infördes garantierna: jobbgarantin för ungdomar och jobb- och
utvecklingsgarantin. Forskningen ger ingen entydig bild huruvida jobbgarantin för
ungdomar ökar sannolikheten för deltagare att få ett arbete. Men det mesta tyder på att
de sammantagna effekterna av programmet ökar möjligheterna för unga att få jobb.
Jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens största insats och det är därför
viktigt att följa upp vilka effekter programmet har. Det är dock svårt att utvärdera
programmets effekter. De studier som finns har därför varit inriktade på att följa upp och
beskriva deltagarnas uppfattning om programmet. Studeras hur flödet ut från
programmet varierar framkommer att utflödet ligger på en ganska konstant nivå under
det första året i programmet och att det sedan ökar vid den tidpunkt då deltagarna ska
övergå till sysselsättningsfasen. Därefter minskar utflödet åter och ligger på en klart lägre
nivå än under de två första faserna. Utflödet har dock varit klart högre för de som hamnat
i sysselsättningsfasen under de senaste åren jämfört med de som hamnade i
sysselsättningsfasen under åren 2007-2009. Generellt är det de arbetssökande som står
närmast arbetsmarknaden som lämnar först. Två grupper som har haft särskilt svårt att
lämna programmet är personer med arbetsmarknadsrelaterad funktionsnedsättning och
personer i åldern 50–59 år.
Programmet arbetslivsintroduktion har funnits sedan den första januari 2010 och vänder
sig till de personer som har förbrukat sina ersättningsdagar i sjukförsäkringen. Flertalet
av deltagarna har en långvarig ohälsoproblematik. Det är svårt att mäta programmets
effekter, det vill säga i vilken utsträckning programmet påverkar personernas möjligheter
att komma till arbete. Uppföljningar av programmet visar att knappt hälften är kvar hos
Arbetsförmedlingen ett år efter påbörjat program, att cirka 10 till 15 procent fått arbete
eller är i utbildning och att resterande lämnat Arbetsförmedlingen i de allra flesta fall för
att återvända till sjukförsäkringen.
Sedan december 2010 har Arbetsförmedlingen det övergripande samordningsansvaret för
etableringen av nyanlända flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige. Antalet
nyanlända som omfattas av uppdraget har ökat successivt sedan det infördes och slutet av
2013 omfattades lite mer än 28 300 personer av etableringsuppdraget. Det är 9 000 fler
personer än föregående år. Det är ännu för tidigt för att kunna utvärdera effekterna av
reformen men tidigare erfarenheter av förstärkta insatser för nyanlända visar på positiva
effekter. Mycket tyder dock på att den målgrupp som etableringsreformen riktar sig till
har en svårare position på arbetsmarknaden.
Kompletterande aktörer
Att allt fler av de inskrivna tillhör utsatta grupper påverkar även upphandlingen av
tjänster från kompletterande aktörer. Idag utgörs majoriteten av de som får ta del av
tjänster från kompletterande aktörer av arbetssökande som står långt ifrån, och ibland
mycket långt ifrån, arbetsmarknaden. Det skapar stora utmaningar vid utformningen av
resultatbaserade kontrakt med kompletterande aktörer. Svårigheterna ligger i att skapa
insatser och program som dessa grupper av arbetssökande kan tillgodogöra sig och som
ökar deras anställningsbarhet samtidigt som dessa insatser och arbetet med de
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arbetsökande endast kan förväntas leda till att de arbetssökande får arbete i liten
omfattning.
En del av de tjänster som upphandlas av kompletterande aktörer regleras av lagen om
valfrihetssystem. När det gäller dessa tjänster kan de arbetssökande fritt välja vilken
kompletterande aktör de vill ha. Ett problem med de tjänster som har reglerats av denna
lag har dock varit att arbetssökande har haft svårt att fatta rationella val utifrån den
information de har fått om de olika kompletterande aktörerna. Det beror på att
arbetsförmedlare enligt regelverket varken får rekommendera eller ge tips om hur väl
olika kompletterande aktörer tidigare har lyckats med sina uppdrag. För att komma
tillrätta med detta prövades i sex månader under 2013 ett resultatbaserat betygssystem
för de kompletterande aktörer som erbjöd tjänsten jobbcoachning. Betygssystemet som
baserades på hur väl de olika kompletterande aktörerna tidigare lyckats med att få
arbetssökande i arbete hade tre stjärnor som högsta betyg, två som medel och en stjärna
som sämsta betyg. Värdena publicerades på Arbetsförmedlingens webbplats i april 2013.
En uppföljning av betygsystemet visar att de kompletterande aktörer som fått tre stjärnor
hade lyckats knyta till sig fler deltagare än de aktörer som hade fått färre stjärnor.
Resultaten tyder därmed på att betygsystemet ledde till att de aktörer som presterat
bättre ökade sina marknadsandelar med de som presterade sämre minskade sina
marknadsandelar.
Att utforma liknande betygssystem för de tjänster som kompletterande aktörer levererar
till arbetssökande som står långt eller mycket långt ifrån arbetsmarknaden är dock inte
helt enkelt. Eftersom få av dessa arbetstagare kan förväntas få ett arbete efter att de fått
del av en eller flera tjänster är det svårt att skapa ett betygssystem baserat på hur väl olika
de kompletterande aktörer har lyckats med att få de arbetssökande i arbete. Det är en
framtida utmaning att skapa betygssystem som baseras på i vilken grad olika
kompletterande aktörer medverkat till att arbetssökande närmat sig arbetsmarknaden.
Möjligheten att ta till sig information om hur kompletterande aktörer presterar kan också
variera mellan olika grupper av arbetssökande. Forskning visar att det framförallt är de
grupper som står nära arbetsmarknaden som tar till sig den information som ett
betygssystem ger.

Arbetslöshetsförsäkringen som omställningsförsäkring
Rapporten redogör också för Arbetsförmedlingens uppdrag inom
arbetslöshetsförsäkringen. En generös försäkring har många fördelar ur ett
fördelningspolitiskt perspektiv men också avigsidor i form av att ersättningstagare kan bli
mindre benägna att söka arbete, mindre angelägna att pendla till jobb eller att de kanske
väntar med att acceptera ett erbjudande om arbete om de ser möjligheter till att få ett
bättre erbjudande framöver. I huvudsak innebär villkoren att de som får ersättning ska
söka arbete aktivt, inte ha något hinder att ta ett arbete, medverka till att upprätta en
handlingsplan, aktivitetsrapportera en gång per månad och vara beredda att ta ett
erbjudet arbete. Inom ramen för detta kontrollerar Arbetsförmedlingen att de
arbetssökande uppfyller grundvillkoren för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
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Den 1 september 2013 ändrades regelverket för arbetslöshetsförsäkringen.
Förändringarna rör bland annat grundvillkoren för rätt till ersättning, ett nytt system för
åtgärder när en arbetssökande inte handlar i enlighet med reglerna i försäkringen och
krav på att den arbetssökande ska intyga riktigheten i de uppgifter som lämnas till
arbetslöshetskassan. I samband med dessa förändringar infördes även kravet om att alla
arbetssökande skall lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en gång per
månad. Av aktivitetsrapporten skall det framgå vilka jobb den arbetssökande har sökt
samt vilka andra aktiviteter som den arbetssökande genomfört för att få ett arbete.
Eftersom aktivitetsrapporteringen infördes samtidigt för alla som fick eller ansökt om
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har det inte varit möjligt att utvärdera
eventuella effekter av rapporteringen på sökaktiviteten och utflödet till arbete.
Mätningar av sökaktiviteten hos arbetssökande med ersättning visar att denna succesivt
har ökat både vad gäller nedlagd tid på att söka jobb per vecka och antalet sökta jobb
under månaden. Sökaktiviteten är genomgående högre för dem med än utan ersättning
från arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsförmedlingen ska informera arbetslöshetskassan, genom att lämna en
underrättelse och från och med den 1 september 2013 genom meddelanden, om
förhållanden som kan tänkas påverka ersättningsrätten för den arbetssökande eller
förhållanden som kan leda till en åtgärd från arbetslöshetskassan. Exempel på sådana
förhållanden är om den arbetssökande inte uppfyller grundvillkoren i försäkringen eller
avvisar ett lämpligt arbete Det finns dock betydande svårigheter i att mäta omfattningen
av det förväntade antalet underrättelser eller meddelanden. Det beror på att det inte går
att utläsa från statistiken hur många underrättelser eller meddelanden som
Arbetsförmedlingen borde ha lämnat till arbetslöshetskassorna till följd av att de
arbetssökande inte uppfyller grundvillkoren. Statistiken visar endast de underrättelser
och meddelanden som faktiskt har lämnats till arbetslöshetskassorna. Om antalet
underrättelser och meddelanden i förhållande till antalet arbetssökande minskar kan det
således antingen bero på att förmedlarna underlåter att underrätta/meddela
arbetslöshetskassorna eller på att allt fler av de arbetssökande med ersättning faktiskt
uppfyller villkoren för att få ersättning. Under 2008 och 2009 minskade antalet
underrättelser i förhållande till antalet sökande vilket har fått Arbetsförmedlingen att
uppmärksamma problemet och vidta åtgärder. Detta kan ha bidragit till att antalet
underrättelser ökade under 2010–2011 och att de därefter låg kvar på denna nivå fram till
hösten 2013. Antalet meddelanden som utgick under perioden september-december 2013
var betydligt fler än antalet underrättelser per månad innan regelförändringen. Det
huvudskaliga skälet till det är att det i meddelanden ingår orsaker som inte varit skäl för
underrättelser, vilket gör det svårt att jämföra dessa två med varandra.

En samlad bedömning
Arbetsförmedlingens primära uppgift är att underlätta och förbättra matchningen av
arbetssökande med lediga platser på arbetsmarknaden. En förbättrad
matchningseffektivitet utmärks av kortare arbetslöshets- och rekryteringstider. Det är
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därför en viktig uppgift att undersöka resultatet av Arbetsförmedlingens verksamhet på
matchningsutfallet.
Utfallet av verksamheten är i betydande grad beroende av arbetsmarknadens utveckling
och de direktiv som myndigheten får från regeringen. I samband med regeringsskiftet
hösten 2006 inleddes en period med ett flertal förändringar inom
arbetsmarknadspolitiken. Nya arbetsmarknadspolitiska program ersatte gamla, nya
regler infördes för arbetslöshetsförsäkringen och socialförsäkringen och i slutet av 2010
fick Arbetsförmedlingen som tidigare nämnts även det övergripande ansvaret för
nyanlända. Förändringar av det här slaget kan påverka både vilka som vänder sig till
Arbetsförmedlingen, hur statistiken förs och hur matchningseffektiviteten har utvecklats.
Utflödet till arbete ligger idag på en klart lägre nivå än innan finanskrisen. Av rapporten
framgår att detta troligen beror på flera olika orsaker såsom den svaga utvecklingen på
arbetsmarknaden, en annan fördelning mellan de som skriver in sig som arbetssökande
hos Arbetsförmedlingen och de som inte gör det, på svårigheter att korrekt mäta utflödet
till arbete för dem som är i garantierna och inte minst på en försämrad
matchningseffektivitet till följd av att allt fler av de inskrivna står längre ifrån
arbetsmarknaden.
En vanlig ansats för att undersöka om matchningseffektiviteten har förbättrats eller
försämrats är att skatta så kallade Beveridgekurvor. Kurvan visar på ett omvänt samband
mellan arbetslöshet och lediga platser. Förändringar längs den nedåtlutande kurvan kan
tolkas som en förändrad efterfrågan på arbetskraft till följd av konjunkturförändringar
medan en förändring av kurvans läge kan tolkas som en förändring i
matchningseffektiviteten och därmed som att arbetsmarknadens sätt att fungera har
förändrats.
Skattningar av Beveridgekurvans läge indikerar att matchningseffektiviteten förbättrades
fram till finanskrisen hösten 2008 men att den därefter har försämrats. Det bör dock
understrykas att Beveridgekurvan trots allt är en tämligen trubbig indikator för att
analysera utvecklingen av matchningseffektiviteten. Kurvan härleds från en så kallad
matchningsfunktion och bygger på antagandet att arbetsmarknaden är i jämvikt. Detta
kan vara ett rimligt antagande på lång sikt men inte nödvändigtvis under mer
konjunkturellt turbulenta perioder när skillnaderna mellan in- och utflöden på
arbetsmarknaden kan bli stora och varierande som exempelvis under den internationella
finanskrisen 2008. För att analysera matchningseffektivitetens utveckling skattas därför i
denna rapport en matchningsfunktion som under mer generella villkor beskriver
matchningsprocessen på arbetsmarknaden.
Matchningsfunktionen antas kunna sammanfatta alla de mer eller mindre komplicerade
sök- och rekryteringsprocesser som ligger bakom en anställning. Skattningar av
matchningsfunktionen ger en sammanfattande bild av hur Arbetsförmedlingen påverkar
arbetsmarknadens funktionssätt. Skattningarna visar att antalet matchningar de senaste
två åren, bortsett från tre veckor under hösten 2011 när antalet matchningar var lägre än
förväntat, ligger inom det förväntade intervallet. Utifrån en historisk jämförelse har
således matchningen varit lika effektivt som tidigare.
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I arbetsmarknadsrapporten görs även ett försök att uppskatta de effekter på
sysselsättningen som de olika arbetsmarknadspolitiska insatserna ger upphov till i
ekonomin. Beräkningarna baseras på mycket förenklade antaganden och ska därför inte
ses som någon exakt vetenskap utan är snarare ett försök att kvantifiera det ökade antalet
dagar i sysselsättning som de olika arbetsmarknadspolitiska insatserna ger upphov till. Av
beräkningarna framgår att de största effekterna på sysselsättningen återfinns för
förmedlingsverksamhet och för nystartsjobb.
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1. Arbetsförmedlingens verksamhet
1.1 Arbetsförmedlingens uppdrag och förutsättningar
Arbetsförmedlingens uppdrag anges i myndighetens instruktion som beslutas av
regeringen.1 Därutöver kommer årligen ett regleringsbrev med mer detaljerade riktlinjer.
I instruktionen anges att Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt. Uppdraget kan sammanfattas i tre punkter:


effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft



prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden



bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

Tanken att Arbetsförmedlingen ska fungera som en informationskanal mellan
arbetsgivare och arbetssökande är grundläggande och har funnits med sedan
Arbetsförmedlingen inrättades i början av 1900-talet. Uppdraget att Arbetsförmedlingen
ska prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden infördes under 1960talet. Med detta uppdrag förändrades Arbetsförmedlingens roll från att enbart fungera
som mäklare mellan arbetssökande och arbetsgivare och från 2007 har den politiska
ambitionen varit att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Det tredje uppdraget, att
bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt skrevs in i förordningen
2007. I realiteten är ett framgångsrikt arbete med de första två uppdragen grunden för
det tredje uppdraget. Tillägget lyfter dock än tydligare fram Arbetsförmedlingens roll att
arbeta för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen har en rad andra uppdrag enligt sin instruktion. Två viktiga uppgifter
är att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring
och att ansvara för samordningen av funktionshindersfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken. På senare år har myndigheten också fått uppdraget att anlita
kompletterande aktörer. Under 2010 fick Arbetsförmedlingen dessutom ytterligare
ansvar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden då myndigheten fick ansvaret
för nyanlända och för de arbetstagare som förbrukat maximalt antal dagar i
sjukförsäkringen.
Arbetsförmedlingen organiserar sitt arbete med utgångspunkt i de uppgifter som anges i
myndighetens instruktion och årliga regleringsbrev. Samtidigt kan andra faktorer påverka
myndighetens dagliga arbete som konjunkturläget på arbetsmarknaden och egenskaperna
hos de arbetssökande. Arbetsförmedlingens nya uppdrag som omfattar ansvaret för de
arbetstagare som förbrukat maximalt antal dagar sjukförsäkringen och nyanlända har fått
betydande inverkan på Arbetsförmedlingens verksamhet. Tillsammans med den svaga
utvecklingen på arbetsmarknaden under de senaste åren har detta bidragit till att antalet
inskrivna med en förhållandevis utsatt ställning på arbetsmarknaden har ökat kraftigt.
Under 2013 har Arbetsförmedlingen genomfört ett stort utvecklingsarbete med anledning
av de regelförändringar i arbetslöshetsförsäkringen som trädde i kraft den 1 september.
Under våren genomfördes utbildningar av de resurspersoner som är ansvariga för
1

Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.
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arbetslöshetsförsäkringen på varje förmedlingskontor för att dessa skulle få kunskap om
regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och de nya aktivitetsrapporterna.
Resurspersonerna har sedan i sin tur utbildat personalen ute på kontoren. Nya
handläggarstöd och systemstöd har utvecklats, se faktaruta om förändringar i
arbetslöshetsförsäkringen.

Faktaruta
Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen
Den 1 september 2013 ändrades regelverket för arbetslöshetsförsäkringen.2 Syftet var att
göra regelverket tydligare och att konsekvenserna för en arbetssökande med ersättning
som missköter sig skulle bli mer proportionerliga i förhållande till hur den arbetssökande
handlat. Syftet var också att klargöra ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen,
arbetslöshetskassorna och de arbetssökande.
Förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen rör bland annat de allmänna villkoren för rätt
till ersättning, ett nytt system för åtgärder (sanktioner) när en arbetssökande inte handlar
i enlighet med villkoren i försäkringen och krav på att den arbetssökande ska intyga
riktigheten i de uppgifter som lämnas till arbetslöshetskassan. Den arbetssökande ska
också förbinda sig att meddela ändrade förhållanden som kan påverka rätten till
ersättning från försäkringen.
Enligt de förändrade allmänna villkoren har en arbetssökande rätt till ersättning om han
eller hon är arbetsför och oförhindrad att ta ett arbete under minst 3 timmar varje
arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, är anmäld som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen och även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande. Syftet med
förändringarna i de allmänna villkoren är att det klart och tydligt ska framgå vad som
förväntas av den arbetssökande redan från den första dagen som arbetslös.
De nya reglerna innebär fler men mildare åtgärder för de arbetssökande som inte handlar
i överensstämmelse med villkoren i försäkringen. I de fall en arbetssökande inte handlar i
enlighet med villkoren ska Arbetsförmedlingen meddela arbetslöshetskassan om detta.
Arbetslöshetskassan ska sedan, efter utredning, fatta beslut om eventuell åtgärd. De
handlingar som kan leda till en åtgärd från arbetslöshetskassan är om den arbetssökande
missköter sitt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet, eller om hon eller han själv
orsakar sin arbetslöshet. För alla dessa handlingar har det införts så kallade
åtgärdstrappor, där nivån på åtgärdena (sanktionerna) stegvis trappas upp.
Åtgärdstrapporna har införts för att ge den arbetssökande möjligheten att korrigera sitt
handlande så att det bättre stämmer överens med villkoren i försäkringen.

2
Se SFS 1997:238 Lagen om arbetslöshetsförsäkring och SFS 2000:628 Förordning om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
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Aktivitetsrapporter
Från och med den 1 september 2013 ska alla arbetssökande lämna in en aktivitetsrapport
till Arbetsförmedlingen en gång per månad.3 Aktivitetsrapporterna kan lämnas in till
Arbetsförmedlingen via webben, på pappersblankett eller muntligt. Av
aktivitetsrapporten ska det framgå vilka arbeten den arbetssökande har sökt och vilka
andra aktiviteter som den arbetssökande genomfört för att få ett arbete. Ett syfte med
aktivitetsrapporten är att understryka den arbetssökandes eget ansvar för att komma ur
sin arbetslöshet. Arbetsförmedlingen ska granska aktivitetsrapporterna inom två veckor
efter att de har lämnats in. I arbetet med aktivitetsrapporterna har den individuella
handlingsplanen en central roll. Det är den individuella handlingsplanen som ska ligga till
grund för vilka aktiviteter som den arbetssökande ska genomföra och redovisa i sin
aktivitetsrapport. Meningen är att den individuella handlingsplanen tillsammans med
aktivitetsrapporten ska vara ett bra stöd för arbetsförmedlaren och den arbetssökanden
när de tillsammans planerar för hur den arbetssökande ska komma vidare för att få ett
arbete.
Om arbetsförmedlaren efter att ha granskat en aktivitetsrapport bedömer att den
arbetssökande inte uppfyller de allmänna villkoren, missköter sitt arbetssökande,
förlänger tiden i arbetslöshet eller själv orsakar sin arbetslöshet ska hon eller han skicka
ett meddelande till arbetslöshetskassan om detta. Arbetslöshetskassan utreder och
beslutar därefter om eventuell åtgärd.
Införandet av aktivitetsrapporteringen har skett successivt för olika grupper av
arbetssökande. Först ut att aktivitetsrapportera var arbetssökande som får eller begär
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Den 1 december 2013 började arbetssökande
ungdomar (18-24 år) som deltar i jobbgarantin för ungdomar att aktivitetsrapportera.
Den 1 januari 2014 började deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att
aktivitetsrapportera och den 1 februari började de arbetssökande som inte omfattades av
de tidigare grupperna att lämna in sina aktivitetsrapporter. Om en arbetssökande som får
eller begär arbetslöshetsersättning inte lämnar in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid,
skapar systemstödet ett meddelande med den orsaken. Meddelandet skickas till
arbetslöshetskassan som sedan utreder och beslutar om händelsen ska påverka den
arbetssökandes arbetslöshetsersättning.
Ändringarna i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen har medfört ett stort
utvecklingsarbete på Arbetsförmedlingen. Alla berörda handläggarstöd, systemstöd och
befintliga utbildningar har uppdaterats. Ett webbaserat systemstöd har utvecklats för
arbetssökande som de kan använda när de ska lämna in sina aktivitetsrapporter. Ett
annat systemstöd har skapats för att strukturera Arbetsförmedlingens granskningar av
inlämnade aktivitetsrapporter. Dessutom har det skapats ett systemstöd som hanterar
Arbetsförmedlingens meddelanden till arbetslöshetskassorna digitalt. En stor del av dessa
meddelanden skapas nu automatiskt efter olika fastställda kriterier, vilket underlättar
myndighetens arbete med kontrolluppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen. Om
3
De arbetssökande som inte ska aktivitetsrapportera är arbetssökande med förhinder, anställda i önskad
omfattning, utresande EU/EES-sökande och personer som har anställning med anställningsstöd på hela sitt
arbetsutbud.
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arbetsförmedlaren inte stoppar ett skapat meddelande skickas det numera automatiskt
till aktuell arbetslöshetskassa om den arbetssökande:
1.

inte lämnat in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid,

2.

uteblir från ett överenskommet besök eller kontakt,

3.

registreras i en sökandekategori som innebär att hon eller han är förhindrad att ta ett
arbete.

Arbetsförmedlarna kan lägga till information till de meddelanden som skapas
automatiskt innan de skickas till arbetslöshetskassan. De kan också själva skapa och
skicka meddelanden om händelser eller förhållanden som kan påverka ersättningen från
arbetslöshetsförsäkringen. Alla meddelanden skickas digitalt via systemstödet till berörda
arbetslöshetskassor.

1.2 Arbetsförmedlingens kunder
Arbetsförmedlingen har två kundgrupper som utgör basen för myndighetens dagliga
arbete: arbetssökande och arbetsgivare. En förutsättning för Arbetsförmedlingens
verksamhet är att de som är arbetssökande skriver in sig som arbetssökande och att
arbetsgivare anmäler lediga platser till Arbetsförmedlingen. För att Arbetsförmedlingen
effektivt ska kunna sammanföra arbetssökande och med arbetsgivare som söker
arbetskraft behöver myndigheten ha god kännedom om båda dessa kundgrupper. I de
följande avsnitten ges översiktlig beskrivning av de arbetssökande och arbetsgivare som
Arbetsförmedlingen arbetar med.

1.2.1 Arbetssökande
Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Det är ett stort antal personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen under ett år.
Under 2013 uppgick antalet personer som någon gång varit inskrivna vid
Arbetsförmedlingen till 1 100 000 personer, vilket är cirka 20 000 fler personer än under
2012. I slutet av året uppgick antalet inskrivna till knappt 705 000 personer. Jämfört med
föregående år har antalet inskrivna minskat med cirka 5 000 personer.
Antalet inskrivna har varierat kraftigt sedan mitten av 1990-talet, se figur 1.1. I samband
med krisåren i början av 1990-talet ökade antalet inskrivna snabbt, och i mitten av 1990talet uppgick antalet inskrivna i genomsnitt till knappt 1 000 000 per månad. Därefter
minskade antalet under flera år till knappt 600 000 vid millennieskiftet och stabiliserade
sig på denna nivå under några år. Under den starka konjunkturutvecklingen 2006–2007
och i början av 2008 minskade antalet och var som lägst nere på nivåer runt 500 000
inskrivna per månad. Till följd av finanskrisen hösten 2008 ökade antalet inskrivna under
2009 och större delen av 2010. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden under
2010 och första halvåret 2011 medförde dock att antalet började minska i slutet av 2010.
Antalet inskrivna fortsatte därefter att minska fram till slutet av 2011 när utvecklingen på
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arbetsmarknaden åter vände och antalet inskrivna sakta började öka igen. I slutet av 2013
uppgick antalet inskrivna till de nivåer som uppmättes i slutet av 2010.
Figur 1.1 Samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen kvarstående per månad, totalt och därav
grupper 1996–2013. Säsongrensad
Antal

1 000 000
800 000

Totalt

600 000

Arbetslösa och
programdeltagare
Arbete med stöd

400 000

Arbete utan stöd

200 000
0

Not: Gruppen arbetssökande som har arbete med stöd omfattar samtliga typer av subventionerade
anställningar inklusive nystartsjobb. Arbetssökande med arbete utan stöd avser ombytessökande,
deltidsarbetslösa, tillfälligt timanställda och arbetssökande med tillfälligt arbete. I figuren visas inte gruppen
arbetssökande med förhinder.
Källa: Arbetsförmedlingen.

De är inte alla inskrivna vid Arbetsförmedlingen som saknar ett arbete. En del av dem
som är inskrivna har ett arbete men söker efter ett annat, det vill säga de är
ombytessökande. En del har ett arbete med stöd medan andra av olika skäl är förhindrade
att ta ett arbete. Majoriteten av dem som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen utgörs dock
av arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Under 2013 utgjorde denna
grupp knappt 60 procent av samtliga inskrivna. Antalet arbetslösa och deltagare i
program med aktivitetsstöd har varierat kraftigt under den studerade tidsperioden, från
600 000 i mitten av 1990-talet till 200 000 som lägst i början av 2008. I slutet av 2013
uppgick antalet till 420 000 arbetssökande. Ombytessökande har antalsmässigt mer än
halverats under den studerade tidsperioden, från cirka 300 000 inskrivna till drygt
110 000 inskrivna per månad. Samtidigt har arbetssökande som har arbete med stöd ökat
från cirka 75 000 till cirka 130 000 inskrivna per månad. I denna grupp har relativt
många en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Antalet
arbetssökande som är förhindrade att ta ett arbete har däremot varit stabilt under de
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senaste åren och uppgått till i genomsnitt 50 000 inskrivna per månad. För kvinnor och
män har utvecklingen varit likartad under 1990-talet och 2000-talet.4
Det finns inga direkta uppgifter om hur stor andel de som är inskrivna vid
Arbetsförmedlingen utgör av samtliga arbetssökande. Uppgifter från
Arbetskraftsundersökningarna (SCB) tyder dock på att en majoritet, drygt 70 procent, av
dem som är arbetssökande är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, se Bilaga 1. Yngre
arbetssökande i åldern 16-24 år är dock inskrivna i mindre grad hos Arbetsförmedlingen,
vilket till viss del kan förklaras av att många yngre studerar.

Grupper med en utsatt position på arbetsmarknaden
Under senare år har Arbetsförmedlingen tillförts en rad nya uppdrag som har medfört att
personer som tidigare fanns inom andra myndigheters ansvar nu skrivs in på
Arbetsförmedlingen. Dessa uppdrag har tillsammans med situationen på
arbetsmarknaden bidragit till att antalet inskrivna med en förhållandevis utsatt position
på arbetsmarknaden har ökat kraftigt.
Sammansättningen av de arbetssökande vid Arbetsförmedlingen påverkas av den
konjunkturella utvecklingen på arbetsmarknaden. I lågkonjunktur tenderar andelen som
riskerar långvarig arbetslöshet att minska eftersom relativt många arbetssökande som
står nära arbetsmarknaden då skriver in sig som arbetssökande. På motsvarande sätt
tenderar andelen att öka i högkonjunktur eftersom de nyinskrivna då i större grad utgörs
av dem som står långt från arbetsmarknaden. Med hjälp av bedömningsstödet,5 det stöd
som arbetsförmedlarna använder vid ny- och återinskrivningar av arbetssökande, är det
möjligt att beräkna risken för att nyinskrivna blir långtidsarbetslösa.6 Av beräkningarna
framgår att cirka 44 procent av dem som skrevs in under 2013 riskerade att bli
långtidsarbetslösa.
I Arbetsförmedlingens olika rapporter uppges att sökandesammansättningen har
förändrats under senare år.7 Av rapporterna framgår att en allt större del av dem som är
inskrivna vid Arbetsförmedlingen tillhör grupper som erfarenhetsmässigt i genomsnitt
har svårare att få ett arbete. Till dessa grupper räknas personer med förgymnasial
utbildning, äldre (55–64 år), utomeuropeiskt födda och personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Figur 1.2 visar antalet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd uppdelat på
grupper med en utsatt position på arbetsmarknaden och övriga under 2004–2013. Som
framgår av figuren har gruppen av arbetssökande med en utsatt position på
arbetsmarknaden ökat med över 100 000 personer sedan 2004. De grupper som har ökat
snabbast är de utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som
4

Se Arbetsförmedlingen (2012a).
Bedömingsstödet är en statistisk modell som med hjälp av information om de arbetssökande och situationen
på den lokala arbetsmarknaden beräknar risken för att den nyinskrivne arbetssökanden blir långtidsarbetslös.
Modellen är en förenklad version av den profileringsmodell som utvecklades av Institutet för
arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) för att bedöma risken för långtidsarbetslöshet,
se faktaruta om profilering i Arbetsförmedlingen (2007a). Jämförelser mellan Bedömningsstödet och
profileringsmodellen visar att bedömningsstödet i stort sätt ger samma resultat som profileringsmodellen men
att den senare modellen har en större precision.
6
Med långtidsarbetslöshet menas här arbetslöshet som fortlöper i sex månader eller mer.
7
Arbetsförmedlingen (2011a, 2012b).
5
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medför nedsatt arbetsförmåga. Dessutom har antalet med endast förgymnasial utbildning
ökat vilket delvis kan förklaras av att relativt många utomeuropeiskt födda har låg
utbildningsnivå. Att antalet utomeuropeiskt födda och personer med
funktionsnedsättning som skrivs in vid Arbetsförmedlingen ökar kan antas vara kopplat
till de nya uppdragen inom arbetslivsinriktad rehabilitering och etableringen av vissa
nyanlända invandrare.8
Figur 1.2 Antalet öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd som tillhör utsatta
grupper på arbetsmarknaden samt övriga grupper, 2004–2013, säsongsrensad
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Not: Till utsatta grupper räknas personer med förgymnasial utbildning, äldre (55–64 år), utomeuropeiskt födda
och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Andelen inskrivna som tillhör någon av dessa grupper har varierat med konjunkturens
utveckling. Trendmässigt har dock andelen ökat med drygt 16 procentenheter, från
knappt 47 procent 2004 till 63 procent 2013.
Den förändrade sökandesammansättningen innebär att arbetsförmedlarens yrkesroll har
blivit allt mer komplex. I dag arbetar arbetsförmedlare inte enbart med att stötta de
arbetssökande i att söka arbete (matchningsuppdraget). Arbetet med att stötta de
arbetssökande i steget före matchning, det vill säga att förbereda den sökande för
arbetslivet, har ökat allt mer i betydelse.

8

Arbetsförmedlingen (2012c).
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Ersättning vid arbetslöshet
Till Arbetsförmedlingens uppdrag hör att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen
fungerar som en omställningsförsäkring. Försäkringen ger arbetssökande som är
arbetslösa och söker arbete ekonomiskt stöd under en tidsbestämd period.
Arbetslöshetsersättningen betalas ut av arbetslöshetskassorna i form av en
grundersättning eller en inkomstrelaterad ersättning, beroende på vilken del av
försäkringen som är tillämplig. För att ha rätt till ersättning måste de arbetssökande
uppfylla försäkringens allmänna villkor vilka bland andra innefattar att vara inskriven
hos Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande ska också ha arbetat i en sådan omfattning
att ett arbetsvillkor är uppfyllt. 9 För att få rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den
arbetssökande dessutom ha varit medlem i en arbetslöshetskassa under en
sammanhängande period om minst 12 månader efter det senaste inträdet i
arbetslöshetskassan.
Figur 1.3 visar hur stor andel av dem som är öppet arbetslösa som får ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen. Under de första åren efter millennieskiftet låg andelen stabilt
på drygt 70 procent. Sedan 2006 har dock andelen med ersättning nästintill halverats. I
slutet av 2013 fick 41 procent av dem som var öppet arbetslösa ersättning från
försäkringen. Mindre än hälften av dem som är öppet arbetslösa på hel- eller deltid hos
Arbetsförmedlingen idag får därmed ersättning från försäkringen.
Figur 1.3 Andelen öppet arbetslösa med inkomstrelaterad ersättning, grundersättning och de med
karens, 2000–2013
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Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetslöshetsförsäkringen har genomgått stora förändringar de senaste åren, för
förändringar som skett under 2013 se faktarutan i början av kapitlet. År 2007
9

Enligt arbetslöshetsförsäkringens allmänna villkor ska arbetslösa för att ha rätt till ersättning vara arbetsföra
och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt
minst 17 timmar i veckan, vara anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt även i övrigt stå till
arbetsmarknadens förfogande.
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differentierades egenavgifterna till försäkringen, det maximala antalet ersättningsdagar
begränsades till 300 dagar, taket och till viss del även ersättningsgraden sänktes,
möjligheterna att få ersättning som deltidsarbetslös begränsades, och studerandevillkoret
som gav studenter möjlighet att kvalificera sig för försäkringen togs bort. Samtidigt
infördes jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin.
När arbetslöshetskassornas egenavgifter differentierades 2007 resulterade det i höjda
medlemsavgifter och att många medlemmar lämnade kassorna. Under 2008/2009
sänktes de avgifter som arbetslöshetskassorna betalar till staten och medlemsavgifterna
minskade. Sänkta avgifter i kombination med den ökade risken för arbetslöshet till följd
av lågkonjunkturen ökade incitamenten för många att skaffa sig en inkomstrelaterad
arbetslöshetsförsäkring vilket ledde till en viss återströmning till arbetslöshetskassorna
under 2009 och 2010.10 Förändringarna har dock medfört att arbetslöshetskassorna har
färre medlemmar. Idag är det färre sysselsatta än tidigare som har rätt till
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i händelse av arbetslöshet. Som visas i figur 1.3
har även andelen arbetslösa med grundersättning i det närmaste halverats.
Att andelen arbetslösa som har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har
minskat kan dock inte förklaras av att antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna har
minskat. Flertalet av dem som lämnade arbetslöshetskassorna skulle fått grundersättning
om de blivit arbetslösa vilket istället borde ha medfört att denna andel skulle ha ökat. Att
allt färre av de arbetslösa har rätt till ersättning beror sannolikt på andra omständigheter,
framför allt på att allt färre uppfyller försäkringens arbetsvillkor.
Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är inte den enda ersättning som arbetslösa kan
få. Exempelvis får arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program som
regel aktivitetsstöd och i vissa särskilda fall rehabiliteringsersättning medan nyanlända
får etableringsersättning. En del av dem som är inskrivna som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen får försörjningsstöd.
Förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken under de senaste åren, bland annat
införandet av garantierna, har medfört att en stor del av de arbetslösa numera är i
program med aktivitetsstöd i stället för att vara öppet arbetslösa med ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen.11 Delvis kompenseras således den minskade andelen med
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen med att fler i stället deltar i program och får
aktivitetsstöd, se figur 1.4. Medan ersättningsgraden bland öppet arbetslösa minskade
med cirka 27 procentenheter mellan 2005/06 och 2011, från cirka 70 procent till 43
procent, uppgick motsvarande minskning för både arbetslösa och programdeltagare till
endast 13 procentenheter.

10

Se Finanspolitiska rådet (2011).
Se Jansson Dahlén (2012).

11
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Figur 1.4 Ersättningsgraden hos öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitets- och
utvecklingsstöd, 2000–2013
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Not: I ersättningsgraden för arbetslösa ingår arbetslösa med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och
arbetslösa med etableringsersättning. I ersättningsgraden för programdeltagare ingår deltagare med
aktivitetsstöd och deltagare med etableringsersättning.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Av Jansson Dahlén (2012) framgår att den minskade andelen av unga arbetssökande med
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kompenserats nästintill fullt ut av ett ökat
deltagande i program (jobbgarantin för ungdomar) med aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning. För många unga byttes således ersättningen från
arbetslöshetsförsäkringen mot aktivitetsstöd. Mönstret återfinns hos samtliga unga, både
för kvinnor och män samt för inrikes födda och utrikes födda. För utrikes födda har
andelen med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen minskat kraftigt. Till en del har
detta kompenserats av ett ökat deltagande i program med aktivitetsstöd men inte alls i
samma utsträckning som för unga arbetssökande.
Det finns även en viss konjunkturvariation i andelen arbetslösa med
arbetslöshetsersättning.12 När arbetslösheten ökar riskerar även personer som har en
relativt stark ställning på arbetsmarknaden och som upparbetat ett arbetsvillkor att bli
arbetslösa. Andelen som har rätt till ersättning från försäkringen kan därför förväntas
vara högre i lågkonjunktur än i högkonjunktur. Att andelen arbetslösa med ersättning
minskade under 2006–2008 kan förmodligen delvis förklaras med det gynnsamma
konjunkturläget under denna period. Att andelen med ersättning inte ökade mer under
andra halvåret 2008 och under 2009, när konjunkturen försvagades, kan bero på
förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och på att sökandesammansättningen har
förändrats. På senare år har arbetssökande som är öppet arbetslösa och tillhör grupper
med en utsatt position på arbetsmarknaden ökat betydligt. Det har troligen medfört att
allt färre uppfyller försäkringens arbetsvillkor och att de därför inte är berättigade till
ersättning från försäkringen.
12

Se Finanspolitiska rådet (2010).
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1.2.2 Arbetsgivare
Många och goda arbetsgivarkontakter är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska
ha en möjlighet att påverka matchningen av arbetssökande med lediga platser. Att
Arbetsförmedlingen har många och bra kontakter med arbetsgivare är särskilt viktigt för
de arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och ofta saknar egna nätverk och
kontaktytor.

Arbetsförmedlingens marknadsandel av lediga platser
I vilken grad lediga platser anmäls till Arbetsförmedlingen i förhållande till det totala
antalet lediga platser på arbetsmarknaden (marknadsandelen) ger en uppfattning om
vilken betydelse Arbetsförmedlingen har för de sök- och rekryteringsprocesser som sker
på arbetsmarknaden. Sedan början av 1990-talet har Arbetsförmedlingens
marknadsandel för lediga platser varierat mellan 27 och 50 procent, se figur 1.5.13 År 2013
uppgick marknadsandelen till 44 procent.14
Figur 1.5 Arbetsförmedlingens marknadsandel av lediga platser, 1990–2013
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Källa: Arbetsförmedlingen.

Marknadsandelen tenderar att samvariera med konjunkturens utveckling.15 Den ökar i
högkonjunktur och minskar i lågkonjunktur. Detta indikerar att arbetsgivare är mer
13

På uppdrag av Arbetsförmedlingen tar Statistiska centralbyrån fram uppgifter om samtliga nyanställningar
som sker på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens marknadsandel beräknas genom att relatera anmälda
lediga platser till Arbetsförmedlingen till det totala antalet nyanställningar på arbetsmarknaden.
14
Det bör uppmärksammas att det förekommer dubbletter i platsstatistiken. Förekomsten av dubbletter kan vara
större i konjunkturtoppar än vid konjunkturnedgångar, vilket kan leda till att marknadsandelen överskattas vid
högkonjunkturer, se Liss (2008). En genomgång av platsstatistiken indikerar att förekomsten av dubbletter kan
ha ökat systematiskt under senare år.
15
Enkla regressionskattningar med marknadsandelen och täthetsfunktionen visar på en positiv samvariation.
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benägna att anmäla lediga platser till Arbetsförmedlingen när konkurrensen om
arbetskraften ökar. Större konkurrens gör att det blir viktigt för arbetsgivarna att använda
fler kanaler för att få tag på den arbetskraft som de söker.

Antalet lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen
I figur 1.6 visas de lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen sedan början av
1990-talet.16 Som påpekades tidigare varierar antalet anmälda platser med konjunkturens
utveckling. I början av 1990-talet och fram till decenniets första hälft låg antalet anmälda
platser på låga nivåer och uppgick till cirka 75 000 platser per kvartal. I samband med
högkonjunkturen ökade antalet lediga platser kraftigt och uppgick som mest till 221 000
platser per kvartal i slutet av 2007. Därefter minskade antalet platser snabbt till följd av
den kraftiga konjunkturavmattningen under 2008 och 2009. När sedan utvecklingen
vände på arbetsmarknaden år 2010 ökade åter antalet lediga platser och de senaste åren
har antalet lediga platser legat stabilt på cirka 165 000 platser per kvartal.
Figur 1.6 visar också att en övervägande del av de platser som anmäls till
Arbetsförmedlingen är platser som avser tillsvidareanställningar. Sett över en längre
period har dessutom andelen tillsvidareplatser ökat under senare år. Fördelas de anmälda
lediga platserna efter branschtillhörighet framkommer att Vård och omsorg samt Handel
står för 22 procent vardera av det totala antalet anmälda platserna. Utbildningssektorn
svarade för drygt 10 procent. Tillsammans står de tre branscherna för mer än hälften av
samtliga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen.
Figur 1.6 Antal nya platser som har anmälts till Arbetsförmedlingen, totalt samt tillsvidare- och
tidsbegränsade platser, 1992–2013. Kvartalsdata, säsongsrensad
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Källa: Arbetsförmedlingen.

16

Se fotnot 14 om dubbletter i platsstatistiken.
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1.3 Arbetsförmedlingens service till kunderna
Arbetsförmedlingen erbjuder olika typer av stöd till arbetssökande och arbetsgivare.
Stödet ges i form av tjänster i syfte att konkretisera Arbetsförmedlingens service till
kundgrupperna och på så sätt garantera enhetlighet, rättsäkerhet och effektivitet.
Arbetsförmedlingen har definierat tio tjänster, varav åtta riktar sig till arbetssökande och
två till arbetsgivare. När en arbetssökande eller arbetsgivare tar kontakt med
Arbetsförmedlingen ska arbetsförmedlaren komma fram till vilken eller vilka tjänster som
är lämpliga att erbjuda. För arbetssökande finns tjänsterna Söka arbete, Förbättra ditt
arbetssökande, Vägledning till arbete, Utbildning till arbete, Starta eget företag,
Klargöra dina arbetsförutsättningar, Arbetsförberedande insatser och Anpassa din
arbetssituation.17 För arbetsgivare finns tjänsterna Rekrytera nya medarbetare och
Utbildning inför rekrytering.
En tjänst kan betraktas som ett paket med olika verktyg i syfte att svara mot det behov
som arbetssökande eller arbetsgivare har. För en arbetssökande kan en tjänst innehålla
exempelvis program (till exempel arbetsmarknadsutbildning), insatser (till exempel
flyttningsbidrag) och/eller aktiviteter (till exempel jobbsökaraktiviteter). Till varje tjänst
finns också olika arbetssätt kopplade som arbetsförmedlaren kan tillämpa för att uppnå
ett så bra resultat som möjligt med den tjänst som erbjuds.18 I följande avsnitt ges en
närmare beskrivning av Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökande och arbetsgivare.

1.3.1 Service till arbetssökande
När en arbetssökande skriver in sig vid Arbetsförmedlingen ska arbetsförmedlaren göra
en bedömning av individens behov av stöd och därefter bestämma den tjänst som hon
eller han ska ta del av.19 För att öka möjligheten för förmedlarna att tidigt identifiera de
arbetssökande som löper störst risk att bli långtidsarbetslösa har Arbetsförmedlingen
infört ett bedömningsstöd. Bedömningsstödet är ett webbaserat verktyg som sedan 2012
används av förmedlarna vid inskrivningen för att identifiera de personer som riskerar att
bli långtidsarbetslösa. Verktyget är tänkt att fungera som ett komplement till
arbetsförmedlarnas egna professionella bedömningar och syftar till att skapa en större
enhetlighet vid bedömningen av nyinskrivna. I samråd med den arbetssökande ska
arbetsförmedlaren dokumentera både bedömningen om behov av insatser och de tjänster
som erbjuds de arbetssökande i en handlingsplan. Utifrån den eller de tjänster den
sökande får ta del av kan arbetsförmedlaren erbjuda den sökande att delta i ett program i
syfte att öka personens chanser att få ett arbete och motverka brist på arbetskraft.

De arbetsmarknadspolitiska programmen
Utöver de mer specifika programmen såsom arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning
arbetar Arbetsförmedlingen med två stora ramprogram: jobbgarantin för ungdomar och
jobb- och utvecklingsgarantin. Vilka sökande som erbjuds att delta i garantierna styrs av
17

Se Arbetsförmedlingen (2011b) för en mer detaljerad beskrivning av Arbetsförmedlingens tjänster.
En metod är en beskrivning av ett systematiskt tillvägagångssätt, som vilar på en vetenskaplig grund och/eller
ett beprövat arbetssätt. Det finns drygt 40 metoder som kan tillämpas när arbetsförmedlarna ska leverera de
olika tjänsterna.
19
Söka arbete är den absolut vanligaste tjänsten som de arbetssökande tar del av. Därefter följer tjänsterna
Förbättra ditt arbetssökande och Klargöra dina arbetsförutsättningar.
18
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arbetslöshetstiden. Jobbgarantin för ungdomar riktar sig till sökande under 25 år med en
inskrivningstid längre än tre månader, medan jobb- och utvecklingsgarantin
huvudsakligen riktar sig till arbetssökande som varit inskrivna under drygt ett år eller
längre. I garantierna kan deltagarna erbjudas en rad olika insatser, såsom arbetspraktik,
förstärkt arbetsträning, praktisk kompetensutveckling, jobbsökaraktiviteter med
jobbcoachning med mera.20
Längden på ett program varierar men gemensamt är att deltagarna erhåller ersättning i
form av aktivitetsstöd.21 Aktivitetsstödet betalas ut även om den arbetssökande inte
tidigare under arbetslöshetsperioden fått någon ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen. Nivån på aktivitetsstödet beror på vilken ersättning individen
haft som arbetslös. Arbetsförmedlingen erbjuder också ekonomiskt stöd till arbetsgivare
som anställer en person som har svårt att få ett reguljärt arbete. Detta innebär att
arbetsgivaren får en subvention för att täcka en del av lönekostnaden. I vissa fall erbjuds
arbetsgivaren dessutom en ekonomisk ersättning för handledning. Arbetsförmedlingen
kan generellt erbjuda tre typer av program som subventionerar anställningar för personer
med svårigheter att få ett reguljärt arbete: anställningsstöd, nystartsjobb och
lönesubventioner riktade till personer med funktionsnedsättning.

1.3.2 Service till arbetsgivare
Arbetsförmedlingen tillhandahåller, som tidigare nämnt, två tjänster för arbetsgivare:
Rekrytera nya medarbetare och Utbildning inför rekrytering. I det följande beskrivs
innehållet i dessa tjänster.

Stöd i att anmäla lediga platser och söka arbetskraft
Arbetsgivare som vänder sig till Arbetsförmedlingen för att rekrytera nya medarbetare
kan få hjälp med att komma i kontakt med lämpliga kandidater både i närområdet och i
andra delar av landet. En ledig plats som anmäls till Arbetsförmedlingen kan hanteras på
flera olika sätt. En stor andel publiceras på Arbetsförmedlingens webbsida,
arbetsformedlingen.se, där arbetsgivaren kan välja att själv lägga ut annonsen och söka
efter nya medarbetare.22 Att annonsera via Arbetsförmedlingen ger vanligtvis ett stort
genomslag med många sökande till platsen.
Arbetsgivare avgör själv hur platsen ska publiceras. I vissa fall görs bedömningen att
hanteringen av många arbetssökande blir för kostsam. Arbetsförmedlingen kan då
begränsa publiceringen och erbjuda ett urval av lämpliga kandidater till arbetsgivaren.
När rekrytering blir aktuell kan arbetsgivaren också få låna lokaler av Arbetsförmedlingen
för att genomföra intervjuer. Myndigheten anordnar dessutom så kallade jobb- och
rekryteringsmässor på de lokala arbetsförmedlingskontoren där ett antal arbetsgivare
presenterar sin verksamhet och sitt rekryteringsbehov för arbetssökande. Som ett
komplement till de fysiska rekryteringsträffarna kan arbetsgivare genom tjänsten

20

Se till exempel arbetsformedlingen.se eller Arbetsförmedlingen (2014a) för en utförligare beskrivning av
programmen.
21
Ungdomar (under 25 år) erhåller aktivitetsstöd vid programdeltagande endast om de tidigare varit berättigade
till arbetslöshetsersättning. I annat fall erhåller de utvecklingsersättning.
22
En utförligare beskrivning av Arbetsförmedlingens digitala tjänster finns i avsnitt 1.4.3.
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rekrytering online presentera sig själva och träffa blivande medarbetare på en första kort
intervju oavsett var i landet de befinner sig via ett virtuellt mötesrum på internet.
I april 2013 startade försöksverksamheten Jobbsökarna. Jobbsökarna är ett samarbete
mellan Arbetsförmedlingen och Företagarna (Sveriges största företagarorganisation).
Syftet med försöksverksamheten är att göra dolda jobb synliga genom att med hjälp av
uppsökande verksamhet informera företagare om den hjälp och det stöd som
Arbetsförmedlingen kan ge vid rekryteringar, till exempel genom att plocka ut lämpliga
sökande utifrån relevanta kravprofiler och genom att informera om de olika typer av
anställningsstöd som finns. Försöksverksamheten har genomförts i sex regioner spridda
över landet och pågick fram till och med årsskiftet 2013/2014.
Arbetsförmedlingen ansvarar även för att handlägga varsel från arbetsgivare och erbjuder
stöd för att underlätta omställningen för de berörda anställda. På lokal nivå driver
samtidigt Arbetsförmedlingen ett flertal projekt i syfte att skapa bra relationer med
arbetsgivare. På nationell nivå arbetar Arbetsförmedlingen med att upprätta
överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen, företag och organisationer. Arbetet består
av att proaktivt identifiera nationella företag och organisationer som har behov av
arbetskraft och ingå överenskommelser om arbete, praktik eller utbildning.
Överenskommelserna syftar till att skapa kontaktnät för personer som står långt från
arbetsmarknaden. Detta arbete har resulterat i 50 överenskommelser under 2013. Några
exempel på sådana samarbetspartners är Swedbank, Försvarsmakten, Clarion hotell,
Mekonomen, H & M med flera.23

Arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och lönesubventioner
I branscher där det råder brist på arbetskraft kan Arbetsförmedlingen hjälpa till med att
utbilda nya medarbetare genom arbetsmarknadsutbildning. Detta sker genom att
Arbetsförmedlingen utbildar arbetssökande så att de får en kompetens som motsvarar
arbetsgivarnas behov. Vidare erbjuder Arbetsförmedlingen ekonomiskt stöd, en
subvention, till arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning eller
långvarig arbetslöshet.
De subventionerade anställningarna syftar till att minska den osäkerhet som kan vara
förknippad med att anställa personer med arbetsmarknadsrelaterad
funktionsnedsättning eller långvarig frånvaro från arbetslivet. Subventionen ska således
kompensera arbetsgivaren för en eventuell anpassning av arbetsinnehåll, arbetstempo
och liknande som påverkar personens arbetskapacitet och bidrag till produktionen.
Arbetsförmedlingen underlättar dessutom vägen till ett arbete genom arbetspraktik som
ger den arbetssökande arbetslivserfarenhet och arbetsgivaren en möjlighet att möta
potentiella medarbetare. Både praktik och subventionerade anställningar kan därför ge
arbetsgivaren möjlighet att möta nya grupper av arbetssökande. En skillnad mellan dessa
stöd är att en praktikplats kan pågå under högst sex månader medan en subventionerad
anställning kan löpa över flera år. Arbetsförmedlingens arbete med dessa program kräver
nära kontakter med arbetsgivare.

23

Arbetsförmedlingen (2014b).
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1.4 Arbetsförmedlingens organisation och servicekanaler
I avsnitt 1.2 gavs en beskrivning av hur Arbetsförmedlingens kundgrupper ser ut och
vilken service myndigheten kan leverera till arbetssökande och arbetsgivare. I detta
avsnitt redogörs för hur Arbetsförmedlingens kärnverksamhet är organiserad och genom
vilka kanaler servicen levereras. Arbetssökande och arbetsgivare kan komma i kontakt
med myndigheten genom de lokala arbetsförmedlingskontoren men även via
Arbetsförmedlingen Kundtjänst och/eller Arbetsförmedlingen på internet. Dessutom
levererar Arbetsförmedlingen vissa av sina tjänster via så kallade kompletterande aktörer.

1.4.1 De lokala arbetsförmedlingskontoren
Arbetsförmedlingens kärnverksamhet är organiserad i tio geografiska marknadsområden.
Dessutom finns ett särskilt marknadsområde Nationell service som bland annat
innefattar Arbetsförmedlingen Kundtjänst.24 För varje marknadsområde ansvarar en
marknadschef. I marknadsområdena finns de lokala arbetsförmedlingskontoren.

Arbetsförmedlingskontorens organisationssätt och personalresurser
Arbetsförmedlingen har drygt 300 arbetsförmedlingskontor25 runt om i landet, inklusive
specialförmedlingar som arbetar med specifika branscher (exempelvis
Arbetsförmedlingen Kultur Media, Sjöfart och Etablering). Kontoren anpassar sin
organisation efter de lokala förutsättningarna vilket innebär variationer i sättet att
organisera verksamheten.
Tabell 1.1 visar hur kontoren, personalresurserna respektive de arbetssökande är
fördelade geografiskt.26 Det genomsnittliga antalet anställda per kontor inom respektive
marknadsområde varierade mellan 15 och 94 anställda under 2013. Variationen beror till
stor del på skillnader i befolkningsunderlaget i olika delar av landet. Det genomsnittliga
antalet inskrivna per anställd för respektive marknadsområde varierade mellan 86 och
103 personer under 2013. För riket som helhet var det genomsnittliga antalet inskrivna
per anställd 94 personer under 2013. Vissa av de inskrivna har dock subventionerade
anställningar eller andra lösningar och de har inte kontakt med Arbetsförmedlingen lika
frekvent. Ser man istället till antalet inskrivna arbetslösa eller deltagare i program med
aktivitetsstöd uppgick dessa till 54 stycken per anställd. Det bör samtidigt noteras att
detta är en förenklad beräkning som är baserad på ett genomsnitt för alla arbetssökande
och anställda på kontoren. Uppgifter speglar därför inte antalet arbetssökande per
förmedlare på ett helt rättvisande sätt. På kontoren finns förmedlare som arbetar i
uppdrag med öronmärkta medel och med färre arbetssökande som till exempel de
förmedlare som arbetar med uppdragen om ett förstärkt samarbete kring personer i
sjukförsäkringen, med de personer som förbrukat sina dagar i sjukförsäkringen och med
24

År 2013 har detta marknadsområde fått namnet Nationell service.
Ordet ”kontor” används i två olika betydelser, dels som organisatorisk enhet i Arbetsförmedlingens
marknadsorganisation där kontoret utgörs av en chef och en sammanhållen personal, dels som den lokal där
förmedlingsverksamheten bedrivs med service till sökande, arbetsgivare och allmänhet. Totalt finns det 188
kontor där kontoret utgörs av en chef med sammanhållen personal medan det finns drygt 300 olika lokaler
(kontor) i vilka det bedrivs förmedlingsverksamhet.
26
Specialisterna som tillhör avdelningen Rehabilitering till arbete är en personalgrupp som särredovisas i tabell
1.1 eftersom de organisatoriskt inte är anställda på kontoren och därför inte kan fördelas geografiskt på samma
sätt som övrig personal.
25
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etableringsuppdraget som vänder sig till nyanlända. Därutöver ingår chefer,
administratörer och arbetsförmedlare som helt eller delvis arbetar mot arbetsgivare som
till exempel SIUS-konsulenter27.
Antalet anställda mätt i faktiska resurser, det vill säga exklusive semester, sjukdom och
tjänstledighet minskade med nästan 900 anställda mellan november 2012 och november
2013. Minskningen av antalet anställda har skett mer eller mindre inom nästintill
samtliga marknadsområden. Samtidigt minskade antalet inskrivna marginellt. Som följd
av detta ökade därför såväl antalet inskrivna som antalet arbetslösa och programdeltagare
per på anställd under 2013. Även antalet kontor minskade under 2013 vilket medförde
antalet anställda per kontor ökade något under året. Detta är delvis en följd av att
Kundtjänst fått en allt större roll i organisationen med allt fler arbetssökande och
ansvarsområden under 2013, se avsnitt 1.4.2.

27

SIUS står för särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. SIUS-konsulenten hjälper den arbetssökande vid
introduktionen på en arbetsplats. Det kan ibland innebära att konsulenten arbetar sida vid sida med den
arbetssökande under en tid. Stödet trappas ned successivt och upphör helt när den sökande självständigt kan
utföra arbetsuppgifterna.

Tabell 1.1 Antal kontor, anställda och arbetssökande fördelat på marknadsområde, november 2013
Marknadsområde

Antal
kontor*

Antal
anställda**

Totalt antal Antal arbetslösa
inskrivna
och i program med
aktivitetsstöd

Genomsnittligt Genomsnittligt Genomsnittligt antal arbetslösa
antal anställda antal inskrivna och i program med
per kontor***
per anställd*** aktivitetsstöd per anställd***

25

1 120

115 355

70 259

45

103

63

6

560

51 616

29 969

93

92

54

Göteborg Halland

23

790

76 897

44 073

34

97

56

Nordvästra Götaland

15

610

58 712

31 989

41

96

52

Västra Svealand

16

670

63 852

34 026

42

95

51

Stockholm Gotland

12

640

59 535

36 579

53

93

57

Norra Mälardalen

20

730

67 472

39 247

37

92

54

Södra Mälardalen Östergötland

19

1 040

97 113

58 594

55

93

56

Södra Norrland

22

660

59 779

33 818

30

91

51

Norra Norrland

30

460

39 382

20 490

15

86

45

689 713

399 044

45

94

54

Södra Götaland
Småland

Nationell Service

480

Avd. Rehabilitering till arbete

830

Centrala funktioner (huvudkontor)
Totalt***

1 410
188

10 000

*Det har tidigare angetts att det finns drygt 300 arbetsförmedlingskontor vilket är fler jämfört med det totala antalet kontor som angivits i tabellen. Detta beror på att två eller flera kontor i
Arbetsförmedlingens administrativa system kan betraktas som en enhet. **Antalet anställda avser i detta fall faktiska resurser, det vill säga exklusive semester, sjukdom och tjänstledighet.
***I genomsnittsberäkningarna ingår chefer på lokal nivå men anställda som arbetar på Af Kundtjänst eller på centrala funktioner (huvudkontoret) är inte inkluderade.
Källa: Arbetsförmedlingen.
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Olika sätt att organisera sig
En faktor som påverkar arbetsförmedlingskontorens organisationssätt är
befolkningsstorleken. I de större städerna erbjuder kontoren generösa öppettider och har
en fullt utbyggd direktservice med aktiviteter och hög tillgänglighet för spontanbesök.
Arbetsförmedlingar som inte är fullt lika stora erbjuder direktservice men inte aktiviteter
i samma omfattning som de stora kontoren. Mindre arbetsförmedlingar saknar en
utbyggd direktservice men tillhandahåller teknisk utrustning och service till
arbetssökande som spontant besöker kontoren. De mindre kontoren samarbetar oftast
med ett större kontor i närheten för att kunna erbjuda en likvärdig service.28
Sökandesammansättningen är ytterligare en faktor som påverkar hur ett kontor
organiserar sig. Kontoren väljer ofta att dela in verksamheten i ett antal funktioner där ett
antal arbetsförmedlare ingår. Varje funktion arbetar med en specifik sökandegrupp som
nyinskrivna, ungdomar, personer med rehabiliteringsbehov eller deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantin. I stället för funktion kan även benämningar som arbetslag eller
sektion användas för att ringa in det område inom vilken arbetsförmedlaren ska
specialisera sig. Förmedlaren kan också arbeta parallellt med flera sökandegrupper. Detta
kan förekomma på de relativt små kontoren, men det händer att även förmedlarna på de
större kontoren arbetar med fler än en sökandegrupp samtidigt.
Vissa kontor organiserar sig även utifrån vilken bransch den sökande hör till.
Branschindelningen kan också utgå från de arbetsgivare som är verksamma inom den
lokala arbetsmarknaden som kontoret arbetar mot. Ibland väljer kontoren att dela in
verksamheten i både funktioner och branscher. På vissa kontor kan det dessutom finnas
arbetslag som har ett särskilt ansvar för arbetsgivarkontakter, medan andra kontor väljer
att låta samtliga arbetsförmedlare ansvara för dessa kontakter.

Arbetsförmedlingens specialister
Som tidigare nämnts finns det på många kontor arbetsförmedlare som arbetar som SIUSkonsulenter som ger ett individuellt stöd till arbetssökande med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga för att öka deras möjligheter att få eller återgå
tillarbete.29
För att kunna stötta arbetssökande med särskilda behov har kontoren tillgång till olika
typer av specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering.30 Specialisterna arbetar
konsultativt och genomför insatser inom de olika tjänsterna på uppdrag av en
arbetsförmedlare. De genomför insatser för arbetssökande som har funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga. Det kan exempelvis vara att utreda, vägleda, stödja
och anpassa. Alla insatser syftar till att underlätta matchningen till arbete.

28

På mindre orter utan kontor med fast personal kan arbetssökande ha tillgång till så kallade
distansservicekontor som tillhandahåller teknisk utrustning så att de sökande kan ta hand om sina ärenden som
på ett vanligt kontor. Genom tillgång till datorer, telefon och videoutrustning kan sökande själva söka arbete,
tala med en arbetsförmedlare eller ha ett besök hos en arbetsarbetsförmedlare.
29
Till skillnad från specialisterna finns konsulenterna organisatoriskt på arbetsförmedlingskontoren, medan
specialisterna organisatoriskt tillhör Arbetsförmedlingens huvudkontor.
30
Arbetsförmedlingens specialister är psykologer, socialkonsulenter, arbetsterapeuter/sjukgymnaster,
synspecialister, dövkonsulenter samt audionomer och specialpedagoger med inriktning hörsel.
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Utöver specialisttjänsterna ska Arbetsförmedlingen se till att personer som inte talar och
förstår svenska får möjlighet att kommunicera på sitt eget språk. I detta syfte
tillhandahåller Arbetsförmedlingen tolkar som upphandlas av externa leverantörer.

1.4.2 Arbetsförmedlingen Kundtjänst
Arbetsförmedlingen Kundtjänst har som uppdrag att erbjuda snabb service till allmänhet,
arbetssökande och arbetsgivare genom flera kanaler som telefon, e-post, chatt, sociala
medier och telebild. Kompletterande aktörer och myndigheter kan också höra av sig till
Kundtjänst med frågor. Kundtjänst har en hög tillgänglighet med drygt 450 anställda på
sju platser, Arvidsjaur, Karlskoga, Luleå, Sollefteå, Södertälje, Söderhamn och Östersund.
De ansvarar även för att granska och publicera platsannonser som arbetsgivare själva kan
registrera i Platsbanken eller tidningen Platsjournalen.
Arbetssökande som vänder sig till Kundtjänst får samma service som vid ett besök på ett
lokalt arbetsförmedlingskontor. Skillnaden mot att träffa en arbetsförmedlare på ett
lokalt arbetsförmedlingskontor är att Kundtjänst inte fattar beslut om deltagande i
program. Via särskilda språklinjer kan Kundtjänst även ge service till arbetssökande inom
etableringsuppdraget på språken arabiska, persiska, somaliska, ryska och tigrinja. Den
service som erbjuds handlar om att informera den nyanlände om bland annat yrken,
studier, validering, lotstjänster, regelverk etcetera. Inom Kundtjänst arbetar man även
med att förbättra kundrelationer och att handlägga de varsel som registreras av privata
och offentliga arbetsgivare i Sverige.
Sedan september 2013 har Kundtjänst även ansvaret för att följa upp de
aktivitetsrapporter som lämnas in av de nyinskrivna arbetssökanden som är över 24 år
och som enligt förmedlarnas bedömning inte har behov av fördjupat stöd.
Arbetssökanden inom denna målgrupp har erbjudits uppföljning via telefon av en
förmedlare på Kundtjänst under de första fyra månaderna. I samband med detta har man
sett ett önskat behov av att förbättra servicen i de digitala tjänsterna och därför påbörjat
ett utvecklingsarbete kring detta. Från och med 2014 kommer Kundtjänst att kunna
erbjuda distansservice online och därmed kunna följa upp aktivitetsrapporterna med
personliga distansmöten på webben. Arbetssökanden kommer att kunna logga in till sina
aktivitetsrapporter med bank-id eller e-legitimation på hemsidan och så småningom
kommer man även att kunna erbjuda e-vägledning genom video- eller ljudsamtal i
kombination med visuell guidning på webbplatsen med förmedlare på Kundtjänst.
Arbetsförmedlingen Kundtjänst fungerar dessutom som mottagningskontor för
myndighetens distansservicekontor, vilket innebär att de kunder som besöker ett
distansservicekontor kan få kontakt med en arbetsförmedlare på Kundtjänst genom
telebild. På dessa kontor finns ingen personal stationerad, utan servicen ges på distans,
och är ett led i Arbetsförmedlingens arbete att öka tillgängligheten på mindre orter. I
dagsläget finns ett 30 tal distansservice kontor runt om i landet.
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1.4.3 Arbetsförmedlingens digitala tjänster
Arbetsförmedlingen erbjuder en mängd tjänster via sin webbplats. Exempel är
Platsbanken, Annonsera direkt och CV-databasen där arbetssökande kan sammanföras
med arbetsgivare som söker arbetskraft. Tjänster som Yrkeskompassen och Yrken A-Ö
erbjuder information om yrkesvärlden och arbetsmarknadsutsikter.
Den mest använda funktionen är Platsbanken som kostnadsfritt ger information om
lediga platser på arbetsmarknaden. Arbetsgivare kan själva publicera lediga platser i
Platsbanken via tjänsten Annonsera direkt. Före publicering granskas annonserna.
Arbetsgivare med egna rekryteringssystem kan automatiskt överföra sina annonser till
Platsbanken efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Platsbanken finns även
som kostnadsfri app för både mobiltelefoner och surfplattor med operativsystemen iOS
och Android. Dessutom kan de arbetssökande ladda upp sitt CV i Arbetsförmedlingens
CV-databas. Bland dessa CV:n kan arbetsgivare sedan söka efter nya medarbetare.
Arbetssökande kan via arbetsformedlingen.se skriva in sig vid Arbetsförmedlingen.31 Den
innehåller också stöd för den sökande att utforma ett cv och förbereda sig inför en
anställningsintervju. På webbplatsen har de arbetssökande även tillgång till information
om Arbetsförmedlingens tjänster, yrken, studier och arbetsmarknadsutsikter för olika
yrken. Det går även att ladda ner blanketter och filmer med yrkespresentationer.
Via en ny tjänst kan kunden också interagera med en arbetsförmedlare direkt på
webbplatsen via chatt eller videosamtal. Kunden kan få svar på frågor och bli guidad till
rätt tjänst genom att arbetsförmedlaren och kunden surfar tillsammans på siten.
Förutom tjänsterna via webbplatsen finns Arbetsförmedlingen även på sociala medier
som Facebook, Youtube och Linkedin. Genom att verka i dessa medier kan
Arbetsförmedlingen öka sin kontaktyta för att informera och föra dialog, både med
befintliga kunder och nya målgrupper.

1.4.4 Kompletterande aktörer
Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag av vilka Arbetsförmedlingen
upphandlar kompletterande arbetsförmedlingstjänster. Syftet med kompletterande
aktörer är att förbättra matchningen, ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster samt
att låta de arbetssökande ta del av andra aktörers kunskap och erfarenheter.
Arbetsförmedlingen har samarbetat med kompletterande aktörer sedan 2007 då en
försöksverksamhet infördes efter ett regeringsdirektiv. Från och med 2008 utökades
verksamheten och blev en del av Arbetsförmedlingens ordinarie tjänsteutbud. Under
2010 fick Arbetsförmedlingen möjlighet att upphandla tjänster i valfrihetssystem. Sedan
dess har Arbetsförmedlingen lanserat fyra tjänster där deltagare själva får välja vilken
leverantör som ska utföra tjänsten: etableringslots, jobbcoachning, coacher över tröskeln
samt sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Förutom de kompletterande aktörerna samarbetar Arbetsförmedlingen sedan lång tid
tillbaka även med externa leverantörer vad gäller arbetsmarknadsutbildning och
31

För att verifiera sina uppgifter måste den arbetssökande besöka ett arbetsförmedlingskontor efter inskrivning
via Arbetsförmedlingens webbplats.
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förberedande utbildning, starta eget-konsulter, samt olika typer av handledararvoden (till
exempel inom sysselsättningsfasen). Arbetsförmedlingen samarbetar även med
folkhögskolor i folkhögskolesatsningen.

Levererade tjänster via kompletterande aktörer
Av tabell 1.2 framgår vilka tjänster de kompletterande aktörerna har erbjudit de
arbetssökande under 2011–2013 samt antalet deltagare per tjänst. Under 2013 levererade
totalt 1 017 aktörer kompletterande förmedlingstjänster till omkring 150 000 deltagare.
Flest deltagare återfanns under 2013 i aktiviteter inom garantierna följt av jobbcoachning
och etableringslots. I slutet av 2013 fasades tjänsten jobbcoachning ut. Jobbcoachning var
en lösning för att möta den höga arbetslösheten i samband med den ekonomiska krisen.
Arbetsförmedlingen beslutade att avsluta tjänsten i linje med de intentioner som
regeringen har med arbetsmarknadspolitiken – att Arbetsförmedlingen prioriterar sina
resurser för att motverka och bryta långtidsarbetslöshet.
Tabell 1.2 Antal unika personer hos en kompletterande aktör, 2011–2013
2011
Garantierna

2012

2013

50 100

58 600

65 300

-

42 300

40 900

84 900

-

-

Nyanlända

2 100

700

-

Etableringslotsar

5 400

13 800

29 000

660

10 100

17 700

137 600

121 400

148 500

Utanför garantierna
Jobbcoachning
Personlig coachning

Rehabilitering till arbete
Totalt*

Not: *En summering av unika personer i respektive tjänst medför en högre summa än det totala antalet. Det
beror på att samma individ kan ha deltagit i flera tjänster medan individer i totalsumman endast ingår en gång
oavsett hur många tjänster de har tagit del av.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Figur 1.7 visar hur antalet arbetssökande som fått en tjänst hos en kompletterande aktör
utvecklats under perioden 2009–2013. Figuren visar antalet arbetssökande hos
kompletterande aktör uppdelat med hänsyn till om de tillhör en utsatt grupp eller ej.
Figuren visar antal deltagare i slutet av varje månad och kan inte jämföras med tabell 1.2
som visar på antalet unika deltagare under ett år.

Sida: 35 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Figur 1.7 Antal sökande med pågående beslut hos kompletterande aktör,
månadsstatistik 2009–201332

Not: Till utsatta grupper räknas, som tidigare nämnts, personer med förgymnasial utbildning, äldre i åldrarna
55–64 år, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.I
diagrammet ingår deltagare som har haft rehabiliterande insatser, tjänster inom garantierna, jobbcoachning
samt etableringslots.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Den målgrupp av arbetssökande till vilken man har upphandlat tjänster har förändrats
under tidsperioden. Från 2010 till 2012 hade tjänsten jobbcoachning som främst riktade
sig till nyarbetslösa många deltagare. Det gjorde att andelen utsatta grupper bland
deltagare hos kompletterande aktör var relativt lågt. Sedan 2012 har antalet deltagare
som tillhör utsatta grupper ökat markant. Ökningen beror dels på fler deltagare i
rehabiliterande insatser, och dels på att allt fler får del av tjänsten etableringslots. Tre av
fyra deltagare i kompletterande arbetsförmedlingstjänster tillhörde under början av 2014
utsatta grupper.

Upphandling av kompletterande aktörer
En central fråga som aktualiseras med kompletterande aktörer är valet av
upphandlingsform för de tjänster som kompletterande aktörer förväntas leverera. I dag
upphandlar Arbetsförmedlingen tjänster enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Valet av upphandlingsform har stor betydelse för
tjänstens utformning och det finns fördelar och nackdelar med båda
upphandlingsformerna.
I LOU-upphandlingar lämnar flera leverantörer anbud och en eller flera vinnare utses. De
vinnande företagen levererar sedan tjänsten under en avtalsperiod som brukar vara två år
32

I diagrammet ingår deltagare som har haft rehabiliterande insatser, tjänster inom garantierna, jobbcoachning
samt etableringslots.
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med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Fördelen med att upphandla enligt LOU
är att det i förhand går att bestämma hur många avtal som ska tecknas vilket gör att
kostnaderna för administration och uppföljning blir relativt låga. En annan fördel är att
endast den eller de leverantörer som har lämnat det bästa anbudet vinner upphandlingen.
Det är dock inte säkert att de leverantörer som vinner upphandlingen är de som kommer
att leverera den bästa tjänsten. Den största nackdelen med att upphandla enligt LOU är
att det är svårt att skapa incitament som får leverantören att leverera mervärden utöver
vad som är bestämt i avtalet. Det finns få fördelar för leverantören att erbjuda mer än vad
avtalet anger. Det beror på att deltagaren inte kan välja eller byta leverantör vilket gör att
leverantören får kunder oavsett hur bra eller dålig tjänsten är, så länge leverantören inte
direkt bryter mot avtalet. Ett annat problem med LOU är att upphandlingarna ofta blir
överprövade vilket gör att upphandlingarna drar ut på tiden och i värsta fall att
arbetssökande inte får tillgång till tjänsten.
I ett valfrihetssystem får de arbetssökande själva välja vilken leverantör de vill ha. Alla
leverantörer som uppfyller de krav som ställs för tjänsten kan träda in på marknaden. När
en tjänst tillhandahålls via lagen om valfrihetssystem (LOV) kan ytterligare leverantörer
tillkomma så länge tjänsten är i bruk. Fördelen med LOV är att det är lättare att få fram
mjuka kvalitetsvärden i och med att deltagaren själv bedömer vilken leverantör som kan
ge den bästa hjälpen. LOV ger också större möjlighet för mindre leverantörer att etablera
sig. LOV ger möjligheten att följa upp och redovisa leverantörens kvalitet offentligt som
ett underlag för den arbetssökandes val av leverantör. Till nackdelarna hör att det är svårt
att få en marknad i balans eftersom det inte går att på förhand bestämma antalet
leverantörer som får medverka. Det finns också en risk att företag ägnar sig åt oetisk
marknadsföring för att locka till sig fler deltagare. Det kan i sin tur leda till att deltagare
väljer leverantör utifrån andra premisser än kvalitet i tjänsten.

Den ekonomiska ersättningen till kompletterande aktörer
Den ekonomiska ersättningen till kompletterande aktörer betalas ut av
Arbetsförmedlingen. Ersättningen är i merparten av tjänsterna uppdelad i en fast
ersättning samt en resultatbaserad ersättningsdel som utgår då den arbetssökande får ett
arbete eller, i vissa fall, påbörjar en utbildning. Kompletterande aktörer är skyldiga att ta
emot alla sökande som Arbetsförmedlingen hänvisar och som tillhör den avtalade
målgruppen.
Hur ersättningen till leverantörer utformas är Arbetsförmedlingens starkaste styrmedel
för kompletterande arbetsförmedlingstjänster. Förutom ersättningsmodellen leder lagar,
överenskommelser i avtalet och kvalitetsuppföljning till att målet för tjänsten kan nås.
Det finns forskning från olika länder som visar på att leverantörer av
arbetsmarknadstjänster agerar olika beroende på hur ersättningsmodellerna är
utformade.33
Uppföljning av tjänster som utförs av kompletterande aktörer
Under 2013 introducerade myndigheten en ny modell för uppföljning av upphandlade
tjänster. Modellen implementeras under 2014 och syftar till att mer av uppföljningen ska
33

Cumming (2011) http://www.2020publicservicestrust.org/publications/item.asp?d=4389.
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ske på lokal nivå och att uppföljningen ska vara proaktiv för att på så sätt förhindra att
kvalitetsbrister uppstår.
Under 2013 testades även ett ratingsystem för tjänsten jobbcoachning, se kapitel 3 för en
utförligare beskrivning av detta system. Ratingsystemet hade tre huvudsyften: att
underlätta för arbetssökande att välja mellan coacher, att styra jobbcoacher mot målet –
fler i arbete –, och att stödja kvalitetshöjande konkurrens genom att duktiga coacher ska
kunna få fler deltagare. Ratingsystemet testades i sex månader därefter togs ratingen bort
eftersom tjänsten jobbcoachning upphörde.

Faktaruta
Utmaningar i att upphandla arbetsförmedlingstjänster till målgrupper
med en svagare ställning på arbetsmarknaden
I upphandlingar av tjänster av privata aktörer är det viktigt att kontraktsvillkor och
ersättningsmodeller är utformade på ett sätt som gör att leverantören har incitament att
uppnå goda resultat. Om leverantören har incitament att få många ut till arbete och följa
avtalsvillkor är det större sannolikhet att tjänsterna håller hög kvalitet. Det finns ett antal
utmaningar i att skapa en fungerande incitamentsstruktur när tjänster upphandlas till
arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden.34 Nedan beskrivs ett antal
av de utmaningar som uppkommer när tjänster ska upphandlas till grupper med en svag
ställning på arbetsmarknaden.
Svårare att mäta resultat av en insats
I merparten av de kompletterande arbetsförmedlingstjänsterna betalas en del av
ersättningen ut då en deltagare börjar arbeta eller påbörjar en utbildning. Att ha
resultatbaserade ersättningsmodeller för tjänster som ska riktas till arbetssökande som
står långt, eller mycket långt, från arbetsmarknaden är problematiskt av flera skäl. För
deltagare som står mycket långt från arbetsmarknaden kan det krävas en lång kedja av
insatser innan personen får ett arbete. Det kan då vara svårt att bedöma vad resultatet av
en enskild insats är, det vill säga i vilken grad tjänsten hjälpt den arbetssökande att närma
sig arbetsmarknaden. Om det inte är möjligt att mäta resultatet av en enskild insats är det
heller inte möjligt att betala leverantörer utifrån uppnått resultat. Alternativet till att
betala leverantörer för uppnått resultat är att betala en fast ersättning oavsett om
deltagaren får ett arbete eller ej. Det kan i sin tur leda till att effektiviteten i tjänsten blir
lägre eftersom leverantörerna får samma ersättning oavsett vad de åstadkommer.35
Längre tid för kartläggning av behov vid övergång till privat aktör
Då en extern leverantör kopplas in behöver leverantören göra en ny kartläggning av
deltagarens behov för att kunna sätta in rätt insatser. Det kan leda till att tiden i
arbetslöshet förlängs vid övergången mellan offentlig och privat leverantör. I Danmark
har man sett att tiden i arbetslöshet är 10 dagar längre för deltagare hos privat leverantör

34

För en fördjupad diskussion kring incitamentsstyrning av kompletterande aktörer se ”Sex år med
kompletterande aktörer – Arbetsförmedlingens erfarenheter och lärdomar”.
35
För en diskussion som när det är lämpligt med resultatbaserad ersättning se Cumming (2011).
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i jämförelse med arbetssökande som fortsatt hos den offentliga arbetsförmedlingen.36 En
huvudsaklig orsak till detta bedöms vara att den som går till en privat leverantör behöver
göra en ny kartläggning av sina behov. Den nya kartläggningen bedöms fördröja tiden till
att insatser sätts in och därmed förlänga tiden i arbetslöshet. Även i Tyskland har man
sett tendenser till en inlåsningseffekt under första halvåret då en person är inskriven hos
en kompletterande aktör.37
Det finns därmed en risk för effektivitetsförluster vid övergång från offentlig
arbetsförmedling till en kompletterande aktör. Utifrån studier i Danmark och Frankrike
kan det antas att denna effektivitetsförlust är mindre för dem som står närmare
arbetsmarknaden. I både Frankrike och Danmark har de privata arbetsförmedlingarna
lyckats lika bra som den offentliga arbetsförmedlingen vad det gäller högutbildade
arbetssökande men sämre än den offentliga arbetsförmedlingen för övriga grupper.38
Arbetssökande som har varit arbetslösa under en längre tid har sannolikt ett större behov
av att få sina förutsättningar på arbetsmarknaden kartlagda jämfört med de
arbetssökande som nyligen blivit arbetslösa. Den som varit arbetssökande under en
längre tid har sannolikt flera barriärer som hindrar den arbetssökande att få ett arbete.
Dessa barriärer behöver utredas för att den arbetssökande ska kunna få rätt stöd i sitt
arbetssökande. Utifrån internationella erfarenheter är det rimligt att anta att övergången
till privat aktör skapar större effektivitetsförluster för grupper som står längre från
arbetsmarknaden än för de som står närmare arbetsmarknaden.
Valfrihet och svaga målgrupper
Grundtanken i ett valfrihetssystem för olika typer av välfärdstjänster är att den offentliga
sektorn står för finansieringen medan brukarna väljer mellan olika utförare. För att det
ska råda en fungerande konkurrens på marknaden krävs att både utbudssidan och
efterfrågesidan fungerar. På efterfrågesidan krävs det att kunderna är aktiva och
välinformerade konsumenter. På utbudssidan krävs det att det finns en mångfald av
företag som kan (och vill) konkurrera under jämbördiga villkor.39
För att marknaden ska fungera väl ställs mycket höga krav på utformning samt
uppföljning av systemet. Till det viktigaste hör att deltagaren får relevant information om
de olika utförarna för att kunna göra ett val som baseras på kvaliteten i de olika
tjänsterna. I en studie av valet av jobbcoach har det visat sig att personer från utsatta
grupper i lägre grad använder sig av ratingsystemet för att välja jobbcoach.40 Om andelen
deltagare från utsatta grupper är hög i en viss tjänst kan det leda till att leverantörer med
låga resultat inte blir bortvalda och därigenom uppnås inte en högre kvalitet i tjänsten på
sikt. Då man upphandlar arbetsmarknadstjänster i valfrihetssystem till utsatta grupper är
det en mycket stor utmaning att erbjuda den som ska välja lättillgänglig information som
underlättar valet. I valfrihetssystem finns alltid risken att leverantörer försöker få fler
36

Se Rigsrevisionen (2013).
Se Bernhart (2008) http://doku.iab.de/discussionpapers/2008/dp0508.pdf.
38
Se Rigsrevisionen (2013).
39
Se Konkurrensverket (2012).
40
Gerdes (2014).
37
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deltagare genom lockande erbjudanden så som en lånedator eller mobiltelefon. Denna
risk ökar sannolikt för personer som är i en utsatt situation ekonomiskt eftersom det kan
ha större betydelse för personen att få en gåva än att få en tjänst av så hög kvalitet som
möjligt. Detta kan på sikt leda till att leverantörer som levererar en tjänst av hög kvalitet
blir utkonkurrerade av leverantörer som levererar en sämre tjänst men istället lämnar ut
gåvor. Risken för detta kan till viss del hanteras genom att man i avtalet inför en strikt
begränsning av möjligheten att marknadsföra sig på annat sätt än med kvalitet i
tjänsten.41

41

Arbetsförmedlingen (2013a).
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Bilaga B.1
Arbetsförmedlingens marknadsandel av det totala antalet arbetssökande
För att arbetssökande ska få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är ett av kraven att
den arbetssökande ska vara inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. För
dem som inte uppfyller de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och inte får
ersättning är det frivilligt att skriva in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. För
dem som saknar arbete och får försörjningsstöd är det dock ett krav från kommunernas
sida att individerna ska vara inskrivna som arbetssökande.
Det finns inga direkta uppgifter om hur stor andel de arbetssökande som är inskrivna vid
Arbetsförmedlingen utgör av samtliga arbetsökande på arbetsmarknaden. Att
arbetssökande måste vara inskrivna på Arbetsförmedlingen för att få ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen eller för att få försörjningsstöd innebär förmodligen att en
relativt stor andel av dem som är arbetslösa är registrerade hos Arbetsförmedlingen. Med
hjälp av uppgifter från Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är det möjligt att få en
uppfattning om hur stor andelen är, hur den varierar över tid samt hur andelen ser ut för
olika grupper på arbetsmarknaden, se tabell B1.1.
Tabell B1.1 Andel arbetslösa som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen enligt AKU, 2005–2013
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kvinnor

70,3

68,3

62,1

59,6

66,6

68,2

65,9

65,4

65,1

Män

76,3

73,5

66,6

63,9

74,2

74,3

73,7

74,2

72,2

Inrikes födda

70,8

67,4

59,7

55,5

66,7

67,0

63,8

63,7

61,5

Utrikes födda

81,8

81,2

76,7

77,2

81,1

81,7

81,9

82,7

82,3

16–24

47,1

45,2

36,2

35,4

47,3

48,0

46,2

46,5

44,1

25–54

85,6

84,5

80,6

78,2

83,5

83,6

82,9

82,7

82,4

55–64

92,5

92,1

89,0

86,6

91,5

91,7

90,9

91,9

90,6

Förgymnasial

59,8

55,9

51,6

51,1

58,7

61,7

60,3

62,9

61,0

Gymnasial

84,1

82,7

76,3

73,4

81,2

80,3

78,8

80,3

79,1

Eftergymnasial

74,0

73,4

66,1

64,0

68,4

70,1

69,4

66,0

65,5

Samtliga

73,5

71,0

64,4

61,8

70,8

71,5

70,0

70,2

68,9

2006

Not: AKU har uppdaterat tidsserierna med en ny beräkningsmetod från och med år 2010. Det innebär att de
siffror som har uppdateras för åren 2010 och 2011 skiljer sig från de som har publicerats tidigare. Skillnaderna
är i huvudsak marginella och ändrar inte beskrivningen i tidigare arbetsmarknadsrapporter.
Källa: AKU (SCB).
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En majoritet av de arbetssökande uppger att de har varit i kontakt med och/eller är
inskrivna på Arbetsförmedlingen. Andelen har under det senaste decenniet uppgått till i
genomsnitt 70 procent och tenderar att variera med konjunkturens utveckling. Det senare
innebär att andelen ökar när konjunkturen försämras och minskar när konjunkturen
förbättras.
Hur stor andel av de arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen varierar mellan
olika grupper. Andelen är högre för män än för kvinnor, för utrikes födda än för inrikes
födda och för personer med gymnasial utbildning. I vilken grad de arbetslösa har kontakt
med Arbetsförmedlingen varierar också med ålder. Mindre än hälften av ungdomarna
(16–24 år) har haft kontakt med och/eller har varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Av
de som är i åldrarna 25–54 år och äldre (55–64 år) har mer än 80 respektive 90 procent
haft kontakt med Arbetsförmedlingen. Den stora skillnaden mellan åldersgrupperna kan
till viss del förklaras av att många yngre studerar. Sedan studerandevillkoret togs bort i
arbetslöshetsförsäkringen är det många av de studerande som saknar rätt till
arbetslöshetsersättning.42 I AKU räknas numera heltidsstuderande som arbetssökande
om de skulle kunna ta ett arbete om de fick ett, och många av dessa är förmodligen inte
inskrivna på Arbetsförmedlingen. En annan grupp som i mindre utsträckning kan
förmodas vara inskriven består av de unga som har avbrutit sina gymnasiestudier och
som saknar sysselsättning och därmed rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
Det är dock svårt att med hjälp av tillgänglig statistik uppskatta hur stor denna grupp är.

42

När andelarna beräknas enligt AKU:s äldre definition där heltidsstuderande inte inkluderas bland de som är
arbetssökande blir andelen högre. Under tidsperioden 2005–2010 uppgår andelen till mellan 53 och 65 procent.
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2. Arbetsmarknaden – funktionssätt och
utveckling
Detta kapitel består av två avsnitt. Det första avsnittet visar hur utvecklingen har varit på
den svenska arbetsmarknaden under 2013 för att ge en bild av de yttre förutsättningar
som Arbetsförmedlingen mötte och fick anpassa verksamheten efter. I det andra avsnittet
presenteras en teoretisk modell som beskriver arbetsmarknadens funktionssätt.
Framställningen baseras på en sök- och matchningsmodell som beskriver hur
arbetsmarknaden fungerar på lång sikt.43 Modellen ger en förenklad bild av verkligheten
och bygger på ett antal antaganden, men utgör trots det en analysram från vilken ett
flertal indikatorer på arbetsmarknadens funktionssätt kan härledas och effekter av
arbetsmarknadspolitik studeras. Analysramen gör det också möjligt att se hur olika delar
av arbetsmarknaden hänger ihop och hur enskilda insatser kan få ett flertal
följdverkningar.

2.1 Utvecklingen på arbetsmarknaden
I det här avsnittet ges en bild av hur den svenska arbetsmarknaden utvecklades under
2013, se även Arbetsförmedlingen (2013b). Statistiken och de figurer som visas bygger i
all väsentlighet på arbetskraftsundersökningarna (AKU) eftersom dessa ger en
representativ bild av utvecklingen för hela den svenska arbetsmarknaden. De tidsserier
som återges från AKU utgår från AKU:s nya definitioner44.

2.1.1 Utbudet av arbetskraft
Det samlade arbetskraftsutbudet består av de personer som kan och vill arbeta. Utbudet
kan delas in i sysselsatta och arbetslösa vilka numera även omfattar heltidsstuderande
som aktivt söker arbete och kan påbörja ett arbete om de skulle få ett.

Arbetskraften och sysselsättningen
Både antalet personer i befolkningen och i arbetskraften ökade något under 2013. Av figur
2.1 framgår hur arbetskraften och sysselsättningen, som andel av befolkningen, har
utvecklats under perioden 1987–2013. Arbetskraftsdeltagandet var som högst i början av
1990-talet när 85 procent av befolkningen ingick i arbetskraften. I samband med
lågkonjunkturen i början av 1990-talet minskade arbetskraftsdeltagandet och
stabiliserade sig sedan runt 80 procent. De senaste åren har arbetskraftsdeltagandet ökat
något, och i slutet av 2013 uppgick arbetskraftsdeltagandet till 82 procent av
befolkningen.45
Sysselsättningsgraden har uppvisat samma utveckling som arbetskraften under den
observerade perioden. Nedgången i sysselsättningsgraden i början av 1990-talet var dock
kraftigare vilket ledde till att gapet mellan arbetskraftens och sysselsättningens andel av
Se exempelvis Pissarides (2000) för en utförlig beskrivning av denna modell.
Det innebär att heltidsstuderande som söker arbete ingår i gruppen av arbetslösa och därmed även i
arbetskraften. I rapporten har vi valt att visa utvecklingen för åldersgruppen 16–64 år, där så är möjligt.
45
Se SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).
43
44
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befolkningen ökade. Sysselsättningsgraden ökade därefter succesivt fram till början av
2000-talet och låg sedan relativt stabilt på cirka 75 procent fram till hösten 2008 när
sysselsättningsgraden åter minskade till följd av den internationella finanskrisen. I början
av 2010 vände utvecklingen och sysselsättningen har sedan dess fortsatt att öka i långsam
takt och i slutet av 2013 uppgick sysselsättningsgraden till 76 procent.
Figur 2.1 Antal personer i befolkningen, arbetskraften och sysselsatta, samt arbetskraften och
sysselsättningen som andel av befolkningen, 16–64 år, 1987–2013. Trendade, säsongsrensade
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Källa: AKU, SCB.

Arbetslöshet
I figur 2.2 visas utvecklingen för den relativa arbetslösheten under tidsperioden 1987–
2013 samt antalet långtidsarbetslösa som andelar av arbetskraften och arbetslösheten för
tidsperioden 2006–2013. Arbetslösheten har varierat kraftigt under perioden. Den var låg
i slutet av 1980-talet, ökade kraftigt under 1990-talets krisår, och har sedan
millenniumskiftet varierat mellan sex och nio procent. Under 2013 ökade arbetslösheten
marginellt till lite mer än åtta procent.
Med långtidsarbetslösa avses här personer som varit arbetslösa i sex månader eller mer.
Andelen långtidsarbetslösa tenderar att variera med konjunkturens utveckling, andelen
ökar när konjunkturen vänder nedåt och minskar när konjunkturen vänder uppåt.46
Andelen långtidsarbetslösa som andel av samtliga arbetslösa har minskat sedan 2010 från
33 till drygt 30 procent. Andelen långtidsarbetslösa som andel av arbetskraften har
minskat något sedan 2010 från cirka 3 procent till knappt 2,5 procent.

46
För en mer ingående analys av långtidsarbetslöshetens utveckling över tid och utveckling för olika grupper, se
Zetterberg (2011).
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Figur 2.2 Relativ arbetslöshet samt andelen långtidsarbetslösa som andel av arbetskraften (vänstra
axeln) och andel av arbetslösheten (högra axeln), 16-64 år, 1987–2013, säsongsrensade trendade
kvartalsdata, procent
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Källa: AKU, SCB.

2.1.2 Arbetskraftsefterfrågan
Den totala efterfrågan på arbetskraft i ekonomin består dels av dem som har ett jobb, dels
av de lediga platser som ännu inte har tillsatts (utannonserade platser och de
rekryteringsprocesser som pågår), det vill säga vakanser. Figur 2.3 visar den totala
efterfrågan på arbetskraft och det totala antalet anställda under 2001–2013. Skillnaden
mellan den totala efterfrågan på arbetskraft och antalet anställda utgörs av vakanser.
Under 2013 ökade den totala efterfrågan på arbetskraft och uppgick i slutet av året till
knappt 4,1 miljoner personer. Det är den högsta nivån som uppmätts sedan 2001.
En närliggande indikator till efterfrågan på arbetsmarknaden är utvecklingen av
nyanställningar (rekryteringar). Arbetsgivare kan rekrytera arbetskraft bland personer
som är arbetslösa, personer som står utanför arbetsmarknaden och personer som vill byta
jobb. Bland dem som vill byta jobb finns både de som vill byta till ett annat jobb och de
som har en tillfällig anställning. Rekryteringar av dem som redan har ett jobb leder som
regel till att det uppstår ett rekryteringsbehov för att ersätta dessa och därmed uppstår
lediga arbeten.
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Figur 2.3 Efterfrågan på arbetskraft per kvartal, 2001–2013, samt antal nyanställningar totalt och
fördelat på inträden och personer som bytt jobb, kvartal 1994–2013
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Källa: Specialbearbetningar av AKU, SCB.

Arbetsförmedlingens statistik fångar in nyanställningar av de arbetslösa som registreras
av förmedlingen men fångar bara delvis in de nyanställningar som sker av personer
utanför arbetskraften och bland dem som redan har ett jobb, det vill säga personer som
byter jobb. Statistiska centralbyrån (SCB) gör därför på uppdrag av Arbetsförmedlingen
en specialbearbetning av arbetskraftsundersökningarna för att bättre täcka in samtliga
rekryteringar som sker på arbetsmarknaden. Nyanställda utgörs här dels av personer som
har bytt jobb, dels av inträdande. Gruppen av inträdande består av personer som vid
rekryteringstillfället antingen var arbetslösa eller stod utanför arbetskraften. Under 2013
uppgick antalet nyanställningar totalt till knappt 1,4 miljoner.47
I figur 2.3 visas utvecklingen för samtliga nyanställningar (totalt) fördelade på inträdande
och arbetsgivarbyten (personer som bytt jobb) för perioden 1994–2013.48 Det totala
antalet rekryteringar har varit relativt högt under högkonjunkturer och relativt lågt under
lågkonjunkturer. Antalet rekryteringarna har dock varit ganska många även under
lågkonjunkturår.
I samband med finanskrisen hösten 2008 minskade antalet nyrekryteringar kraftigt.
Nedgången blev dock inte särskilt långvarig och i slutet av 2009 började åter antalet
rekryteringar att öka igen. Först ökade rekryteringar av anställda, det vill säga
arbetsgivarebyten, och några kvartal därefter började även rekryteringarna av inträdande
att öka. Andra kvartalet 2013 uppgick antalet nyrekryteringar åter till de nivåer som
uppmättes innan finanskrisen.
Rekryteringar av inträdande (det vill säga arbetslösa eller de som står utanför
arbetskraften) utgör den största gruppen av det totala antalet rekryteringar. Trendmässigt

Observera att det totala antalet nyanställningar ges av summan av samtliga anställningar under årets fyra
kvartal. I figur 2.3 visas antalet nyanställningar per kvartal.
48
För tredje och fjärde kvartalet 2004 och första kvartalet 2005 bygger uppgifterna på beräknade, imputerade,
värden. Det beror på att data saknas för dessa kvartal vilket i sin tur beror på att SCB införde den nya EUanpassade arbetskraftsundersökningen.
47
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har utvecklingen för denna grupp varit tämligen stabil med relativt små variationer sedan
mitten av 1990-talet. Antalet rekryteringar av inträdande per kvartal har i genomsnitt
uppgått till cirka 200 000. Variationerna har dock ökat under de senaste åren och det är
framför allt denna grupp som svarar för nedgången i det totala antalet rekryteringar
under andra halvåret av 2013.
Sett över hela perioden har antalet arbetsgivarbyten (rekryteringar av personer som redan
har jobb) varierat mer än rekryteringar av inträdande och har svarat för merparten av
variationen i det totala antalet rekryteringar. Antalet arbetsgivarbyten har ökat
trendmässigt under den studerade tidsperioden från drygt 50 000 per kvartal i mitten av
1990-talet till drygt 135 000 rekryteringar per kvartal under de senaste åren.

Varsel
En annan indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel49 om
kommande uppsägningar. Hösten 2012 ökade varslen kraftigt under ett par månader men
minskade därefter åter till mer normala nivåer. Inkomna varsel har därefter legat kvar på
dessa relativt låga nivåer, se vänstra delen av figur 2.4. Totalt omfattades drygt 55 000
sysselsatta av de varsel som inkom till Arbetsförmedlingen under 2013.
Figur 2.4 I vänstra delen visas antalet sysselsatta som omfattas av inkomna varsel, antal per
månad, 1975–2013. I högre delen visas andel av inkomna varsel som leder till arbetslöshet inom
sex respektive nio månader, under tidsperioden 2005–maj 2013 respektive september 2013,
tremånaders glidande medelvärden
Andel av varslen som leder till arbetslöshet
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Källa: Arbetsförmedlingen.

Inkomna varsel anses ofta vara en tillförlitlig indikator på konjunkturläget i ekonomin.
När företagen börjar varsla i större omfattning är det en tydlig signal om att de drar ner
på sina planer för produktionen och att vi är på väg mot sämre tider och vice versa.
Alla arbetsgivare som avser att säga upp fem anställda eller fler är enligt främjandelagen skyldiga att
informera (varsla) Arbetsförmedlingen om detta. Varselplikten omfattar även de driftsinskränkningar som under
en period av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt kommer att uppgå till minst
20 anställda. Det finns undantag från regeln om fem anställda, exempelvis ser reglerna annorlunda ut för
byggbranschen där varselplikten endast omfattar beräknade uppsägningar av minst 20 anställda.
49
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Eftersom varsel om kommande uppsägningar verkställs längre fram i tiden ger även de en
signal om kommande förändringar i arbetslösheten.50 Det är viktigt att komma ihåg att
långt ifrån alla varsel leder till uppsägningar och av dem som ändå blir uppsagda är det en
hel del personer som går direkt vidare till nya jobb, börjar studera eller av andra skäl
lämnar arbetskraften. Faktum är att varsel aldrig, inte ens när sifforna är som högst, är en
huvudorsak till arbetslöshet. Av AKU:s statistik framgår att den övervägande majoriteten
av de som blir arbetslösa blir detta av andra orsaker.51 De allra flesta som blir arbetslösa
blir det för att de förlorar en visstidsanställning eller för att de inte lyckas skaffa sig ett
jobb när de träder in på arbetsmarknaden för första gången.
I högra delen av figur 2.4 visas hur stor andel av de varsel som inkom under perioden
januari 2005 till och med maj respektive september 2013 som resulterade i arbetslöshet
inom sex respektive nio månader52 efter att varslet ankom till Arbetsförmedlingen. Hur
stor andel av varslen som resulterar i arbetslöshet beror dels på konjunkturen, dels på när
i tiden uppföljning av varslet sker. Det är fler som har registrerats som arbetslösa nio
månader efter att varslet inkom än sex månader efter varslets ankomstdatum. Under
2005 till maj 2013 respektive september 2013 uppgick andelen som resulterade i
arbetslöshet i genomsnitt till 19 (inom sex månader) respektive 22 procent (inom nio
månader). Av de varsel som inkom under sensommaren/hösten 2008 var det en större
andel som resulterade i arbetslöshet, mellan 35 och 40 procent. Därefter minskade
andelen och har sedan 2010 varierat mellan 12 och 28 procent. Av figuren framgår att
andelen ökade i samband med att inkomna varsel ökade under hösten 2012, ökningen
blev dock kortvarig och redan månaderna efter hade andelen minskat till tidigare lägre
nivåer.

2.1.3 Matchningen på arbetsmarknaden
Förutsättningarna för att matcha arbetslösa mot lediga jobb bestäms av hur relationen
mellan arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft utvecklas. Ett sammanfattande
mått på denna relation kan man få genom att beräkna kvoten mellan antalet lediga
platser och antalet arbetssökande. Måttet brukar benämnas arbetsmarknadens täthet.53
Tätheten på arbetsmarknaden varierar med konjunkturens utveckling och ju högre (lägre)
tätheten är på arbetsmarknaden desto fler (färre) lediga jobb finns som de arbetslösa kan
söka.54
Se Arbetsförmedlingen (2009) och Jans (2002, 2009).
Se Arbetsförmedlingen (2010).
Att varsel om kommande uppsägningar följs upp sex respektive nio månader efter att de inkommit till
Arbetsförmedlingen beror på att de flesta varsel har realiserats inom sex månader. Enligt lag får inga varsel
verkställas, det vill säga inga uppsägningar får realiseras, innan varseltiden har löpt ut. Varseltiden beror av hur
många personer som omfattas av det inkomna varslet. För varsel som omfattar mindre än 25 uppsägningar är
varseltiden två månader, för uppsägningar av 25 -100 anställda är varseltiden fyra månader och för
uppsägningar av 100 anställda eller fler är varseltiden sex månader. En del av dem som blir uppsagda (framför
allt tjänstemän) har via sina kollektivavtal rätt till längre uppsägningstider än vad de får via varseltiderna. För att
ta hänsyn till det följs varslen även upp nio månader efter att de inkommit till Arbetsförmedlingen.
53
Termen är en översättning från det engelska uttrycket ”labour market tightness”. Vid beräkningarna av lediga
platser används vakansmätning (KV) från SCB medan antalet arbetslösa enligt AKU representerar antalet
arbetslösa.
54
Notera distinktionen mellan ”lediga platser” och ”rekryteringar” respektive ”nyanställningar” varav de två
senare kan tolkas som lediga platser som har blivit tillsatta. Arbetsförmedlingen publicerar sedan början av
1990-talet statistik över de lediga platser som har anmälts till Arbetsförmedlingen och nyanställningar i form av
hur många av de personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som får ett arbete. SCB:s statistik som
50
51
52
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Arbetsmarknadens täthet
Figur 2.5 redovisar mått på tätheten som bygger på vakansstatistik från Statistiska
centralbyrån (SCB). Statistiken finns tillgänglig från och med 2001. Enligt måttet ökade
tätheten under det första kvartalet 2012 och minskade sedan under de tre påföljande
kvartalen.
Tätheten har varierat kraftigt under perioden. Tätheten var som högst i början av 2001
och som lägst i slutet av 2009. Enligt måttet var efterfrågan på arbetsmarknaden högre,
med betydligt längre rekryteringstider för arbetsgivarna, vid ingången till 2001 än vid
slutet av 2007 och 2013.
Figur 2.5 Arbetsmarknadens täthet, 15–74 år, 2001-2013

Källa: AKU, SCB.

Strukturella obalanser
Arbetsmarknadens olika delmarknader (regionalt och yrkesmässigt) kännetecknas av att
det ofta råder överskott eller underskott på arbetskraft med olika kompetens.
Obalanserna uppstår beroende på att det finns pris- och lönestelheter och andra typer av
hinder som motverkar rörligheten på arbetsmarknaden55. Obalanser som tenderar att bli
omfattar hela arbetsmarknaden innehåller uppgifter om nyanställningar från och med början av 1990-talet men
information om lediga platser finns först från och med år 2001.
55
En flytt kan innebära risk, otrygghet och förlust av insiderfördelar (platsspecifika fördelar som till exempel
familj, vänner och kontakter på arbetsmarknaden som är mycket svåra eller omöjliga för individen att ta med sig
vid en flytt till annan bostadsort) vilket minskar flyttbenägenheten. Det finns dessutom flera andra tänkbara
orsaker som kan hindra rörligheten. Benägenheten att flytta minskar om man är gift, har hemmavarande barn
eller har en partner som arbetar. Bostadsägande är också en faktor som anses motverka rörligheten på
arbetsmarknaden, se exempelvis SCB (2005). Orsaken är de höga kostnader som ett bostadsbyte kan medföra.
Låg efterfrågan på arbetsmarknaden leder också till lägre rörlighet. Konjunkturläget har den största effekten på
rörlighet. Både den geografiska och yrkesmässiga rörligheten är högre under högkonjunktur, se Edin och
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varaktiga, det vill säga strukturella obalanser, kan motverkas med olika
arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med olika matchningsinsatser är just att
överbrygga och minska de obalanser som uppstår mellan olika yrken och regioner.
I figur 2.6 visas hur den regionala och den yrkesmässiga obalansen på arbetsmarknaden
har utvecklats under de två senaste decennierna. Med regional56 obalans avses här att den
arbetskraft som efterfrågas av arbetsgivare i en region återfinns i en eller flera andra
regioner. Med yrkesmässig obalans menas den situation som uppstår då den
yrkesmässiga kompetensen hos de arbetssökande inte motsvarar den kompetens som
efterfrågas av arbetsgivarna. De mått som används för dessa obalanser summerar
skillnaderna mellan arbetslösa och vakanser inom alla regioner och yrken.57
Obalansmåtten anges i termer av ett index som varierar mellan noll och ett. Ett värde
nära noll innebär att det inte finns någon obalans. Ett värde nära ett implicerar å andra
sidan att det är fullständig obalans. Med andra ord innebär det att samtliga arbetslösa
finns inom vissa unika regioner eller yrkesområden, medan samtliga vakanser återfinns
inom andra unika regioner eller yrkesområden. Observera att de två indexen inte är
jämförbara med varandra eftersom de är beräknade utifrån olika detaljeringsnivåer.
Figur 2.6 Regional och yrkesmässig obalans, 1992–2013
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Holmlund (1994), NUTEK (2000) och Israelsson m.fl. (2003). Flyttbenägenheten ökar med utbildningsnivå men
minskar med åldern bland vuxna, se SCB (2007).
56
Den regionala indelningen utgår från Arbetsförmedlingens 55 arbetsmarknadsområden. Dessa
arbetsmarknadsområden har skapats med utgångspunkt från Nuteks funktionella analysregioner (FA-regioner).
Regionerna kännetecknas av att huvuddelen av dem som är bosatta inom dessa regioner dagligen pendlar till
och från arbeten inom regionen (det vill säga huvuddelen både bor och arbetar inom dessa områden/regioner)
samtidigt utgör regionerna det huvudsakliga rekryteringsområdet för företagens arbetskraftsbehov.
57
De mått som används är O=0,5 ∑ | μi - vi | där O betecknar obalansen, μi andelen arbetslösa inom
arbetsmarknadsområde i av det totala antalet arbetslösa, det vill säga: Ui/U, och vi andelen vakanser inom
arbetsmarknadsområde i av det totala antalet vakanser, det vill säga: Vi/V.
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Det finns en negativ samvariation mellan den regionala och den yrkesmässiga obalansen.
Den regionala obalansen ökar när den yrkesmässiga obalansen minskar och vice versa.
Skattningar från enkla regressionsekvationer visar att den regionala obalansen varierar
positivt med tätheten på arbetsmarknaden. Förändringar i den regionala obalansen kan
därmed indikera på förändringar i konjunkturen. Samvariationen har dock blivit svagare
de senaste åren. Den yrkesmässiga obalansen uppvisar en negativ samvariation med
tätheten. En möjlig tolkning till dessa samvariationer är att när konjunkturen vänder
uppåt så ökar efterfrågan på arbetskraft vilket kan leda till att det uppstår
efterfrågeöverskott lokalt och regionalt. Samtidigt är behovet av yrkesmässig rörlighet
mindre när arbetsmarknaden är stark och det finns gott om jobb. För de som står långt
ifrån arbetsmarknaden kan möjligheterna att få ett jobb förmodas vara större i goda tider.
Följaktligen kan man förvänta sig att skillnaderna mellan utbud och efterfrågan för olika
yrkesgrupper minskar. Under 2013 minskade den yrkesmässiga obalansen något
samtidigt som den regionala obalansen ökade marginellt. Måtten indikerar således att
obalansen i utbudet och efterfrågan på arbetskraft är oförändrad regionalt men att något
fler av de arbetssökande har den yrkeskompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Med hjälp av en dynamisk sökmodell beräknar Marthin (2012) mått för den geografiska
och yrkesmässiga obalansen på svensk arbetsmarknad. Studien visar att den geografiska
obalansen kan förklara upp till 0,3 procentenheter av den totala arbetslösheten. På
samma sätt beräknas den yrkesmässiga obalansen kunna förklara 1,8 procentenheter av
arbetslösheten. Av studien framgår även att den yrkesmässiga obalansen verkar vara lägre
bland arbetssökande som saknar arbetslivserfarenhet jämfört med övriga arbetssökande.
Detta stöds av att den yngre delen av arbetskraften är mer dynamisk och flexibel i sitt
arbetssökande. Slutligen indikerar resultaten att en obalans i utbudet och efterfrågan på
utbildning kan vara ett växande problem. Hur obalanser uppstår identifieras dock inte i
studien.

2.2 Teoretisk analysram
Utgångspunkten i modellen är att arbetsmarknaden karaktäriseras av flöden in och ut ur
sysselsättning och arbetslöshet. Sökteorin antar att det i dessa flöden finns så kallade
friktioner som gör att det tar tid för arbetssökande att hitta arbete som motsvarar deras
kompetenskrav och att det tar tid och resurser för arbetsgivare att hitta arbetskraft med
efterfrågad kompetens.
Det faktum att det tar tid för en arbetslös att matchas ihop med ett ledigt jobb (vakans)
gör att det även i jämvikt kommer finnas både arbetssökande och vakanser. Denna typ av
arbetslöshet kallas jämviktsarbetslöshet och skiljer sig från den konjunkturellt betingade
arbetslösheten som beror av tillfälliga obalanser i ekonomin, som exempelvis orsakas av
olika chocker.
I de grundläggande sökteoretiska modellerna finns det två typer av aktörer;
vinstmaximerande företag och nyttomaximerande individer. Det finns många företag som
alla producerar en och samma vara samtidigt som individerna är lika varandra med
avseende på produktivitet och hur de värderar sin fritid. Individerna är antingen
sysselsatta eller arbetssökande. De som är sysselsatta förlorar jobbet med en viss
sannolikhet varje period. I de enklaste modellerna antas att sannolikheten att förlora
jobbet är exogen och således kan den inte påverkas av de faktorer som ingår i modellen.
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Modellen fokuserar istället på den takt med vilken de arbetssökande hittar arbete.
Jämvikt råder i modellen när flödet till arbetslöshet är lika stort som flödet från
arbetslöshet till arbete. Ett annat sätt att uttrycka detta är att arbetslöshetens nivå i
jämvikt bestäms av inflödet till arbetslöshet och av arbetslöshetens varaktighet. Vid en
given arbetskraft kommer därmed såväl arbetslöshetens som sysselsättningens nivå att
bestämmas av de faktorer som påverkar flödena till och från arbetslöshet.
Nivån på jämviktsarbetslösheten beror framför allt på utvecklingen av tre faktorer:
lönesättningen, skapandet av nya jobb och matchningen av arbetssökande och vakanser.
Nedan beskrivs dessa faktorer, hur de hänger ihop och vad som påverkar respektive
faktor. Dessutom diskuteras hur arbetsmarknadens funktionssätt påverkas av de
arbetslösas sökbeteende och reservationslön58, arbetskraftsdeltagande,
sammansättningen av de som är arbetslösa samt diskriminering i de fall detta
förekommer på arbetsmarknaden. Avsnittet kommer också sammanfatta vad och hur
Arbetsförmedlingen har möjlighet att påverka.

2.2.1 Lönesättning
Lönen är en del av anställningsbeslutet och bestäms i en förhandling mellan
arbetsgivaren och den arbetssökande. Det finns olika sätt att modellera denna
förhandling men lönen kan sägas ligga i ett intervall där det lägsta värdet utgörs av den
arbetssökandes reservationslön och det högsta värdet av den lön som gör att
nyanställningen inte leder till en förlust för arbetsgivaren. Var någonstans i intervallet
lönen hamnar avgörs av parternas relativa förhandlingsstyrka. Denna beror i sin tur av
efterfrågetrycket på arbetsmarknaden (arbetsmarknadens täthet) och på vilka andra
alternativ parterna har.
Figur 2.7 Bestämning av jämviktsarbetslösheten i sökmodellen
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Ett grundläggande antagande är att lönekraven ökar när antalet vakanser är stort i
förhållande till antalet arbetssökande, det vill säga vid en ökad täthet på
arbetsmarknaden. Den som är arbetssökande kan då lättare få jobberbjudande från andra
arbetsgivare och kan därför begära en högre lön. Arbetsgivaren är samtidigt beredd att
betala högre lön för att slippa konkurrera om den arbetssökande och på så vis också
undvika en fortsatt rekryteringsprocess och den tid och kostnad som detta innebär. I en
omvänd situation, där ett stort antal arbetssökande konkurrerar om ett litet antal
vakanser, kommer lönekraven att minska. Sammantaget leder detta till en uppåt-lutande
lönesättningskurva där fler vakanser leder till högre löner (se figur 2.7), och vice versa.
Strukturella förändringar på arbetsmarknaden kan leda till att lönesättningskurvan
skiftar till vänster eller höger. Ett skift åt höger innebär en högre lönenivå för varje givet
antal vakanser, vilket kan bero på att de arbetslösa blivit mer produktiva, fått ökad
förhandlingsstyrka eller högre ersättning vid arbetslöshet.

2.2.2 Arbetsgivare och jobbskapandevillkoret
För att en arbetssökande ska kunna få ett arbete måste det finnas en efterfrågan på
arbetskraft. Arbetsgivarna antas vara vinstmaximerande och nya arbetstillfällen skapas
när detta är lönsamt, det vill säga när den förväntade intäkten av en anställning överstiger
den förväntade kostnaden. Om arbetsgivaren hade möjlighet att anställa direkt och utan
rekryteringskostnader skulle nya arbetstillfällen skapas så länge värdet av den extra
produktionen översteg lönekostnaden. Friktioner på arbetsmarknaden gör dock att
rekrytering av ny personal tar tid och kostar pengar vilket minskar den förväntade vinsten
av en nyanställning. Dels blir intäkten lägre då produktionen inte kan startas på en gång,
dels utgörs kostaderna inte bara av lön utan också av kostnader för annonsering och
intervjuer. Utifrån arbetsgivarnas överväganden kan ett jobbskapandevillkor härledas i
vilket antalet öppnade vakanser beror negativt av löne- och rekryteringskostnader (se
figur 2.7).
I verkligheten är anställningsbeslut förknippade med osäkerhet. En arbetsgivare kan till
exempel inte vara säker på att verkligen hitta en arbetssökande som matchar den
kompetens som efterfrågas. Denna osäkerhet är större då efterfrågetrycket på
arbetsmarknaden är högt (eftersom konkurrensen om antalet arbetssökande då är större
och det går färre arbetssökande per ledig tjänst) eller när kompetensen hos de arbetslösa
inte motsvarar arbetsgivarnas krav. En arbetsgivare kan inte heller vara säker på att den
person som anställs verkligen har den kompetens och de egenskaper som efterfrågas. Det
kan vara svårt att uppskatta produktiviteten hos arbetslösa som har den sökta
kompetensen men som varit arbetslösa under en längre tid. Osäkerheten kan få till följd
att arbetsgivare avstår från nya investeringar vilket i sin tur kan leda till att det skapas
färre nya jobb.

2.2.3 Matchningsprocessen
Utifrån lönesättningskurvan och jobbskapandevillkoret bestäms lönenivån och antalet
vakanser i ekonomin. För att kunna uppskatta arbetslöshetsnivån behövs också
information om hur effektiv matchningen mellan vakanser och arbetssökande är, med
andra ord hur många lyckade matchningar som skapas vid ett givet antal vakanser.
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Ett centralt antagande i sökmodellen är att matchningen på arbetsmarknaden är
förknippad med friktioner som gör att arbetssökande och företag måste lägga ner tid och
resurser för att hitta varandra. Dessa friktioner kan bestå i att arbetslösa inte har
information om alla lediga jobb, att arbetsgivare använder sig av rekryteringskanaler som
inte når alla relevanta arbetslösa och att kompetensen hos de arbetslösa inte motsvarar
arbetsgivarnas kompetenskrav. De sökfriktioner som finns på arbetsmarknaden kan
analyseras inom ramen för en matchningsfunktion som anger en relation mellan lediga
platser/ vakanser och arbetssökande. En arbetsmarknad som karaktäriseras av stora
friktioner förknippas med en mindre effektiv matchning medan en arbetsmarknad med
små friktioner leder till högre matchningseffektivitet. Vid en given matchningseffektivitet
kommer antalet lyckade matchningar som skapas att vara en funktion av antalet vakanser
och antalet arbetslösa. Fler vakanser och/eller fler arbetssökande kommer att medföra
att fler lyckade matchningar kommer till stånd. Det beror på att det då blir lättare för
företag att finna lämpliga individer att anställa eftersom det finns fler arbetssökande, och
på motsvarande vis medför fler vakanser att det blir lättare för arbetssökande att hitta ett
jobb eftersom det finns fler lediga jobb ute.
Kvoten mellan vakanser och arbetssökande brukar kallas för arbetsmarknadens täthet
och är en indikator på hur enkelt det är för en arbetsgivare att hitta arbetskraft och för en
arbetssökande att hitta anställning. Då tätheten är hög, antalet vakanser är stort i
förhållande till antalet arbetssökande, är det relativt sett lättare för arbetslösa att hitta
jobb än för arbetsgivare att fylla vakanser. Då tätheten är låg gäller det omvända. Under
antagandet om jämvikt på arbetsmarknaden kan vi utifrån matchningsfunktionen härleda
ett negativt samband mellan antalet arbetslösa och antalet vakanser. Detta samband
brukar kallas Beveridgekurvan (se figur 2.7). För ett givet antal vakanser anger därmed
Beveridgekurvan nivån på arbetslösheten (U* i figuren).
Beveridgekurvan brukar användas för att åskådliggöra både konjunkturella och
strukturella förändringar på arbetsmarknaden, som till exempel förändrad
matchningseffektivitet. Vid konjunkturella förändringar rör sig arbetsmarknaden utmed
kurvan. I en högkonjunktur ökar antalet vakanser samtidigt som antalet arbetssökande
minskar och då rör sig arbetsmarknaden uppåt längs kurvan. Det motsatta sker i
lågkonjunktur. I en situation där både arbetslösheten och antalet vakanser ökar så skiftar
kurvan utåt vilket indikerar en lägre matchningseffektivitet. Åtgärder som förbättrar
matchningen leder däremot till att kurvan skiftar inåt origo och att arbetslösheten
minskar för varje givet antal vakanser, det vill säga en lägre jämviktsarbetslöshet.
Effekten av ökad matchningseffektivitet åskådliggörs i figur 2.7 med ett skift inåt av
Beveridgekurvan (B* till B’) som leder till en lägre nivå på jämviktsarbetslösheten (U’),
det vill säga en lägre arbetslöshetsnivå givet samma antal vakanser.
Det är viktigt att notera att Beveridgekurvan kan skifta av andra orsaker än förändringar i
matchningseffektiviteten. Beveridgekurvan är härledd från matchningsfunktionen under
antagande om jämvikt på arbetsmarknaden och att inflödet till arbetslöshet är utifrån
(exogent) givet. I likhet med matchningseffektiviteten kommer därför inflödet att vara en
konstant. Skulle inflödet ändras medför det att kurvan skiftar. Detta betyder att faktorer
som påverkar inflödet till arbetslöshet som till exempel en betydande recession eller
snabb strukturomvandlingstakt kan påverka Beveridgekurvans läge. Detta har empiriska
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implikationer som diskuteras längre fram i rapporten och som har lett fram till att det i
rapporten även skattas en matchningsfunktion.

2.2.4 Arbetssökande
De arbetssökande kan påverka matchningseffektiviteten och lönesättningen genom sitt
sökbeteende och sina lönekrav. I sökmodellen fattar arbetssökande två beslut: hur mycket
de ska söka efter arbete och vilka jobberbjudanden de ska acceptera. En ökad
sökintensitet ökar arbetstagarnas sannolikhet att få ett jobberbjudande, vilket i sin tur
leder till att anställningsavtal sluts snabbare och att arbetslöshetsnivån minskar. En
generell utgångspunkt i sökmodellerna är dock att de arbetslösa söker allt för få jobb vid
jämvikt på arbetsmarknaden.59 En av förklaringarna till det är att en generös
arbetslöshetsersättning gör det mindre kostsamt att vara arbetslös vilket minskar de
arbetslösas ansträngningar att söka nytt jobb.
Vilka jobberbjudanden som accepteras beror på den arbetssökandes reservationslön. Om
en arbetslös erbjuds en lön som överstiger reservationslönen så accepterar personen
jobberbjudandet. Reservationslönen beror i sin tur av faktorer som relaterar till nivån på
ersättning som den arbetssökande får vid arbetslöshet, sannolikheten att få ett
jobberbjudande och hur den arbetslöse värderar fritid.

2.2.5 Arbetskraftsdeltagande
I de enklaste sökmodellerna är arbetskraftsdeltagandet utifrån (exogent) givet och
analysen berör endast hur stor andel av arbetskraften som är arbetslös respektive
sysselsatt. Arbetskraftsdeltagandet har dock stor betydelse för arbetsmarknadens
funktionssätt. Ett större arbetsutbud innebär att arbetsgivarna får fler sökande till sina
utlysta tjänster vilket i sin tur leder till att lönerna blir lägre än vad de annars skulle varit.
För arbetsgivarna innebär möjligheten att tillsätta vakanser på kortare tid och till en lägre
kostnad att fler nya arbetstillfällen skapas.60
I senare modeller är arbetskraftsdeltagandet endogent givet och i dessa modeller beror
beslutet att delta i arbetskraften på det relativa värdet av att delta jämfört med att stå
utanför.61 Exempel på faktorer som påverkar i vilken grad individer deltar i arbetskraften
är förändringar i konjunkturläget och högre löner. När konjunkturen förbättras minskar
den förväntade söktiden till arbete och fler väljer att delta medan det omvända gäller när
konjunkturen försämras.

2.2.6 Ersättning vid arbetslöshet
Ersättningen vid arbetslöshet påverkar individens reservationslön och därmed värdet av
att delta i arbetskraften och inte minst värdet av att vara sysselsatt (jämfört med att vara
arbetslös). En ökad ersättningsgrad vid arbetslöshet minskar incitamenten för arbetslösa
att söka arbete vilket minskar sökintensiteten som leder till att färre arbetslösa får arbete.
Vid ett givet antal vakanser kommer en ökad ersättningsgrad vid arbetslöshet och den
Se Pissarides (2000).
Även om löneutvecklingen hålls tillbaka på kort sikt så innebär inte detta att lönerna blir lägre på lång sikt. På
lång sikt bestäms lönerna huvudsakligen av de anställdas produktivitet.
61
Se Pissarides (2000).
59
60
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lägre sökintensiteten att leda till att vakanstiderna ökar, vilket medför att det blir mindre
lönsamt för arbetsgivare att utlysa vakanser.
Å andra sidan kan en generös arbetslöshetsersättning öka effektiviteten på
arbetsmarknaden genom att den arbetssökande ”har råd” att söka efter ett arbete där
hon/hans kompetens bäst kan komma till användning. En högre arbetslöshetsersättning
kan därmed öka den genomsnittliga produktiviteten i matchningarna mellan
arbetssökande och jobb.62

2.2.7 De arbetssökandes sammansättning
Den enklaste sökmodellen antar att de arbetssökande, liksom arbetsgivarna, är
homogena. I verkligheten är dock arbetskraften långt ifrån homogen och består av
människor med olika egenskaper vilka kan tänkas påverka deras produktivitet. Om
modellen tillåter arbetstagarna och arbetsgivarna att ha olika egenskaper, det vill säga att
vara heterogena,63 blir sökfriktionerna på arbetsmarknaden större och matchningen blir
både mer kostsam och tidskrävande.
En försämrad matchning mellan arbetssökande och vakanser behöver därför inte bero på
att förmedlingsverksamheten har blivit sämre eller mindre effektiv. Det kan bero på att
utbudet av arbetskraft inte motsvarar efterfrågan, vilket kan ske om till exempel en större
andel av de arbetssökande varit arbetslösa under lång tid, har hälsoproblem, eller är
nyanlända invandrare och därför ännu inte hunnit lära sig svenska. När arbetssökande
inte har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och inte kan vara med och
konkurrera om utlysta tjänster, kan antalet arbetslösa öka utan att antalet vakanser
minskar i samma utsträckning och Beveridgekurvan skiftar utåt. Det kan då uppstå en
situation där det råder brist på relevant arbetskraft trots hög arbetslöshet vilket får
företag att konkurrera genom högre löner.

2.2.8 Diskriminering
Frågan om bristen på relevant arbetskraft kompliceras ytterligare om det samtidigt
förekommer diskrimerande inslag på arbetsmarknaden vid arbetsgivarnas val av
arbetskraft I ekonomisk teori innebär diskriminering att en individ får lägre ersättning för
en arbetsinsats eller har lägre chans att få en anställning på grund av egenskaper som inte
påverkar hur väl individen utför eller kommer att utföra sitt arbete. Diskriminering har
ingen plats i de grundläggande sökteoretiska modellerna men har länge studerats i den
nationalekonomiska forskningen. Det är främst två olika former av diskriminering som
diskuteras: dels preferensbaserad diskriminering som innebär att arbetsgivare väljer bort
vissa grupper av arbetssökande (till exempel utlandsfödda) på grund av att de hellre vill
anställa arbetssökande från en annan grupp (till exempel inrikes födda), dels statistisk
diskriminering som innebär att arbetsgivaren i en situation med ofullständig information
utvärderar de arbetssökande efter deras grupptillhörighet och därmed efter den
uppfattning de har om hur de olika grupperna genomsnittligt skiljer sig åt. Det behöver

62
63

Se Diamond (1981), Acemoglu och Shimer (1999) samt Marimon och Zilibotti (1999).
Se Taslimi (2003).
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inte vara så att de genomsnittliga skillnader som arbetsgivaren använder sig av stämmer
med verkligheten.64
Under de senaste åren har ett flertal studier visat att det förekommer diskriminering på
den svenska arbetsmarknaden.65 Diskriminering har många negativa följdverkningar inte
bara för den enskilda individen som drabbas utan också för samhället eftersom
kompetens därmed inte utnyttjas på det sätt som krävs för en väl fungerande
arbetsmarknad. Det är heller inte uteslutet att det finns bristsituationer som observeras
på arbetsmarknaden som åtminstone delvis är en konsekvens och som förstärks av att
arbetskraft diskrimineras på arbetsmarknaden. Om arbetsgivare direkt eller indirekt ser
vissa grupper av arbetskraften som mindre anställningsbara på grund av diskriminering
blir konsekvensen en minskad matchningseffektivitet. Följaktligen kan också en
förändrad sammansättning av arbetssökande som innebär en förskjutning mot en större
andel av arbetssökande som riskerar att drabbas av diskriminering få liknande
konsekvenser på matchningseffektiviteten.

2.2.9 Hur kan Arbetsförmedlingen utifrån den givna analysramen
påverka arbetsmarknadens funktionssätt?
Utifrån den analysram som beskrivs ovan kan två aktörer identifieras: den arbetssökande
och arbetsgivaren. En tredje aktör är Arbetsförmedlingen som genom sitt
förmedlingskunnande som sammanfattas i den så kallade matchningsteknologin kan föra
samman dessa aktörer på ett sätt som minimerar friktionerna. Ytterst är målet med
Arbetsförmedlingens verksamhet att åstadkomma en effektiv matchning genom att på
kortast möjliga tid och med minsta möjliga resursinsats föra samman vakanser med
lämpliga arbetslösa.
Av analysramen framgår att lönesättning, jobbskapande och matchningen av arbetsgivare
och arbetssökande tillsammans bestämmer arbetslöshetsnivån på arbetsmarknaden. Hur
arbetsmarknaden fungerar beror på de arbetssökandes sökintensitet och reservationslön,
arbetskraftsdeltagandet och i vilken grad de arbetslösa har den kompetens som
efterfrågas av arbetsgivarna. I vilken utsträckning arbetsgivarna väljer att diskriminera de
arbetssökande visar sig också påverka arbetsmarknadens funktionssätt. Nedan följer en
diskussion i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen, rent teoretiskt, skulle kunna
påverka dessa faktorer och på så vis även påverka arbetsmarknadens funktionssätt.
Arbetsförmedlingen kan bara påverka lönebildningen indirekt. Ett sätt att motverka
alltför höga löneökningar är att se till att de arbetssökandes kompetens motsvarar
arbetsgivarnas kompetenskrav och på så sätt öka det effektiva arbetskraftsutbudet. När
utbudet av arbetskraft ökar minskar reservationslönen och arbetsgivarnas
rekryteringskostnader. Arbetsförmedlingen kan också påverka arbetskraftsdeltagandet
genom att erbjuda arbetslösa det stöd som krävs för att individen ska stanna i
arbetskraften. Tanken är att i huvudsak erbjuda insatser och program till personer som
Statistisk diskriminering antar att arbetsgivaren använder sig av korrekta gruppmedelvärden i sin bedömning.
Då anställningsbeslut baseras på uppfattningar om gruppskillnader som inte existerar i verkligheten talar man
om ”error discrimination”, se England (1992).
65
Se Aguilar och Gustafsson (1994), Arai m.fl. (2000), Edin och Åslund (2001), Le Grand och Szulkin (2002)
samt Nekby m.fl. (2007).
64
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står långt ifrån arbetsmarknaden för att minska den inlåsning som kan uppstå i samband
med att de arbetslösa deltar i program och deras sökintensitet därigenom minskar.
Arbetsförmedlingen kan öka effektiviteten i matchningen genom att: erbjuda en effektiv
infrastruktur för matchning eller direkt matcha arbetslösa mot passande lediga tjänster
och genom att påverka de arbetssökandes sökaktivitet genom såväl stimulans som hot om
indragen ersättning. Genom att se till att de arbetslösa söker arbete i tillräckligt stor
utsträckning och att de söker arbeten som passar deras kompetens och samtidigt är
beredda att acceptera de jobberbjudanden som de får kan Arbetsförmedlingen också
minska jämviktsarbetslösheten. Med utbildningsinsatser kan Arbetsförmedlingen se till
att de arbetslösa blir mer anställningsbara och därmed öka matchningseffektiviteten.
Andra sätt att påverka är genom att stimulera till geografisk rörlighet. För individer med
en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, vilket ibland kan innebära
en lägre produktivitet, kan Arbetsförmedlingen erbjuda en lönesubvention som
kompenserar arbetsgivaren för detta och ökar möjligheten till anställning.
Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift i att hjälpa individer som riskerar att utsättas
för diskriminering och därför har mindre chans att få ett jobb.66 Statistisk diskriminering
kan motverkas genom att minska arbetsgivarens osäkerhet vid bedömningen av den
arbetssökande. Detta kan ske genom att arbetsförmedlaren rekommenderar den
arbetssökande och går i god för att den arbetssökande har den kompetens som efterfrågas
eller genom att arbetsgivaren får möjlighet att skaffa sig mer information om den
arbetslöse via praktik eller en subventionerad anställning innan ett definitivt beslut om
anställning måste tas.
Sammanfattningsvis kan Arbetsförmedlingen påverka arbetsmarknadens funktionssätt
genom att underlätta att nya arbetstillfällen skapas genom att öka det effektiva
arbetskraftsutbudet. Genom att minska arbetsgivarnas rekryteringskostnader och
tillhandahålla en effektiv infrastruktur för rekryteringar samt genom att öka
sökintensiteten hos arbetssökande kan Arbetsförmedlingen underlätta skapandet av nya
jobb. Genom att se till att de arbetssökandes kompetens motsvarar arbetsgivarnas krav,
öka möjligheten till yrkesmässig och geografisk rörlighet för arbetslösa samt motverka
osäkerheter genom att rekommendera lämpliga arbetslösa till lediga platser kan det
effektiva arbetskraftsutbudet öka.

66
I Sveriges grundlag anges att ”Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön,
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning,
ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person."
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3. Hur påverkar Arbetsförmedlingen
arbetsmarknadens funktionssätt?
I det förra kapitlet lyftes flera områden fram där Arbetsförmedlingens verksamhet skulle
kunna påverka arbetsmarknadens funktionssätt. I det här kapitlet diskuteras hur
Arbetsförmedlingen arbetar för att påverka arbetsmarknadens funktionssätt i praktiken
och vilka effekter olika insatser och program kan tänkas ha för arbetssökandes
möjligheter att få ett arbete. Dessutom visas vilka grupper som får ta del av de insatser
och subventionerade anställningar som Arbetsförmedlingen kan erbjuda och hur olika
gruppers möjlighet att få ett arbete förändrats över tid. Även matchningen på
arbetsmarknaden och de kompletterande aktörernas inverkan på arbetsmarknadens
funktionssätt diskuteras.

3.1 Arbetsförmedlingens verktyg för att påverka
arbetsmarknadens funktionssätt
Arbetsförmedlingen har ett flertal instrument till sitt förfogande. För att minska
arbetsgivarnas rekryteringskostnader och tillhandahålla en effektiv infrastruktur för
rekrytering har Arbetsförmedlingen byggt upp plats- och sökandebanker som finns
tillgängliga online, upprättat omfattande arbetsgivar- och sökandekontakter samtidigt
som myndigheten arbetar aktivt för att korta vakans- och arbetslöshetstider.
För att upprätthålla sökintensiteten hos de arbetssökande bedrivs en aktiv uppföljning av
om de arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetsförmedlingens
uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen innebär exempelvis att myndigheten ska
informera de arbetssökande som får eller begär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen
om deras skyldigheter och de allmänna villkor som måste vara uppfyllda för rätt till
arbetslöshetsersättning. Dessutom ska Arbetsförmedlingen upprätta individuella
handlingsplaner, följa upp platsanvisningar och skicka meddelande till
arbetslöshetskassan om det finns anledning att anta att den arbetssökande inte uppfyller
villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.67 Vid sidan om detta finns
en skyldighet att återkalla anvisningar till program med aktivitetsstöd om de arbetslösa
inte uppfyller de villkor som ställs för att de ska ha rätt till aktivitetsstöd.68
De instrument som kan användas i syfte att öka det effektiva arbetsutbudet innefattar
coachning vilket kan ske genom externa leverantörer eller ges som en del av det ordinarie
arbetsförmedlingsarbetet. Arbetsförmedlingen har också tillgång till diverse utbildningar,
både förberedande och yrkesinriktade, samt olika former av anställningsstöd som kan
användas för att öka förutsättningarna för den sökande att få en anställning. För att öka
möjligheten till yrkesmässig- och regional rörlighet finns olika former av
rörlighetsstimulerande insatser. För att byta yrkesbana är arbetsmarknadsutbildning ett
viktigt instrument.

67
68

Från och med den 1 september 2013 kom nya regler gällande arbetslöshetsförsäkringen.
För en fördjupad diskussion om detta se exempelvis Arbetsförmedlingen (2013c).
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3.1.1 Informationskanal
En av Arbetsförmedlingens huvuduppgifter är att fungera som en effektiv informationskanal mellan arbetssökande och arbetsgivare och på så vis förbättra matchningen på
arbetsmarknaden. Både arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en mängd olika
sökkanaler för att söka arbete respektive arbetskraft. De kan använda sig av formella
kanaler som Arbetsförmedlingen och annonser i dags- och fackpress eller informella
kanaler som till exempel personliga kontaktnät. En effektiv matchningsprocess är
beroende av att både arbetsgivare och arbetssökande använder sig av samma sökkanaler.
Vid ofullständig information om hur den andra parten agerar kan det i ett läge med
många sökvägar uppstå koordinationsmisslyckanden, det vill säga att arbetslösa och
arbetsgivare använder sökvägar som inte matchar och att de får svårt att hitta varandra.69
Det kan också uppstå situationer där en viss typ av sökväg över- eller underutnyttjas
jämfört med vad som är mest effektivt. Trots att det i vissa fall kan vara mer effektivt att
använda formella sökkanaler eftersom det ger ett större urval av sökande, är det möjligt
att dessa kanaler inte används i tillräckligt stor utsträckning om de är förknippade med
höga kostnader. En offentlig arbetsförmedling kan öka effektiviteten i matchningen
genom att centralisera, och koordinera information och sökvägar för arbetsökande och
arbetsgivare.

Arbetsgivarnas sökkanaler
Enligt en rapport från Riksrevisionen (2010) uppger arbetsgivare att en stor del av
rekryteringarna, nästan 70 procent, sker genom informella kanaler. Över 30 procent sker
med hjälp av Arbetsförmedlingen, 25 procent genom annonser på internet, 16,5 procent
genom annonser i dags- eller fackpress samt 7 procent genom andra aktörer.70
Sedan år 2000 har Arbetsförmedlingen varje månad intervjuat ett slumpmässigt urval av
de arbetsgivare som anmält en ledig plats till Arbetsförmedlingen för att undersöka dels
om arbetsgivaren har fått tillräckligt med sökande för att kunna tillsätta den anmälda
platsen, dels om arbetsgivaren är nöjd med hur Arbetsförmedlingen hanterat uppdraget.71
Svar från undersökningen redovisas i figur 3.1. Andelen arbetsgivare som är nöjda med
hur Arbetsförmedlingen har hanterat deras ärende har legat relativt stabilt på omkring 90
procent de senaste åren. Andelen arbetsgivare som upplever att de har fått tillräckligt
med sökande till den utannonserade platsen minskade under flera år men har under de
senaste två åren återhämtat sig något och uppgick i slutet på 2012 till drygt 80 procent.

69

Se Cahuc och Fontaine (2009).
Eftersom arbetsgivare kan använda flera kanaler, kan fylla i flera svar på en och samma fråga, summerar inte
andelarna till 100 procent.
71
Undersökningen genomförs månatligen och riktar sig till ett urval om cirka 2 500 registrerade platsannonser.
Eftersom arbetsgivare kan registrera flera platsannonser under en månad varierar antalet arbetsgivare som
tillfrågas mellan månaderna. Svarsfrekvensen bland arbetsgivarna har legat mellan 60 och 70 procent.
70
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Figur 3.1 Arbetsgivare som är nöjda med den service de fått och som fått tillräckligt
med sökande för att anställa, 2000-2013. Procent
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Tillräckligt med sökande

0

Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetssökandes sökkanaler
För att få en uppfattning om i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen påverkar
matchningen mellan arbetsgivare och de som söker efter arbete tillfrågas arbetssökande
som fått arbete om vilka informationskanaler de använt sig av när de fått ett arbete.
I tabell 3.1 visas hur de som fick ett nytt (osubventionerat) arbete fick reda på att jobbet
var ledigt under perioden 2000−2013. Andelen som uppger att de fick information om
jobbet via förmedlingspersonal, inklusive jobbcoacher och kompletterande aktörer har
varierat mellan tre till åtta procent under mätperioden. År 2013 uppgick andelen till 4,6
procent. Av dem som uppger att de fick reda på jobbet via Arbetsförmedlingen hade de
flesta hittat jobbet i Platsbanken.
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Tabell 3.1 Hur arbetslösa och programdeltagare som fått arbete fick information
om jobbet 2000-2013
2000

Vår
2001

Höst
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Arbetsförmedlare

7,6

7,7

6,6

5,4

5,1

3,5

3,0

4,5

4,3

4,6

Platsbanken mm

7,0

8,7

10,8

14,4

15,4

10,3

11,3

11,8

12,1

11,6

14,7

16,4

17,3

19,8

20,5

13,8

14,3

16,3

16,4

16,2

6,7

12,5

6,9

10,2

10,1

8,2

9,8

13,1

12,5

10,1

73,1

65,4

72,3

67,8

66,1

72,5

72,0

65,6

68,3

71,2

5,6

5,7

3,5

2,2

3,3

5,5

3,9

5,0

2,9

2,6

85,3

83,6

82,7

80,2

79,5

86,2

85,7

83,7

83,6

83,9

Informationskanal

Summa
Arbetsförmedlingen
Övriga formella
kanaler
Informella kanaler
Annat
Summa övriga
informationskanaler

2013

Not.: De arbeten som här avses är anställningar utan stöd.
Källa: Uppgifterna är baserade på Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning och finns närmare beskriven i
Arbetsförmedlingen (2007b).

Av tabellen framgår att de flesta fick reda på att jobbet var ledigt via informella kanaler
(via direktkontakt med arbetsgivaren eller genom vänner och bekanta). Att informella
kanaler har stor betydelse för matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb är ett
internationellt mönster.72 Personer med en förhållandevis svag position på
arbetsmarknaden eller med begränsade nätverk kan förväntas vara i större behov av hjälp
från förmedlingspersonal för att hitta ett arbete än personer med en starkare ställning på
arbetsmarknaden. Nilsson (2011a) visar att de personer som fick information om det
lediga jobbet via sin arbetsförmedlare till större del var födda utanför Sverige, hade en
arbetsmarknadsrelaterad funktionsnedsättning, bodde i storstadslän samt saknade
anknytning till en arbetslöshetskassa. De hade också varit inskrivna på
Arbetsförmedlingen under en längre tid innan de fick arbete jämfört med dem som fick
information om det lediga jobbet via övriga informationskanaler.
Genom att bara se till informationskanalernas betydelse för hur arbetssökande får arbete
underskattas förmodligen Arbetsförmedlingens betydelse för sökprocessen. En viss
vägledning ger Lämnatundersökningens fråga om Arbetsförmedlingen förutom bidraget
som informationskälla också har erbjudit annat stöd och hjälp som kan ha varit av
betydelse för att få jobbet. Om intervjupersonerna också beaktar sådant stöd ökar
betydelsen av Arbetsförmedlingens inflytande. 26 procent av de arbetssökande anser att
hjälpen de fick från Arbetsförmedlingen bidrog till att de fick jobbet.

72

Se till exempel Marsden och Gorman (2001) för en översikt av studier på området.
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Tabell 3.2 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare som anser att information om jobbet eller
annan hjälp från Arbetsförmedlingen har lett till arbete, 2006-2013, procent
Informationskanal

2006

Information och annan
hjälp från
Arbetsförmedlingen

2007

28,7

29,9

2008
27,8

2009
19,5

2010
23,1

2011
27,3

2012

2013

25,7 26,0

Not: De arbeten som här avses är anställningar utan stöd.
Källa: Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning.

Arbetsförmedlingen hänvisar också arbetssökande till kompletterande aktörer. Dessa kan
hjälpa den arbetssökande med att söka jobb, förmedla och skapa kontakter med
potentiella arbetsgivare. Det händer också att bemanningsföretag ber Arbetsförmedlingen
om hjälp med att ta fram ett urval arbetssökande till olika tjänster som de fått i uppdrag
att förmedla. I intervjuundersökningen är det inte säkert att arbetssökande uppfattar att
Arbetsförmedlingen varit direkt eller indirekt delaktig i att förmedla information som lett
till att de fått arbete, vilket kan leda till att arbetsförmedlarnas påverkan på effektiviteten
i matchningen underskattas.
Behovet av hjälp och stöd varierar mellan arbetssökande. I Lämnatundersökningen73
tillfrågas de arbetssökande om de fått den hjälp och det stöd som de behöver av
Arbetsförmedlingen, se tabell 3.3. Av svaren framgår att andelen som fått den hjälp och
det stöd de behöver uppgick till 61 procent 2013. Drygt var femte arbetssökande, 23
procent, svarade dock att de inte fått det stöd eller hjälp som de behövde. 16 procent
anser att de inte behövde något ytterligare stöd.
Tabell 3.3 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare som fått den hjälp de behövde från
Arbetsförmedlingen, 2006-2013, procent
Informationskanal

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ja, i stor utsträckning

29,1

36,0

36,9

45,5

50,2

48,9

50,1

50,7

Ja, i viss mån
Nej

21,7
28,5

17,4
26,9

21,7
20,6

8,9
18,7

10,7
21,0

12,6
21,6

10,6
22,6

10,4
22,7

Nej, behövde inget,
klarade mig själv

20,7

19,8

20,7

26,9

18,1

16,9

16,7

16,2

Källa: Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning.

73

Arbetsförmedlingen genomför sedan hösten 2006 intervjuundersökningar som riktar sig till de personer som
lämnat Arbetsförmedlingen för att de fått ett arbete. Syftet med den undersökningen är att ta reda på hur
personerna fick reda på att jobbet var ledigt, om Arbetsförmedlingen bidragit till att de fick jobbet och om de är
nöjda med den hjälp de fått från förmedlingen. Undersökningen genomförs vår och höst uppdelat på olika
mättillfällen. Urvalstorleken är cirka 6 000 personer per år. Mer information se Nilsson (2011a).
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3.1.2 Kontakten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare
Arbetsförmedlarens främsta uppgift är att stödja, uppmuntra och hjälpa den
arbetssökande att upprätthålla en effektiv jobbsökarstrategi och hög sökaktivitet. En
förutsättning för att direkt kunna hjälpa och stötta den arbetssökande är att det finns en
regelbunden kontakt mellan arbetsförmedlaren och den arbetssökande. Att
arbetsförmedlaren har god kännedom om tillgängliga arbetssökande kan också leda till
att arbetsförmedlaren direkt kan matcha ihop passande arbetssökande med lediga platser
och därigenom öka effektiviteten i matchningarna.

Handlingsplan
Alla arbetssökande ha en individuell handlingsplan som klargör vad den arbetssökande
har för skyldigheter och planerade aktiviteter.74 Handlingsplanen är en plan som
arbetsförmedlaren och den arbetssökande tillsammans lägger upp för hur jobbsökandet
ska bli så effektivt som möjligt och för att säkerställa att den arbetssökande får ta del av
de tjänster som passar hans eller hennes behov. Den arbetssökande ska medverka vid
upprättandet av planen och tanken är att en ökad delaktighet ska utmynna i
handlingsplaner med högre kvalitet.
Enligt de riktlinjer som gällde under 2013 skulle arbetssökande som riskerade att bli
långtidsarbetslösa och som hade behov av tidiga insatser få en handlingsplan inom fem
dagar efter att de anmält sig hos Arbetsförmedlingen. För dem som inte bedömdes ha
behov av tidiga insatser skulle handlingsplanen upprättas direkt vid inskrivningen. För
arbetssökande som bedömdes vara i behov av tidiga insatser kan det krävas något längre
tid för att kartlägga den arbetssökandes möjligheter att närma sig arbetsmarknaden.
Syftet med att den individuella handlingsplanen upprättades tidigt var att korta tiden till
lämnat insats och arbete.
Före 2012 var riktlinjerna att de arbetssökande skulle ha en handlingsplan inom 30 dagar
efter inskrivning, det vill säga samma tidsgräns som anges i förordningen för den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 75 Under 2013 har arbetet med
handlingsplanerna intensifierats eftersom dessa har fått en förstärkt roll i samband med
att aktivitetsrapporterna infördes.
Av Tabell 3.4 framgår att de riktlinjerna som gällde för 2013 avspeglar sig tydligt i
statistiken. Andelen nyinskrivna med handlingsplan inom en, fem och 30 dagar har ökat
betydligt jämfört med tidigare år. År 2013 fick cirka 80 procent av samtliga nyinskrivna
sin handlingsplan upprättad inom en respektive fem dagar och knappt 90 procent fick sin
handlingsplan upprättad inom 30 dagar.

74
75

Se SFS 2000:628 Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
SFS 2000:628 Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
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Tabell 3.4 Antal nyinskrivna arbetslösa och andel som fått handlingsplan upprättad inom 1, 5
respektive 30 dagar76, 2008-2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antal nyinskrivna

382 201

515 632

447 279

422 190

458 787

457 821

Inom 1 dag

38 %

45 %

33 %

35 %

66 %

79 %

Inom 5 dagar

43 %

48 %

38 %

39 %

70 %

82 %

Inom 30 dagar

70 %

70 %

67 %

67 %

82 %

87 %

Källa: Arbetsförmedlingen.

Av Arbetsförmedlingen (2014a) framgår att ungdomar får en handlingsplan upprättad i
större utsträckning än andra. Liknade resultat finner Nilsson (2011b) som visar att
ungdomar och arbetslösa med arbetslöshetsersättning får en handlingsplan upprättad
tidigare än äldre och de som saknar arbetslöshetsersättning. Detsamma gäller för inrikes
födda och grundskoleutbildade. Rapporten visar också att det i genomsnitt tar längre tid
än 30 dagar för arbetssökande med funktionsnedsättning att få en handlingsplan. Till en
del förklaras detta av att arbetsförmedlarna ofta behöver utreda den arbetssökandes
arbetsförutsättningar vid en funktionsnedsättning. Dessa utredningar kan bli
tidskrävande.
Handlingsplanen ska följas upp och revideras inom fyra månader. År 2013 var det i
genomsnitt knappt 40 procent av de arbetssökande som fått sin handlingsplan
uppdaterad inom fyra månader, se Arbetsförmedlingen (2014a). Av Nilsson (2011a)
framgår att handlingsplanerna uppdateras oftare för personer med än utan
funktionsnedsättning.
Tidigare utredningar har visat att handlingsplanernas kvalitet många gånger är
bristfällig77 och att det behövs en satsning på handlingsplanernas innehåll och kvalitet.
Troligen finns det en avvägning mellan kvalitet och kvantitet i arbetet med
handlingsplaner. Forskningsresultaten kring effekterna av handlingsplaner är delade.
Sehlstedt och Schröder (1989) visar att ungdomar som fick en så kallad utvecklingsplan,
en föregångare till dagens individuella handlingsplaner, fick jobb i större utsträckning än
de som inte fick en sådan plan. Det finns också studier som pekar på att registrering av
sökaktiviteter i handlingsplanerna ökar delaktigheten och stimulerar till ett aktivt
jobbsökande hos de arbetssökande.78 De deltagare som är mest aktiva vid upprättandet av
själva handlingsplanen är de som upplever arbetssökandet som mest värdefullt. Harkman
(2002) finner dock inget som tyder på att handlingsplaner hjälper arbetssökande att
snabbare hitta ett arbete.

76

Beräkningarna över andelen som fått handlingsplan upprättad inom 30 dagar har ändrats jämfört med
tidigare. Här jämförs datum för upprättande av handlingsplan med datum då inskrivning av personen faktiskt
skedde. Ett ytterligare nytt villkor som används är att handlingsplanen ska vara aktuell. Siffrorna är uppdaterade
bakåt i tiden utifrån dessa definitionsförändringar.
77
Se Arbetsmarknadsutskottet (2002), Statskontoret (2004), och Riksrevisionen (2009).
78
Se Arbetsmarknadsstyrelsen (2002) och Fröberg och Lindqvist (2002).
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Kontakter
Kontakter och personliga möten är en viktig del i matchningsprocessen som möjliggör
både stöd till de arbetssökande och uppföljning av sökaktiveten. Arbetsförmedlarna ska
även följa upp att regelverket i arbetslöshetsförsäkringen följs för de arbetssökande som
får eller begär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Möten och kontakter som sker
antingen individuellt eller i grupp, på distans via telefon eller e-post, utgör därför både en
stödjande och kontrollerande funktion.
Det finns en del forskningsstudier som har undersökt och utvärderat effekterna av olika
typer av kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. Av studierna framgår att
individuella möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande är ett av de mest effektiva
verktygen för att öka arbetssökandes möjligheter till arbete.79 Effekterna tenderar att vara
som störst om kontakterna sker tidigt i arbetslöshetsperioden, och har visat sig vara små
eller obefintliga för långtidsarbetslösa. Tätare möten och ökad kännedom om tillgängliga
arbetssökande kan också påverka arbetsmarknadens funktionssätt i och med att
arbetsförmedlarna då kan utföra bättre kvalitativa och direkta matchningar av arbetslösa
och lediga platser. Arbetssökande som haft mer frekventa möten med sina
arbetsförmedlare tenderar även att få högre inkomst vid framtida anställningar jämfört
med andra arbetssökande vilket kan ses som en signal på bättre matchning.80
Täta individuella kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetssökande kräver dock stora
ekonomiska resurser. Om samma positiva effekter skulle kunna uppnås via individuella
kontakter på telefon och webb (via Kundtjänst) eller via möten där förmedlaren träffar
grupper av arbetssökande skulle det kunna leda till ett mer effektivt resursutnyttjande.
Idag finns inga kända studier som undersöker effekterna av telefon och webbkontakter
mellan förmedlare och arbetssökande och det är därför svårt att uttala sig om hur
effektiva dessa kontakter är och till vilken del de skulle kunna ersätta personliga
individuella möten.
I Österrike genomfördes 2010 ett pilotprojekt med online rådgivning (e-rådgivning) i fem
olika regioner.81 Av slutrapporten från projektet framgår att de arbetssökande som fick
del av rådgivningen var mycket nöjda och att rådgivningen uppmuntrade deras förmåga
till självhjälp genom att använda e-tjänster och telefon mer effektivt. Projektet ledde även
till att arbetsförmedlarna kunde använda sina resurser mer effektivt. Online-rådgivningen
gjorde det möjligt för de lokala kontoren att begränsa de personliga kontakterna till att
enbart hantera överrenskomna möten för rådgivning och administration kring de
arbetssökandes behov. Erfarenheterna från projektet tyder på att online-rådgivning både
kan leda till besparingar i befintliga resurser och administration samtidigt som det kan
leda till ökad kundnöjdhet.
Två studier har tittat närmare på effekterna av aktiviteter av arbetssökande i grupp.
Pedersen m.fl. (2012) undersöker effekterna av gruppmöten för nyligen arbetslösa i
Danmark medan Gartell (2013) undersöker effekterna av gruppmöten för unga
Litteraturen visar generellt på positiva ex post effekter, och ibland även på ex ante effekter, även om
effekterna för långtidsarbetslösa är lägre än för nyinskrivna, se exempelvis Gorter och Kalb (1996), Blundell
m.fl. (2004), Hägglund (2009) och Pedersen m.fl.(2012) samt van den Berg m.fl. (2014).
80
Se exempelvis Black m.fl. (2003).
81
AMS Österreich (2011).
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arbetssökande som varit arbetslösa under en längre period (minst tre månader) på den
svenska arbetsmarknaden. Gartell finner inga effekter av gruppaktiviteter när de ges
utöver den ordinarie verksamheten medan Pedersen m.fl. finner små och obetydliga
effekter av gruppverksamhet i jämförelse med av individuella möten. Dessutom visar
Pedersen m.fl. (2012) att individuella möten mellan arbetssökanden och arbetsförmedlare
förkortar tiden i arbetslöshet och att individuella möten är mer kostnadskostnadseffektiva
än gruppmöten om de individuella mötena sker frekvent, regelbundet och tidigt i
arbetslösperioden.82
I Arbetsförmedlingens Sökandeundersökning studeras hur omfattande kontakterna är
mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. Här ställs bland annat frågor till de
arbetssökande om hur många kontakter de har haft med Arbetsförmedlingen (inklusive
kompletterande aktörer) under den senaste månaden i form av personliga besök, telefon
eller e-post, se figur 3.2. Den vanligaste kontaktformen är personliga besök följt av e-post
och telefonsamtal. Öppet arbetslösa och programdeltagare har sedan 2006 i genomsnitt
haft lite mer än ett personligt besök per månad. Medan antalet telefonkontakter legat
stabilt på ungefär samma nivå under hela perioden har kontakterna via e-post ökat
kontinuerligt och i slutet av 2013 hade arbetsökande fler kontakter via e-post än via
telefon.
Det totala antalet kontakter uppgick i genomsnitt för hela året 2013 till ungefär samma
nivå som för år 2012, dvs. en arbetssökande hade i genomsnitt något mer än 2 kontakter
med Arbetsförmedlingen per månad. Av figuren framgår att antalet kontakter, framförallt
i form av personliga besök, ökade ganska kraftigt i slutet av 2012 och att de sedan minskat
under slutet av 2013.
Figur 3.2 Genomsnittligt antal kontakter med Arbetsförmedlingen för öppet arbetslösa och
deltagare i program med aktivitetsstöd uppdelat på arbetssökande med inskrivningstider kortare
och längre än två år, säsongsrensade och trendade månadsdata, 2006−2013

Antal
3,5

Inskrivna ≤ 24 mån

Antal
3,5

Inskrivna > 24 mån

3,0

3,0

2,5

2,5

Totalt

2,0

2,0

Besök

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Telefon
e‐post

0,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Not: Arbetssökande och programdeltagare med aktivitetsstöd som väntar på att tillträda ett arbete eller påbörja
en utbildning har exkluderats från undersökningen.

Källa: Sökandeundersökningen, Arbetsförmedlingen.

82

Se van den Berg m.fl. (2014) och Pedersen m.fl.(2012).
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Utvecklingen har varit likartad för arbetssökande med kortare och längre
inskrivningstider. För båda grupperna av arbetssökande är det framförallt antalet
personliga besök som har varierat de senaste två åren. Under 2012 hade
Arbetsförmedlingen som målsättning att öka antalet personliga kontakter, något som
också avspeglade sig i statistiken för kontakter under slutet av året. Under andra halvåret
av 2013 infördes aktivitetsrapportering, i vilken alla arbetssökande ålades att redovisa de
åtgärder och aktiviteter som de vidtagit för att få ett arbete. Införandet medförde
betydande förändringar i Arbetsförmedlingens arbetssätt och omfattade ett stort antal
arbetssökande. Införandet av aktivitetsrapportering tog stora resurser i anspråk vilket
kan ha bidragit till att antalet personliga besök minskade under andra halvåret av 2013.
I tabell 3.5 visas hur antalet kontakter varierat mellan olika inskrivningsgrupper för åren
2012 och 2013. Öppet arbetslösa med arbetslöshetsersättning har fler kontakter än de
som saknar ersättning. Flest kontakter har arbetssökande som deltar i program.
Deltagare i jobbgarantin för ungdomar, arbetssökande inom jobb- och
utvecklingsgarantin och deltagare i arbetspraktik har i genomsnitt tre kontakter per
månad medan övriga grupper generellt har cirka två kontakter per månad.
Tabell 3.5 Antal kontakter per månad uppdelat på sökandekategorier. Genomsnitt för åren 2012
och 2013
Status

Antal kontakter med
Arbetsförmedlingen per månad,
genomsnitt
2012

2013

Med arbetslöshetsersättning

2,4

2,4

Utan arbetslöshetsersättning

1,9

2,0

Jobb- och utvecklingsgarantin

2,7

2,8

Jobbgarantin för ungdomar

2,9

3,4

Förberedande insatser

2,6

2,4

Arbetspraktik

3,1

3,4

Arbetsmarknadsutbildning

2,0

2,1

Deltidsarbetslösa/Timanställda

2,2

2,1

Arbetslösa med förhinder

2,7

2,0

Totalt

2,5

2,6

Öppet arbetslösa

Program

Övriga

*Antalet personer i urvalet som har en etableringsplan är så få att de inte kan särredovisas per sökandekategori.
Bortfallet är dessutom mycket stort inom gruppen så värdena är osäkra.
Källa: Sökandeundersökningen och Arbetsförmedlingens datalager.
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Det är inte bara antalet kontakter eller i vilken form de genomförs som är viktiga.
Forskning visar också att förmedlarnas kompentens, nätverk av arbetsgivarkontakter och
inställningen till den arbetssökande är viktigt för arbetssökandes möjligheter att få ett
arbete.83 Arbetsförmedlare som har stora nätverk av potentiella arbetsgivare ökar
möjligheterna för arbetssökande att få kontakt med arbetsgivare och därmed också ett
arbete. Studierna visar även att förmedlare som är mer lika de arbetssökande i fråga om
ålder, kön, och utbildningsnivå lättare kan relatera till de arbetssökandes situation och ge
dem hjälp och värdefulla insikter som gör att de bättre lyckas med att få ett arbete.
Detsamma gäller förmedlare som ställer krav på att de arbetssökande ska anstränga sig
mer, söka fler jobb med mera.
Även handläggartätheten och hur och vad resurserna används till har betydelse. En studie
av 14 tyska lokala arbetsförmedlingskontor som tilläts rekrytera nya förmedlare till dess
att arbetsbelastningen halverats för befintliga förmedlare visar att detta ledde till att fler
arbetssökande fick arbete, arbetslösheten minskade med 10 procent.84 Effekten ökade när
de utökade personalresurserna endast fick användas till möten och arbetsgivarkontakter,
och uteblev helt i de fall när kontoren fritt fick använda resurserna till de områden de
själva ansåg vara i störst behov av förstärkning.85

Coachning
Om arbetsförmedlaren bedömer att den arbetssökande är direkt matchningsbar så är den
arbetssökande i första hand hänvisad till den självservice som Arbetsförmedlingen
tillhandahåller. Behöver de arbetssökande ytterligare stöd i sitt jobbsökande till exempel i
form av stöttning eller ett utökat kontaktnät kan det ges i form av coachning, både
individuellt eller i grupp. Coachning innebär att den sökande får stöd i att söka efter
lediga jobb. Av Gartell (2011) framgår att de som tagit del av coachning i genomsnitt stod
längre från arbetsmarknaden än de som inte fått ta del av insatsen.
Teoretiskt skulle coachning kunna ge upphov både till positiva eller negativa effekter.
Dessutom skulle det kunna vara så att insatsen inte har någon effekt alls. De positiva
effekterna uppstår om insatsen ökar och förbättrar sökaktiviteten hos de arbetssökande
och därigenom ökar mängden jobberbjudanden. Det finns ett antal studier som skattar
effekterna av intensifierad förmedlingsverksamhet/coachning. Sammantaget visar de
antingen på positiva eller uteblivna effekter. För långtidsarbetslösa verkar dock effekterna
vara övervägande positiva.86

83

Se Behncke m.fl. (2008, 2010a, 2010b).
Se Hainmueller m.fl. (2009)
Se Hofmann m.fl.(2010).
86
Se Delander (1978), Hägglund (2009), Liljeberg och Lundin (2010) och Liljeberg m.fl. (2012).
84
85
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3.1.3 Sökaktivitet och jobbförslag
Sökaktivitet
För att uppnå en effektiv matchning mellan arbetssökande och lediga platser är det viktigt
att sökaktiviteten är hög bland de arbetssökande. I sök- och matchningsmodellen leder en
högre sökintensitet till fler lyckade matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande
och därmed till en lägre jämviktsarbetslöshet. En högre sökintensitet innebär också att
företagen får fler sökande till sina utlysta tjänster vilka då kan tillsättas snabbare. Aktiva
arbetssökande kan därmed leda till att arbetsgivarnas kostnader för att rekrytera
minskar. Detta i sin tur, gör att det är mer lönsamt att utlysa vakanser vilket leder till att
det skapas fler arbetstillfällen vilket ytterligare minskar jämviktsarbetslösheten.87
Ett flertal studier visar att ökad sökintensitet ökar flödet från arbetslöshet till arbete.88
Studierna visar dessutom att personer som är arbetslösa har en hög sökaktivitet till en
början men att den avtar med tiden som anmäld arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen.89 Stöd och kontakt med arbetsförmedlaren kan hjälpa till att
upprätthålla en hög sökaktivitet även i nedgångsfasen. Samtidigt är det inte enbart hur
intensivt de arbetssökande söker arbete som är avgörande, utan också hur effektivt de
söker.90 Det kan ur en samhällsekonomisk synvinkel vara att föredra att den
arbetsökande söker jobb under en längre tidsperiod om anställningen leder till att
individens kompetens utnyttjas på ett bättre sätt.
Förmedlingsverksamheten bygger på att den arbetssökande efter att hon/han har blivit
inskriven på Arbetsförmedlingen aktivt ska söka efter ett nytt lämpligt arbete.
Arbetsförmedlingen genomför regelbundet intervjuundersökningar för att få information
om hur omfattande sökaktiviteten är bland de inskrivna.91 På grundval av
undersökningarna definieras här två olika mått på sökaktiviteten. Det första måttet visar
hur mycket tid som arbetssökande lade ned på att leta efter lediga arbeten under den
vecka som föregick intervjutillfället. Det andra måttet visar hur många arbeten som den
arbetssökande sökte under den månad som föregick intervjun. Måtten avser här personer
som är inskrivna på Arbetsförmedlingen antingen som öppet arbetslösa eller i program
med aktivitetsstöd.
Figur 3.3 visar hur mycket tid inskrivna vid Arbetsförmedlingen i genomsnitt lägger ner
på att söka jobb per vecka samt hur många jobb de har sökt under den månad som
föregick intervjun.92 Av figuren framgår att arbetslösa och programdeltagare med
aktivitetsstöd under år 2013 i genomsnitt lade ner åtta timmar i veckan på att söka jobb
samt att de sökte drygt nio jobb per månad.

87

I en experimentell studie av Gautier m.fl. (2012) visas att en högre sökintensitet, allt annat lika, leder till fler
vakanser.
För en översikt, se Devine och Kiefer (1991).
89
Se exempelvis Amundsen och Borgen (1988).
90
Detta argument tas bland annat upp som en fördel förknippat med en generös arbetslöshetsersättning vilken
gör att den arbetssökande kan tillåta sig själv att vara arbetslös en något längre tid för att hitta en anställning
där hennes kompetens på bästa vis kan tillvaratas (se även avsnitt 3.1).
91
Intervjuundersökningen kallas för Sökandeundersökningen och finns beskriven i Arbetsförmedlingen (2007b).
92
Arbetssökande som är arbetslösa men som inväntar ett arbete är inte inkluderade. Uppgifterna är baserade
på Sökandeundersökningen.
88
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Figur 3.3 Genomsnittlig sökaktivitet (arbetslösa och programdeltagare) 2005-2013, kvartal
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Källa: Sökandeundersökningen, Arbetsförmedlingen.

Sökaktivitet för olika grupper av arbetssökande
I tabell 3.6 visas hur mycket tid de arbetssökande lägger ner på att söka efter arbete samt
hur många jobb de söker, där framgår att sökaktiviteten är högst för öppet arbetslösa och
arbetssökande inom garantierna.
För öppet arbetslösa är sökaktiviteten högre för dem med ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen. Jämfört med öppet arbetslösa som inte har
arbetslöshetsersättning söker arbetssökande med arbetslöshetsersättning ungefär ett jobb
mer per månad och de lägger ner betydligt mer tid på att leta efter arbeten, tre till fyra
timmar mer per vecka. Sökaktiviteten är klart högre för de grupper där
Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljning och kontroll.
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Tabell 3.6 Sökaktivitet i olika sökandekategorier. Genomsnitt för arbetssökande åren 2012 och
2013

Status

Sökta jobb per månad

Nedlagd tid per vecka
(timmar)

2012

2013

2012

2013

Med arbetslöshetsersättning

9,9

10,6

9,4

9,9

Utan arbetslöshetsersättning

7,7

7,9

5,5

5,5

Jobb- och utvecklingsgarantin

9,0

8,7

7,5

7,3

Jobbgarantin för ungdomar

10,1

10,7

6,0

6,5

Förberedande insatser

2,0

2,3

2,1

2,3

Arbetspraktik

5,5

5,5

4,8

5,3

Arbetsmarknadsutbildning

5,3

4,2

3,5

3,2

Deltidsarbetslösa/Timanställda

7,9

7,5

5,6

5,4

Arbetslösa med förhinder

5,3

6,4

4,3

4,1

Totalt

8,6

8,8

7,0

7,1

Öppet arbetslösa

Program

Övriga

Not: Genomsnittet för samtliga arbetssökande i tabellen är lägre än i figuren för den genomsnittliga
sökaktiviteten på föregående sida. Det beror på att det i figuren ingår endast arbetslösa arbetssökande och
deltagare i program med aktivitetsstöd medan det i tabellen även ingår arbetslösa med förhinder samt
deltidsarbetslösa och timanställda. Dessutom har de arbetssökande och programdeltagare som fått arbete och
väntar på att tillträda detta exkluderas från genomsnitten i figuren. Antalet personer i urvalet som har en
etableringsplan är så få att de inte kan särredovisas per sökandekategori. Bortfallet är dessutom mycket stort
inom gruppen så värdena är osäkra.
Källa: Sökandeundersökningen och Arbetsförmedlingens datalager.

Jobbförslag
Arbetsförmedlingen kan också säkerställa att arbetslösa aktivt söker efter arbete genom
att anvisa dem till lediga platser eller genom att skicka platsförslag. För arbetssökande
med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen innebär en platsanvisning93 ett åläggande
om att söka ett visst arbete. Om individen inte söker den anvisade platsen kan det leda till
en åtgärd från arbetslöshetskassan. Ett platsförslag, å andra sidan, är som framgår av
namnet ett förslag till den arbetssökande om ett jobb att söka, där den arbetssökande
själv avgör om hon eller han ska söka den utlysta platsen. Platsförslag har länge varit ett
viktigt matchningsverktyg för Arbetsförmedlingen men har bara statistikförts sedan juni
2012. I figur 3.4 visas antalet jobbförslag (summan av antalet platsanvisningar och antalet
platsförslag) per 1 000 arbetssökande. Som framgår av figuren utgör platsförslagen
merparten av de jobbförslag som förmedlarna lämnar till de arbetssökande.

93

Se avsnitt 3.2.4 för ytterligare information om platsanvisningar.
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Figur 3.4 Antal jobbförslag (summan av platsförslag och anvisningar) per 1000 öppet arbetslösa
och programdeltagare med aktivitetsstöd, juni 2012−2013, kvarstående i slutet av månaden

Antal per 1000
600
500
400
300
200

Anvisningar
Platsförslag

100
0

Källa: Arbetsförmedlingen.

Genom att studera hur många jobbförslag som lämnas till arbetssökande som vid en viss
tidpunkt befinner sig i olika sökandekategorier är det möjligt att få en bild av hur stort
fokus Arbetsförmedlingen sätter på sökaktiviteten hos de arbetssökande. I tabell 3.7
redovisas två mått som visar hur aktiva arbetsförmedlare är i att ge arbetssökande förslag
på lediga jobb att söka. Det ena måttet visar andelen personer som fått minst ett
jobbförslag och det andra måttet visar det genomsnittliga antalet jobbförslag
arbetssökande fått givet att de fått minst ett jobbförslag under sin pågående
sökandekategoriperiod. Av tabellen framgår att omkring hälften av alla arbetssökande har
fått minst ett jobbförslag. Andelen som fått minst ett jobbförslag är högst för öppet
arbetslösa, personer i jobbgarantin för ungdomar samt för deltidsarbetslösa och
timanställda. Av dem som var öppet arbetslösa hade drygt sju av tio fått minst ett
jobbförslag, för arbetssökande i jobbgarantin för ungdomar och bland deltidsarbetslösa
och timanställda hade sex av tio fått förslag på jobb att söka. Därefter kommer jobb- och
utvecklingsgarantin där lite mer än hälften fått minst ett jobbförslag. Personer som inte är
arbetssökande, som deltar i förberedande insatser, arbetsmarknadsutbildning eller
arbetspraktik får dock jobbförslag i mycket liten utsträckning.
Att arbetssökande inte får något jobbförslag alls kan bero på flera saker. Tidigare studier
har visat att det ofta hänger samman med att de arbetssökande har en svag ställning på
arbetsmarknaden. Exempelvis har en del av de arbetssökande som befinner sig i
rehabiliteringssamverkan en mycket låg aktivitetsförmåga. I detta fall kan det också till en
viss del bero på att personerna har varit för kort tid i sökandekategorin för att
Arbetsförmedlingen ska ha hunnit ge ett jobbförslag.
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Tabell 3.7 Genomsnittligt antal platsförslag/anvisningar per sökande som fått minst ett platsförslag
eller en anvisning till jobb under tiden som inskriven i aktuell sökandekategori samt andelen
personer som minst ett jobbförslag. Inskrivna 2012-12-31
Status

Antal
observationer

Antal
jobbförslag

Andel som fått
jobbförslag

Öppet arbetslösa
Med arbetslöshetsersättning

122 736

5,8

72 %

Utan arbetslöshetsersättning

80 539

4,0

44 %

Jobb- och utvecklingsgarantin

98 031

4,9

54 %

Jobbgarantin för ungdomar

37 399

3,8

59 %

Förberedande insatser

Program

32 313

1,7

7%

Arbetspraktik

2 576

1,7

12 %

Arbetsmarknadsutbildning

7 453

2,0

11 %

Deltidsarbetslösa/timanställda

62 727

4,3

62 %

Icke arbetssökande

53 309

2,0

4%

497 083

4,3

49 %

Övriga

Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen.

3.1.4 Uppföljning och kontroll av sökaktiviteten hos arbetssökande
som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen
Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att säkerhetsställa att arbetslöshetsförsäkringen
fungerar som en omställningsförsäkring. En viktig del i detta arbete är att säkerställa att
de som får eller begär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen aktivt söker efter arbete.
Det finns forskning som tyder på att regelbundna uppföljningar och kontroller av
sökaktiviter bland de arbetssökande kan leda till kortare arbetslöshetstider.94 Av två
brittiska studier framgår dock att högre krav på sökaktiviteter kan leda till att de
arbetssökande avregistrerar sig och lämnar Arbetsförmedlingen snarare än att det leder
till ökat utflöde till arbete.95 Det finns också en studie som pekar på att ökad kontroll av
arbetssökande i början av arbetslöshetstiden inte ger någon effekt alls på tiden i
arbetslöshet.96
Det finns även studier som har tittat på betydelsen av sanktioner i samband med icke
önskade beteenden. Om arbetssökande till exempel uteblir från möten eller söker färre
jobb än överenskommet kan det leda till en åtgärd från arbetslöshetskassan i syfte att
tillförsäkra att reglerna i arbetslöshetsförsäkringen följs. De studier som har tittat på
detta har generellt hittat positiva samband mellan sanktionsnivåer och utflödet till arbete.
94

Se Johnson och Klepinger (1994) och Klepinger m.fl. (2002).
Se Petrongolo (2009) och Manning (2009).
Se Ashenfelter m.fl. (2005).

95
96
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Effekternas storlek tenderar dock att variera kraftigt med vilket land och vilken
sanktionsform som har studerats.97 En varning om att ett visst agerande (eller
underlåtenhet att till exempel söka arbete) kan komma att leda till sanktioner kan dock
vara tillräckligt och ge upphov till ett ökat ett utflöde till arbete.98 Å andra sidan kan
sanktioner även leda till att arbetssökande för att undvika att drabbas av dessa tar arbeten
av sämre kvalité till exempel arbeten med sämre lön, sämre anställningsform eller kortare
varaktighet.99
För Arbetsförmedlingen finns det framförallt två sätt att säkerställa att arbetssökande
aktivt söker efter arbete. Arbetet kan dels ske genom att följa upp den överenskomna
aktiviteten i den individuella handlingsplanen,100 dels genom att anvisa arbetssökande till
arbetsmarknadspolitiska program eller arbeten.

Aktivitetsrapporter
I syfte att öka sökaktiviteten och för att underlätta uppföljning av denna infördes den 1
september 2013 aktivitetsrapportering. I aktivitetsrapporterna skall alla arbetssökande
som är anmälda hos Arbetsförmedlingen redovisa vilka aktiviteter de har genomfört för
att komma närmare ett arbete. Rapporterna skall lämnas in till Arbetsförmedlingen en
gång per månad. Rapporteringen kan ske via webbformulär, på pappersblanketter eller
muntligt vid personliga besök. Arbetsförmedlingen ska granska rapporterna inom två
veckor efter att de lämnats in.
Aktivitetsrapporteringen har införts successivt för de olika grupper av arbetssökande som
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Först ut att aktivitetsrapportera var de
arbetssökande som fick eller begärde ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. De
lämnade in sina första aktivitetsrapporter i oktober 2013. Aktivitetsrapporterna avsåg
genomförda sökaktiviteter månaden innan, det vill säga aktiviteter under september
månad. Därefter har övriga grupper av arbetssökande successivt börjat
aktivitetsrapportera. De aktivitetsrapporter som kom in till Arbetsförmedlingen under
2013 omfattade endast de arbetssökande som fick eller begärde ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen.
Vid bedömningen av arbetssökandes sökaktivitet är handlingsplanen viktig eftersom det
är i den som den arbetssökandes skyldigheter, planerade aktiviteter och arbetssökandets
inriktning anges. Det är också med utgångspunkt från den individuella handlingsplanen
som den arbetslöse regelbundet ska redovisa vad hon eller han har vidtagit för åtgärder
för att få ett arbete. Den arbetssökande har också ett ansvar att själv visa på sin
sökaktivitet.
Frågan är hur aktivitetsrapporterna påverkar sökaktivitet hos arbetssökande och i
förlängningen deras chanser att få ett arbete. Eftersom aktivitetsrapporteringen infördes
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Se van den Berg m.fl. (2004), Lalive m.fl. (2005), Røed oh Weslie (2007), van den Berg och Vikström (2009),
och Svarer (2011).
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Se Lalive m.fl. (2005) och Arni m.fl. (2009).
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Se Arni m.fl. (2009) och van den Berg och Vikström (2009).
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Handlingsplanen bör, som redan nämnts, följas upp vid varje kontakt med den arbetslöse. För närvarande
saknas indikatorer om och hur väl uppföljning och kontroll av sökaktiviteten sker utifrån den information som
finns i handlingsplanen och de så kallade daganteckningarna.
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samtidigt för alla de som fick eller begärde ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har
det tyvärr inte varit möjligt att utvärdera eventuella effekter av införandet av
aktivitetsrapporter på sökaktiviteten och utflödet till arbete.
För nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som får eller begär ersättning
från arbetslöshetsförsäkringen gäller dock olika regler för när de skall lämna in sina
aktivitetsrapporter. De som skrivs in i början på en månad måste lämna in sina
aktivitetsrapporter tidigare än de som skrivs in i slutet av månaden. Variationerna i
tidpunkterna för när aktivitetsrapporterna ska lämnas in kan utnyttjas för att utvärdera
hur en tätare aktivitetsrapportering påverkar sökaktiviteten hos arbetssökande. I
Arbetsförmedlingen (2014c) utnyttjas detta för att undersöka hur sökaktiveten påverkas
av krav om tätare aktivitetsrapportering för de arbetssökande som skrevs in vid
Arbetsförmedlingen under september 2013-december 2013. Av de resultaten framgår att
de arbetssökande som haft kortare tid på sig att lämna in sina aktivitetsrapporter sökt
väsentligt fler jobb än de arbetssökande som haft längre tid på sig att lämna in sina
aktivitetsrapporter. Det är dock möjligt att effekterna på sökaktiviteten av en tätare
aktivitetsrapportering till del beror på skillnader i inflödet av lediga platser, det vill säga
att antalet lediga platser som finns tillgängliga för arbetssökande att söka varierar för
olika dagar under månaden på ett sådant vis att det gynnar de arbetssökande som
aktivitetsrapporterar tidigt. För att kunna utesluta att variationer i inflödet av lediga
platser förklarar skillnaderna i sökbeteendet mellan de som aktivitetsrapporterar tidigt
respektive sent krävs det en längre uppföljningsperiod än vad som har varit möjlig att
genomföra i denna återrapportering.
Det är också viktigt att notera att analysen inte tittar på huruvida de aktiviteter som har
inrapporterats av de arbetssökande uppfyller de krav som ställts på deras sökaktivitet i
handlingsplanen. För att undersöka det hade man behövt följa upp om de aktiviteter som
redovisats i aktivitetsrapporterna motsvarar de krav som ställs i handlingsplanerna
alternativt följa upp de meddelanden som skickats till arbetslöshetskassorna efter att
aktivitetsrapporterna granskats av förmedlarna. Att sökaktiviteten är högre för en grupp
kan, men behöver inte, betyda att gruppen uppfyller de krav som ställs på aktivt
arbetssökande i handlingsplanen. Resultaten omfattar dessutom endast nyinskrivna och
deras första inlämnade aktivitetsrapporter. Huruvida resultaten kan generaliseras till att
omfatta samtliga inskrivna arbetssökande som får eller begär ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen är omöjligt att svara på, likaså om eventuella skillnader i
sökaktivitet skulle kvarstått vid senare inlämnade aktivitetsrapporter.
En positiv konsekvens av att aktivitetsrapporterna är att det på sikt kommer att bli
möjligt att redovisa hur sökaktiviteten ser ut och eventuellt förändras under tiden som
arbetslös för alla de grupper som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen.
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Anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program
En anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program är ett erbjudande till den
arbetssökande att ta del av ett program. Om den arbetssökande tackar nej till
programmet ska Arbetsförmedlingen meddela den berörda arbetslöshetskassan.
Arbetslöshetskassan ska utreda och fatta beslut om det påverkar personens
arbetslöshetsersättning. Från den 1 september 2013 underrättar Arbetsförmedlingen
arbetslöshetskassorna genom ”meddelande till arbetslöshetskassorna” se Faktarutan i
kapitel 1 för mer information.
Även om det huvudsakliga syftet med anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program
inte är att kontrollera arbetsviljan hos de arbetssökande, kan anvisningar indirekt leda till
att arbetsviljan prövas, i alla fall när det gäller program som kräver daglig närvaro.
Anvisningar kan påverka sökaktiviteten om individen uppfattar dessa som något negativt
och försöker undvika programmet genom att söka jobb mer intensivt innan programmet
börjar.101 Å andra sidan kan anvisningar även leda till den motsatta effekten, det vill säga
att de arbetssökande ser fram emot och vill delta i programmet och därför söker efter
arbete i mindre utsträckning.

Anvisning till arbete
Genom att anvisa arbetssökande till lediga arbeten kan Arbetsförmedlingen kontrollera
om de arbetssökande aktivt söker efter arbete. För arbetssökande med
arbetslöshetsersättning innebär en platsanvisning ett åläggande om att söka ett visst jobb.
Om den arbetssökande inte söker den anvisade platsen meddelar Arbetsförmedlingen det
till arbetslöshetskassan, vilket kan leda till en åtgärd från arbetslöshetskassan.
Anvisningar till lediga platser görs för att säkerställa att arbetsgivare får kontakt med
lämpliga sökande och för att uppmärksamma arbetssökande på lämpliga arbeten att
söka. Uppföljningen av anvisningar kan utgöra ett verktyg för arbetsförmedlarna att
kontrollera att arbetslösa som får eller begär ersättning aktivt söker arbete.
Anvisningarna ska dock alltid göras med utgångspunkt från arbetsgivarens behov. Med
andra ord ska anvisningar till lediga platser alltid i första hand lämnas som ett led i
Arbetsförmedlingens matchningsarbete och inte för att pröva om den arbetssökande står
till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete.
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Se Hägglund (2006).
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Figur 3.5 Antal anvisningar per 1 000 arbetslösa med ersättning (anvisningsgraden) i genomsnitt
per månad, 2006−2013
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Källa: Arbetsförmedlingen.

Figur 3.5 visar det genomsnittliga antalet anvisningar per tusen arbetslösa arbetssökande
med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen per månad. Antalet anvisningar per 1 000
arbetssökande har varierat kraftigt under perioden från som mest 240 per 1 000
arbetssökande under 2007 till lägst 40 per 1 000 arbetssökande under lågkonjunkturen
2009/10. Figuren visar det genomsnittliga antalet anvisningar per tusen arbetssökande,
vilket betyder att det är möjligt att en del arbetssökande kan ha fått många anvisningar
medan andra inte har fått några anvisningar alls. Av figuren framgår inte heller hur länge
de arbetssökande hade varit inskrivna när de anvisades till lediga platser.
Enligt Jansson Dahlén (2009) tenderar arbetsökande med högre utbildning att få fler
anvisningar än arbetssökande med lägre utbildning. Anvisningsgraden är lägre för äldre
arbetssökande och för arbetssökande med funktionsnedsättning medan utrikes födda har
tenderat att anvisas i högre utsträckning än inrikes födda.
Resultat från en fransk studie visar att anvisningar till arbete kan leda till minskad
sökaktivitet men att anvisningar till arbete kan kompensera för detta då de arbetslösa
som blir anvisade lediga jobb finner arbete snabbare än de som inte fått några
anvisningar.102 Anvisningar till arbete gav störst effekt för de arbetssökande som saknade
utbildning och/eller arbetslivserfarenhet.
Engström m.fl. (2009) studerar hur anvisningar till jobb kombinerat med hot om ökad
kontroll påverkar sannolikheten att de arbetssökande verkligen söker de jobb som de
anvisats till samt hur det påverkar arbetslöshetens varaktighet. Av resultaten framgår att
”hot” om ökad kontroll ledde till att fler arbetssökande sökte de arbeten som de anvisats
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Fougère m.fl. (2009).
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till. Hotet hade störst effekt för unga arbetssökande. Däremot var effekten på
arbetslöshetens varaktighet obefintlig, det vill säga hot om ökad kontroll i kombination
med anvisning till jobb ökade inte möjligheterna för arbetssökande att få ett arbete.

Underrättelser och meddelanden till Arbetslöshetskassorna
När Arbetsförmedlingen får kännedom om förhållanden som påverkar en arbetssökandes
rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller förhållanden som kan leda till en
åtgärd från arbetslöshetskassan ska myndigheten underrätta berörd arbetslöshetskassa
om det. 103 Från och med den 1 september 2013 lämnar Arbetsförmedlingen
underrättelser genom meddelanden till arbetslöshetskassorna.
Figur 3.6 visar det genomsnittliga antalet underrättelser per tusen ersättningstagare som
får eller begär arbetslöshetsförsäkringen per månad. Antalet underrättelser var relativt
högt 2007 och första halvåret av 2008. Hösten 2008 minskade antalet kraftigt och
fortsatte sedan att minska under 2009. Utvecklingen vände 2010 och antalet
underrättelser ökade fram till sensommaren 2011 när antalet underrättelser uppgick till
ungefär tre per tusen ersättningstagare (i genomsnitt per månad). Antalet underrättelser
låg därefter kvar på denna nivå fram till slutet av sommaren 2013 när antalet minskade
till knappt två per 1 000 arbetssökande.
Figur 3.6 Antalet underrättelser per 1000 arbetssökande med ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen (underrättelsegraden) i genomsnitt per månad, 2007−augusti 2013
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Not: Lämnade underrättelser ställs i relation till arbetssökande, deltidsarbetssökande, och tillfälligt timanställda.
Källa: Arbetsförmedlingen, IAF.

De underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade innehöll information som ingick i
arbetslöshetskassornas beslutsunderlag om den arbetssökandes rätt till ersättning. Fram
till den 1 september 2013 kunde arbetslöshetskassorna besluta om en sanktion eller
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medge fortsatt rätt till ersättning. Kassorna kunde också lämna en underrättelse utan
åtgärd om personen inte ansökt om ersättning eller av andra skäl inte uppfyllde villkoren
för rätt till ersättning för den tid som underrättelsen avsåg. De vanligaste orsakerna till att
underrättelser lämnades var att den arbetssökande inte sökt anvisat arbete och den näst
vanligaste orsaken att den arbetssökande inte sökt arbete tillräckligt aktivt.
Minskningen av antalet underrättelser (i genomsnitt per månad) sedan 2007 kan bero på
ett flertal förändringar som har påverkat förutsättningarna för Arbetsförmedlingen att
lämna underrättelser. Det försämrade arbetsmarknadsläget hösten 2008 medförde att
antalet arbetssökande ökade, vilket i sin tur ledde till en ökad arbetsbörda för
Arbetsförmedlingen och minskade förutsättningarna att utföra uppdraget inom
arbetslöshetsförsäkringen. Den kraftiga konjunkturavmattningen ledde dessutom till att
antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen minskade betydligt vilket
innebar att det fanns färre jobb att anvisa till och att anvisningsgraden minskade.104 Färre
anvisningar kan ha medfört att antalet underrättelser minskade eftersom antalet anvisade
jobb som inte söks minskade. Som nämnts tidigare var detta en av de vanligaste
underrättelseorsakerna. Noterbart är att då arbetsmarknadsläget förbättrades under 2010
och första halvåret av 2011 ökade även det genomsnittliga antalet underrättelser per tusen
arbetssökande, därefter minskade antalet underrättelser något.
Andra förklaringar till att underrättelsegraden minskade efter 2007/2008 utgår från de
arbetssökandes incitament att söka jobb. Enligt ekonomisk teori är
arbetslöshetsförsäkringens utformning en viktig faktor i detta sammanhang.105 De
förändringar som genomfördes i arbetslöshetsförsäkringen under 2007 - då både taket
och ersättningsnivån i den inkomstrelaterade försäkringen sänktes samtidigt som
ersättningsperioden begränsades till maximalt 300 ersättningsdagar106 kan enligt teorin
både ha ökat sökaktiviteten och minskat kraven på de jobb som de arbetssökande är
beredda att ta.
Jansson Dahlén (2009) har undersökt vad som påverkar sannolikheten att bli föremål för
en underrättelse. Faktorer som det totala antalet arbetssökande, antalet arbetssökande
per arbetsförmedlare, nyanmälda och kvarstående platser samt förändringar i
sammansättningen av de arbetssökande förklarar delar av underrättelsemönstret. Av
Okeke (2008) framgår att sannolikheten för en arbetssökande att bli föremål för en
underrättelse verkar vara relativt konstant över tid och dessutom oberoende av hur länge
individen varit arbetslös. Av studien framgår även att sannolikheten att bli föremål för en
underrättelse varierar regionalt.
Från och med september 2013 lämnar Arbetsförmedlingen underrättelser genom
meddelanden till arbetslöshetskassorna. Meddelandena skickas både när den
arbetssökande skriver in sig vid Arbetsförmedlingen, när händelser inträffar som kan
påverka rätten till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och då arbetssökande åter
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Se Jansson Dahlén (2009).
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söka efter jobb, se Fredriksson och Holmlund (2006).
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uppfyller de allmänna villkoren för rätten till ersättning. Myndigheten lämnar inte sedan
den 1 september 2013 avanmälningar till arbetslöshetskassorna på grund av uteblivna
besök eller uteblivna kontakter. Under tiden som den arbetssökande är inskriven vid
Arbetsförmedlingen skickar myndigheten istället meddelanden om de förhållanden som
kan påverka rätten till ersättning. En del av dessa meddelanden skickas automatiskt i det
nya systemstödet för meddelanden till arbetslöshetskassorna, detta gäller till exempel om
en arbetssökande uteblir från ett inbokat möte, eller om en kontakt från den
arbetssökande uteblir och om aktivitetsrapporten inte inkommer inom utsatt tid.
Meddelanden skickas också automatiskt när arbetsförmedlarna registrerar att en
arbetssökande är förhindrad att ta ett arbete men vill kvarstå som arbetssökande.
Andelen meddelande per månad under perioden september-december 2013 var betydligt
fler än andelen underrättelser per månad innan regelförändringen. Under de fyra sista
månaderna av 2013 uppgick antalet meddelanden per 1 000 ersättningstagare till i
genomsnitt 290 stycken vilket kan jämföras med tre underrättelser per 1 000
ersättningstagare för samma period året innan.107 Det huvudsakliga skälet till den stora
skillnaden är att det i medelanden ingår orsaker som inte tidigare var skäl för
underrättelser utan uppgifter som skickades via avanmälan. Den vanligaste orsaken till
att meddelanden skickades till arbetslöshetskassorna var att den arbetssökandes
aktivitetsrapport inte inkommit i tid och den näst vanligaste orsaken var att den
arbetssökande inte besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör
som överenskommet.

Uppföljningen av anvisningar
Alla anvisningar till lediga platser ska följas upp.108 Om den arbetssökande anger att hon
eller han inte har sökt det anvisade arbetet ska Arbetsförmedlingen ta ställning till om det
i arbetslöshetsförsäkringens mening finns godtagbara skäl att den arbetssökande inte
sökt det anvisade arbetet. Saknas godtagbara skäl ska Arbetsförmedlingen lämna en
underrättelse (från och med september 2013 skickas i stället meddelanden och då inte
bara när det blivit känt att den arbetssökande inte sökt ett anvisat arbete utan även när
den arbetssökande inte har redovisat om han eller hon sökt ett anvisat arbete) till
arbetslöshetskassan som beslutar om eventuell åtgärd.
Under perioden januari-augusti 2013 lämnades 176 300 anvisningar om lämpliga arbeten
till de arbetssökande som var anmälda till arbetslöshetskassor, vilket motsvarar 0,13
anvisningar per arbetssökande.109 I 19 372 fall uppgav den arbetssökande att hon eller
han inte sökt det anvisade arbetet. Arbetsförmedlingen lämnade en underrättelse till
berörda arbetslöshetskassor i 2 983 av dessa fall. Med andra ord utgick underrättelser i
drygt 15 procent av alla de fall där de sökande uppgav att de inte sökt det anvisade jobbet.
För samma period 2012 utgick färre anvisningar, totalt 150 355 anvisningar. Av de 14 298
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Se Arbetsförmedlingen (2012a) för en beskrivning av hur detta görs och vilka regler som gäller för
underrättelser.
109
Se Arbetsförmedlingen (2014b)¤.
108

Sida: 81 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

fall där de arbetssökande uppgivit att de inte sökt det anvisade jobbet utgick
underrättelser 987 fall, motsvarande knappt 7 procent av dessa fall.
För att få en förbättrad och mer enhetlig uppföljning av anvisade arbeten ska de
arbetssökande från och med den 1 september 2013 redovisa i sina aktivitetsrapporter om
de har sökt de jobb som de anvisats till.
För att kontrollera om de arbetssökande är sanningsenliga i sin redovisning av sökta
anvisade arbeten har Arbetsförmedlingen sedan september 2009 genomfört
stickprovskontroller hos arbetsgivare. Kvalitetskontrollerna kompletterar de
arbetssökandes redovisningar och är ett led i den ordinarie uppföljningen av
anvisningarna. Stickprovskontrollerna har visat att cirka sju procent av dem som
rapporterat till Arbetsförmedlingen att de har sökt det anvisade arbetet, inte har gjort det
enligt arbetsgivarnas uppgifter.110 Under 2013 genomfördes totalt 947 kontroller vilka
visar att cirka åtta procent av de arbetssökande inte sökt det arbete som de uppgivit enligt
arbetsgivarna.111

3.1.5 Arbetsmarknadspolitiska program och övriga insatser
Utöver den förmedlingshjälp som Arbetsförmedlingen erbjuder samtliga inskrivna
erbjuds mer omfattande insatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller
har andra typer av särskilda behov. Arbetsförmedlingen kan genom att prioritera insatser
för de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden (samt de som förväntas ha hög risk
för att bli långtidsarbetslösa) se till att en större andel av de arbetssökande ses som
anställningsbara av arbetsgivarna. Detta kan ske genom att den arbetssökande via
arbetsmarknadsutbildning eller praktik får uppdaterade yrkesfärdigheter eller via
subventionerad anställning skaffar sig relevant arbetslivserfarenhet. Subventionerade
anställningar kan vara ett bra sätt att kompensera för den minskade produktivitet som en
längre tid i arbetslöshet ofta är förknippad med.112 I och med anställningen kan den
arbetssökande skaffa sig aktuell arbetslivserfarenhet och undanröja eventuella
informationsosäkerheter. Genom att prioritera arbetssökande som står längst ifrån
arbetsmarknaden kan den negativa effekten av olika åtgärders undanträngning
minskas.113

Utvecklingen av insatser och program över tiden
Arbetsförmedlingen har genom åren erbjudit en mängd olika program och insatser. Till
övervägande del har dessa utgjorts av olika former av utbildningsinsatser eller
lönesubventioner. Många av insatserna har gått under olika benämningar trots att de
innehållsmässigt har varit mycket snarlika. I tabell 3.8 har de olika insatserna delats in i
110

Arbetsförmedlingens stickprovsundersökning och stickprovsundersökningen i Engström m.fl. (2008) är inte
helt jämförbara. Möjliga förklaringar till skillnaderna i resultaten mellan undersökningarna kan vara att de avser
olika tidsperioder, använder sig av olika datainsamlingsmetoder och att de skiljer sig åt när det gäller bortfallsfel
och urvalsosäkerhet.
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Se avsnitt 3.3.1 för diskussion om vilka arbetssökande som får ta del av vilka insatser.
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kategorierna lönesubventioner (kolumnerna 1−3), utbildningsinsatser (kolumnerna 4−5),
arbetspraktik (kolumn 6), ungdomsinsatser (kolumn 7), samt stöd till start av
näringsverksamhet (kolumn 8) för att ge en bild av hur insatserna fördelats över tid.
Dessutom särredovisas jobb- och utvecklingsgarantin (kolumn 9) som är ett ramprogram
där deltagarna erbjuds både utbildnings- och praktikinsatser utifrån deras individuella
behov.
Som framgår av tabellen har tonvikten mellan olika typer av insatser förändrats avsevärt
sedan början av 1990-talet. Vid ingången till 1990-talet dominerade
utbildningsinsatserna och lönesubventionerna spelade en förhållandevis blygsam roll.114
Under arbetslöshetskrisen halverades volymen i utbildningsinsatser och från och med år
1993 ökade deltagarantalet i arbetspraktik och ungdomsinsatser betydligt. Därefter har
andelen deltagare i utbildningsinsatser (kolumn 4 och kolumn 5 sammantagna) utgjort
mellan en fjärdedel till en tredjedel av samtliga programdeltagare fram till 2007 när
andelen minskade markant. Noterbart är att utbildningsinsatserna i allt större
utsträckning har utgjorts av förberedande utbildningsinsatser och i allt lägre grad av
arbetsmarknadsutbildning.
År 1995 förändrades den statistiska redovisningen för särskilda lönesubventioner riktade
till arbetssökande med funktionshinder. Dessa personer som tidigare avregistrerats från
Arbetsförmedlingen fördes nu in i statistikregistren. Andelen deltagare med den insatsen
var då av samma storleksordning som andelen deltagare med anställningsstöd. Eftersom
andelen lönesubventioner för funktionshindrade därefter nästan har fördubblats har
konsekvensen blivit att lönesubventioner generellt har kommit att bli den dominerande
arbetsmarknadspolitiska insatsen. Efter 2007 har anställningsstöden avvecklats och
delvis ersatts med Nystartsjobb som är en skatterabatt som riktas till de personer som
stått utan arbete under minst ett år.
Under 1990-talet hade en förhållandevis stor andel av deltagarna olika former av
arbetspraktik. Under 2000-talet har denna andel minskat betydligt och kommit att
uppvisa en utveckling liknande den som för arbetsmarknadsutbildning.
Andelen insatser som direkt riktas till ungdomar har ökat under de senaste åren vilket
sannolikt är en följd av att jobbgarantin för ungdomar som infördes 2007 är konstruerad
så att alla ungdomar som varit anmälda hos Arbetsförmedlingen i mer än tre månader
skrivs in i programmet. Samma typ av förklaring kan antas finnas bakom ökningen i
andelen som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin där deltagandet också styrs av
inskrivningstiden. Mycket övergripande skrivs alla personer som varit inskrivna på
Arbetsförmedlingen under drygt ett år in i jobb- och utvecklingsgarantin. Programmet
har inte heller någon bortre tidsgräns utan individen kvarstår i programmet fram tills
dess att han eller hon hittar ett jobb eller avregistreras från Arbetsförmedlingen av annan
anledning.

114

Det berodde på kraftigt ökade deltagarvolymer för arbetsmarknadsutbildningen i syfte att motverka den då
förväntade konjunkturnedgången. I själva verket var det bara en temporär uppgång av utbildningsinsatserna
eftersom sammansättningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna sedan slutet av 1970-talet alltmer hade
förskjutits från utbildningsinsatser till sysselsättningsskapande insatser, se Zetterberg (2001).
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Tabell 3.8 Inskrivna arbetssökande fördelade på arbete med stöd, nystartsjobb och olika programinsatser 1992−2013, procent
År

(1)
Särskilda
insatser för
funktionshindrade*

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

22
20
18
22
20
21
24
28
32
34
34
40
36
36
34
43
41
31
24
24
24
23

(2)
Arbete med
stöd

18
14
19
18
12
8
6
11
12
11
9
10
12
14
20
18
8
3
2
2
2
4

(3)
Nystartsjobb

(4)
Förberedande
insatser**

5
9
9
12
15
14
13

(5)
Arbetsmarknadsutbildning

4
3
3
4
7
9
9
9
10
23
29
27
29
29
26
18
6
6
7
8
9
11

40
22
21
21
18
15
18
23
18
11
7
7
5
5
6
5
3
2
2
2
2
2

(6)
Arbetspraktik

(7)
Ungdomsinsatser

15
16
22
33
36
26
17
15
13
11
7
9
7
6
2
1
4
6
2
2
2

(8)
Stöd till
start av
näringsverksamhet

14
24
20
9
5
6
7
7
6
5
5
4
6
6
5
2
6
16
16
13
13
12

0
2
4
4
4
5
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
2
2
1
1

(9)
Jobb- och
utvecklingsgarantin***

6
24
27
27
31
31
31

Totalt antal

214 500
240 200
285 400
253 200
253 300
242 200
227 500
197 300
166 400
168 300
177 300
154 500
167 300
176 200
191 300
162 500
171 300
213 500
286 410
294 300
303 000
318 200

Anm.: I kolumn (1) ingår lönebidrag, offentligt skyddat arbete, trygghetsanställning och utvecklingsanställning. Kolumn (2) omfattar allmänt anställningsstöd, anställningsstöd
för långtidssjukskrivna, förstärkt, individuellt respektive särskilt anställningsstöd, instegsjobb, offentligt tillfälligt arbete, plusjobb, rekryteringsstöd, resursarbete i offentlig
verksamhet och utbildningsvikariat. Kolumn (4) inkluderar aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, datortek, förberedande utbildning,
fördjupad kartläggning och vägledning, IT-satsning,, projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och projektarbete. I kolumn (5) ingår arbetsmarknadsutbildning,
bristyrkesutbildning för anställda och lärlingsplatser. Kolumn (6) inkluderar akademikerpraktik, arbetslivsutveckling, arbetsplatsintroduktion, arbetspraktik, interpraktik, praktisk
kompetensutveckling och prova-på-plats. Kolumn (7) omfattar jobbgaranti för ungdomar, kommunalt ungdomsprogram, ungdomsgarantin, ungdoms- introduktion med
utbildningsbidrag och ungdomspraktik. *Före 1995 avaktualiserades personer som hade till exempel lönebidrag.**Under tidigt 1990-tal ingick förberedande utbildning i
arbetsmarknadsutbildning. ***Jobb- och utvecklingsgarantin inkluderar praktik, arbetsmarknadsutbildning, starta eget och förberedande utbildning.
Observera att friårslediga har exkluderats från programdeltagarna. I andelarna inkluderas inte Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd.
Källa: Arbetsförmedlingen.
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Det ska också nämnas att inom både jobbgarantin för ungdomar och jobb- och
utvecklingsgarantin erbjuds en rad olika typer av insatser, som exempelvis arbetspraktik
och arbetsmarknadsutbildning. Om insatsen ges inom ramen för garantierna syns den
dock inte i statistiken för den enskilda insatsen, som redovisas i tabell 3.8, varför den
övergripande bilden blir något missvisande efter det att garantierna infördes.
Mot bakgrund av vilka typer av insatser Arbetsförmedlingen erbjudit i ett historiskt
perspektiv samt vilken typ av sökande som tar del av insatserna diskuteras i det följande
mer specifikt effekterna av Arbetsförmedlingens nuvarande insatser.

FAKTARUTA

Effektutvärderingar
För att kunna jämföra om de insatser som ges till de arbetssökande får avsedda resultat
och effekter är det viktigt att kunna utvärdera Arbetsförmedlingens insatser. En
effektutvärdering syftar till att identifiera hur stor del av ett faktiskt utfall som kan
härledas till en viss insats. En studie som exempelvis beskriver hur övergången till arbete
för arbetssökande som medverkat i ett arbetsmarknadspolitiskt program har utfallit säger
inte något om effekten av programmet om inte studien kan fastställa (identifiera) hur
utfallet skulle ha blivit om samma arbetssökande inte deltagit. För att kunna mäta
effekten av en insats är det därför nödvändigt att hitta en jämförelsegrupp med personer
som kan visa hur utfallet skulle ha blivit om personerna inte hade deltagit i insatsen.
Svårigheten med att genomföra en effektutvärdering ligger just i att hitta en
jämförelsegrupp som är så lik deltagargruppen att eventuella skillnader i utfallet mellan
de två grupperna enbart kan förklaras av deltagandet. Det huvudsakliga problemet som
måste hanteras är det som kallas för icke observerbar selektion. Det innebär att de
personer som ingår i deltagar- respektive jämförelsegrupperna styrs av faktorer, som till
exempel motivation och intresse, som inte går att observera i data men som påverkar
utfallet. Om selektionsproblemet inte kan hanteras är det inte möjligt att skilja insatsens
effekter från dessa bakomliggande faktorers betydelse för utfallet. Det finns inte alltid
förutsättningar att genomföra en effektstudie. I sådana fall får det eventuella inflytandet
som olika program har bedömas utifrån andra utgångspunkter.
Till skillnad från en effektutvärdering går det inte att utesluta att personerna skulle ha
haft samma utfall även om de inte fått ta del av insatsen. Om det inte går att skapa en
jämförelsegrupp är ofta den enda möjligheten att göra en uppföljning för att få en bild av
hur det går för deltagarna efter avslutad insats. En uppföljning visar just vad som har
hänt efter en insats, till exempel hur många av deltagarna som fått arbete.
Det finns ett antal aspekter som är viktiga att väga in vid tolkning av resultat från
utvärderings- och uppföljningsstudier. Både när det gäller utvärderingar och
uppföljningar har uppföljningsperioden en central betydelse. Att studera hur det har gått
för personerna tre månader efter en insats, eller efter två år, kan ge helt olika resultat. I
utvärderingssammanhang görs en skillnad mellan kortsiktiga och långsiktiga effekter.
Dessutom kan effekter av olika insatser variera med konjunkturen och de konjunkturella
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effekterna kan variera mellan grupperna.115 Det är också viktigt att rätt personer får rätt
typ av insats. Trots att det har visat sig att en insats har en positiv effekt på exempelvis
chansen att få ett arbete, så är det inte säkert att samtliga personer ska få ta del av
insatsen. I vissa fall kan en insats medföra att en individ får arbete senare än vad som
skulle ha varit fallet om individen sökt arbete istället för att delta i aktiviteten. Detta
brukar kallas för inlåsning. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att en insats, trots
positiva effekter för personer, också kan ha negativa effekter för icke-deltagare i termer av
undanträngning. Med undanträngning menas till exempel att en deltagare får ett
subventionerat arbete som en annan individ skulle ha fått, som reguljärt arbete, i frånvaro
av insats. Slutligen bör det också tas i beaktande att trots att en insats ger positiva effekter
för individen så behöver den inte vara samhällsekonomiskt motiverad om kostnaden
överstiger intäkten.

Arbetspraktik
Arbetspraktik syftar till att ge den arbetssökande praktisk erfarenhet av ett yrke eller att
få yrkesorientering och kunna behålla och stärka sin yrkeskompetens. Programmet har
funnits bland de arbetsmarknadspolitiska programmen sedan 1996 och praktiktiden kan
pågå i maximalt sex månader. I figur 3.7 visas beräknade effekter av att delta i
programmet arbetspraktik ett år efter att de påbörjat sin arbetspraktik.116
Figur 3.7 Praktik. Skillnad mellan programdeltagare och jämförelsegrupp i andel som har ett arbete
utan stöd, arbete utan stöd samt nystartsjobb samt arbete med stöd, ett år efter påbörjat program
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Arbete utan stöd inkl. nystartsjobb
Arbete med och utan stöd inkl. nystartsjobb
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Källa: Arbetsförmedlingen.
115

Se Taslimi (2011) och Arbetsförmedlingen (2012a) för ytterligare diskussioner kring tolkningar av
effektstudier i olika konjunkturella lägen.
116
Se Gartell, Gerdes och Nilsson (2013) för en utförlig beskrivning av hur effekterna av programmen har
beräknats.
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För arbete utan stöd var de skattade effekterna av arbetspraktik små eller obefintliga i
slutet av 1990-talet. Därefter ökade effekterna under en rad av år fram till 2007. För de
arbetssökande som påbörjade arbetspraktik 2007 och 2008 uppgick de skattade
effekterna till omkring 6−7 procentenheter. Det betyder att 6−7 procentenheter fler av
dem som deltagit i arbetspraktik fick ett arbete utan stöd jämfört med dem som inte fått
någon arbetspraktik. Åren 2009−2011 minskade effekten kraftigt och effekten av praktik
var mer eller mindre obefintlig. Under dessa år var andelen som fått ett arbete utan stöd
ett år efter programstart således lika stor för de som deltagit i praktik som för de som
ingick i jämförelsegruppen.117
Från och med att nystartsjobben infördes år 2007 kan de personer som ingår i studien ha
fått ett nystartsjobb ett år efter programstart. Figuren visar att andelen som fått ett arbete
utan stöd eller ett nystartsjobb var högre bland de som deltagit i arbetspraktik än bland
de personer som ingick i jämförelsegruppen. Under 2007-2008 fick drygt fem procent
fler av programdeltagarna ett arbete utan stöd eller ett nystartsjobb, och under 2009-2011
fick drygt åtta procent fler av programdeltagarna ett arbete utan stöd eller ett
nystartsjobb. Om även andra subventionerade anställningar inkluderas i utfallsmåttet,
tillsammans med arbete utan stöd och nystartsjobb, ökar effekten av arbetspraktik
ytterligare. Det är en högre andel bland deltagarna än bland personerna i
jämförelsesgruppen som får en subventionerad anställning. Effekten har varit relativt
konstant sedan 2007 och har uppgått till mellan två till tre procent.
Sammantaget har deltagarna under hela den studerade perioden fått framförallt
nystartsjobb men även subventionerade arbeten i större utsträckning än de personer som
ingår i jämförelsegruppen. Det är möjligt att införandet av nystartsjobb, vilket är en
rättighet för alla de som uppfyller villkoren, har trängt undan vanliga arbeten utan stöd.
Det vill säga att det är troligt att många av dem som fått ett nystartsjobb skulle ha fått ett
arbete utan stöd om inte nystartsjobben hade funnits.
Det är dock inte självklart att detta enbart är en effekt av programmet. Eftersom praktik
sker på en arbetsplats har Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att informera om
möjligheterna att få del av nystartsjobb och subventionerade anställningar när praktiken
har avslutats. Effekten kan således delvis vara ett resultat av utökade förmedlingsinsatser.
Att arbetspraktik tidigare har uppvisat små men positiva effekter stämmer väl överens
med resultaten från tidigare studier.118 Precis som för arbetsmarknadsutbildning är det
dock möjligt att arbetspraktik till allt större del har kommit att riktas till arbetssökande
som står längre ifrån arbetsmarknaden. Även konjunkturläget kan naturligtvis påverka
effekterna över tid.

117

Författarna påpekar att det finns risk för att effekten av att delta i programmet jämfört med att inte delta i
programmet är underskattad. För både deltagare och jämförelsegruppen är det vanligt att individerna mellan
matchningstillfället och mättidpunkten deltar i något annat program. Andelen är något högre för deltagarna än
för jämförelsepersonerna. En förklaring kan vara att deltagarna har en något sämre ställning på
arbetsmarknaden och därmed har större behov av insatser. Om så är fallet är risken att vi underskattar effekten
av arbetspraktik. Å andra sidan, om de program som följer efter den aktuella insatsen (praktik) har mer positiva
effekter på chansen att få ett arbete, så kan detta återspeglas i de skattade effekterna och då överskattas
effekten av arbetspraktik.
118
Se Riksrevisionen (2010) för en genomgång av tidigare svenska och internationella studier.
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Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att anpassa
arbetskraftsutbudet efter den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och på så sätt öka
arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Arbetsmarknadsutbildning ges i form av
kurser som upphandlas av olika utbildningsanordnare under en tidsperiod som normalt
varar som längst i sex månader. Under de senaste åren har framför allt utbildningar inom
transport, hantverksarbete inom tillverkning, kundservice, maskinoperatörsarbete samt
vård omsorg stått för de största volymerna.
I figur 3.8 visas effekterna av arbetsmarknadsutbildning.119 Figuren visar att deltagande i
arbetsmarknadsutbildning ökade möjligheterna att få ett arbete fram till 2007, därefter
har effekterna av programmet varit små och under senare år till och med obefintliga.
Programeffekterna för arbetsmarknadsutbildning uppvisar därmed samma mönster som
effekterna av arbetspraktik, även om nivåerna skiljer sig åt mellan programmen. Även
Okeke (2005) och de Luna m.fl. (2008) har studerat effekterna av
arbetsmarknadsutbildning. Båda studierna finner en effekt av arbetsmarknadsutbildning
på omkring 15 procentenheter för åren 2003 respektive 2002−2004, vilket stämmer väl
överens med de effekter som redovisas här.
Figur 3.8 Arbetsmarknadsutbildning. Skillnad mellan programdeltagare och jämförelsegrupp i andel
som har ett arbete utan stöd, arbete utan stöd samt nystartsjobb samt arbete med stöd, ett år efter
påbörjat program
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Källa: Arbetsförmedlingen.

119

Se Gartell, Gerdes och Nilsson (2013).
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Vid en uppdelning på de olika typer av anställning som deltagare och jämförelsegrupp
gått vidare till, framkommer att deltagare i arbetsmarknadsutbildning fått
subventionerade arbeten i något större utsträckning än jämförelsegruppen. Sedan
nystartsjobben infördes 2007 utgör dessa den större delen av skillnaden i
subventionerade anställningar mellan deltagargruppen och jämförelsegruppen.
På Arbetsförmedlingen pågår ett arbete med att analysera och undersöka vad de kraftigt
minskade effekterna av programmet kan tänkas bero på. Av de resultat som framkommit
av analysen så här långt framgår att de minskade effekterna av arbetsmarknadsutbildning
förmodligen beror på flera omständigheter som en otillräcklig styrning inom
myndigheten, förändrad sökandesammansättning, det kraftiga fallet i efterfrågan hösten
2008 samt ändrade upphandlingsrutiner.
Analysen visar att klara och tydliga mål är viktigt för att programmet ska fungera väl. I
förordningen om arbetsmarknadspolitiska program anges att arbetsmarknadsutbildning
ska användas för att underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och
motverka att brist på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden. Under senare år har
styrningen av de arbetsmarknadspolitiska programmen i regleringsbreven alltmer
förskjutits till att Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetssökande som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Detta har Arbetsförmedlingen tolkat som att det även ska gälla för
arbetsmarknadsutbildningen. Efterhand har det visat sig att det har varit svårt att
upprätthålla syftet med arbetsmarknadsutbildningen då denna inte enbart har använts
som en insats för att utbilda arbetssökande till yrken där det råder brist på arbetskraft.
Synen på vilka arbetstagare som står långt ifrån arbetsmarknaden har ändrats över tid.
Arbetsförmedlingens nya uppdrag innebär att myndigheten sedan år 2010 har ansvar
både för de individer som har förbrukat maximalt antal dagar i sjukförsäkringen och för
nyanlända, två grupper som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Innebörden av att
stå långt ifrån arbetsmarknaden har således förändrats under de senaste fyra fem åren.
De arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden har kommit att stå allt längre
ifrån arbetsmarknaden samtidigt som de ofta är i behov av extra stödinsatser.
Från år 2000 fram till år 2007 fanns det ett mål för arbetsmarknadsutbildningen att 70
procent av deltagarna skulle ha ett arbete inom 90 dagar efter avslutad utbildning. När
målet infördes ökade effekterna av programmet och efter att målet togs bort har
effekterna av utbildningen minskat. En förklaring till att effekterna ökade när målet
infördes är förmodligen att målet medförde att arbetsförmedlarna i större utsträckning
försökte identifiera de arbetssökande som skulle gynnas av utbildningen och att de blev
mer selektiva i vilka utbildningar som de erbjöd. En förklaring till de allt sämre effekterna
av arbetsmarknadsutbildning under senare år kan således bero dels på att det 70procentiga målet har försvunnit, dels på att allt fler av dem som är inskrivna som
arbetssökande vid Arbetsförmedlingen idag tillhör grupper som står mycket långt ifrån
arbetsmarknaden. Det kan ha lett till att programmet har getts till arbetssökande som inte
har kunnat dra nytta av programmet.
En annan förklaring kan vara att programmet har en sämre effekt till följd av en sämre
anpassning efter arbetsmarknadens efterfrågan. Slutligen kan även arbetsmarknadsläget
ha spelat in. När finanskrisen drabbade den svenska ekonomin hösten 2008 minskade
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efterfrågan på arbetskraft mycket snabbt. Från branschföreträdare förespråkades då, trots
vikande efterfrågan, att Arbetsförmedlingen skulle ha kvar befintliga volymer i de
utbildningar som var kopplade till industri och transport. Skälet till det var att man
förväntade sig att krisen endast skulle ha en kortvarig effekt och att det därefter skulle
uppstå behov av arbetskraft med denna yrkeskunskap igen. Med facit i hand kan man
konstarera att det behovet inte uppstod. I bättre tider är det lättare att veta vad man ska
utbilda för och i sämre tider omvänt. Det är också sannolikt en förklaring till att
effekterna av utbildningen har minskat.
Fram till och med 2007 ansvarade länsarbetsnämnderna för upphandling av
arbetsmarknadsutbildning, upphandlingen har därefter skett centralt från huvudkontoret
i Stockholm. Att upphandlingen numera sker centralt kan ha lett till en sämre förankring
av arbetsmarknadsutbildningen till olika lokala förutsättningar. Upphandling av många
olika leverantörer kan göra det svårt att få till en bra kedja av insatser vilket kan vara
extra viktigt för nyanlända som utöver själva utbildningen även kan behöva språkträning.
Studier visar att arbetsmarknadspolitiska insatser, och utbildningsinsatser i synnerhet,
ofta minskar både sysselsättning och lön på kort sikt till följd av inlåsningseffekter.
Inlåsningseffekten uppkommer eftersom sökintensiteten ofta sjunker under den tid
personer befinner sig i en insats.120 Utbildning är en långsiktig investering i individens
humankapital och det finns därför anledning att tro att de långsiktiga effekterna på
sysselsättning och lön av utbildning är större än de kortsiktiga.121

Stöd till start av näringsverksamhet
Stöd till start av näringsverksamhet innebär att arbetssökande som startar ett företag kan
få ett ekonomiskt stöd i form av aktivitetstöd till sin försörjning under inledningsskedet.
Stödet lämnas endast till dem som bedöms ha goda förutsättningar att driva företag och
där verksamheten bedöms få en tillfredställande lönsamhet och ge varaktig
sysselsättning. Vanligtvis lämnas stödet under högst sex månader.
För stöd till start av näringsverksamhet är effekten störst för osubventionerade arbeten
och något lägre om även subventionerade anställningar studeras (figur 3.9). Deltagarna
får därmed en subventionerad anställning i mindre utsträckning än
jämförelsepersonerna, vilket skulle kunna förklaras av att många av deltagarna
fortfarande driver sina företag vid uppföljningstidpunkten. År 1996 är effekten för
osubventionerade arbeten knappt 40 procentenheter för att sedan minska till knappt 25
procentenheter under perioden 1998−2002. De skattade effekterna ökar sedan över tid
till ungefär 45 procentenheter 2008 för att därefter åter minska. En så stor skillnad
mellan deltagare och jämförelsegrupp är i linje med tidigare forskning.122
Jämfört med arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning ser mönstret således lite
annorlunda ut, effekten är betydligt större än för de övriga programmen. Det bör dock
poängteras att storleken på effekten av stöd till start av näringsverksamhet inte är direkt
jämförbar med de andra programmen eftersom deltagarna sannolikt ser väldigt olika ut.
En förklaring till den stora positiva effekten som tillskrivs stöd till start av
120
121
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Se exempelvis Van Ours (2004).
Se Lechner och Wunsch (2009).
Se Forslund m.fl. (2011).
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näringsverksamhet kan vara att personer som har beviljats programmet kan ha
egenskaper som ger dem en fördel på arbetsmarknaden och att modellen inte fullt ut
korrigerar för detta.
En jämförelse av programdeltagarnas och jämförelsegruppens inkomster visar att
deltagare i programmet hade lägre inkomster än jämförelsegruppen under perioden
2005−2008. En förklaring kan vara att detta var en period med sjunkande arbetslöshet
och en relativt stark konjunktur, och att jämförelsepersonerna hade relativt lätt att få ett
arbete, samtidigt som personer som drev egna företag hade tjänat, relativt sett, mindre på
det gynnsamma arbetsmarknadsläget. Riksrevisionen (2012) har jämfört utfall av stöd till
start av näringsverksamhet mellan inrikes födda och utrikes födda deltagare för deltagare
under året 2003. Studien visar att stödet har positiva effekter på sysselsättningen, om än
något mindre för utrikes födda. Men även här konstateras att många av deltagarna har
(mycket) låga inkomster från sin verksamhet. Särskilt kvinnliga, utrikes födda deltagare.
Figur 3.9 Stöd till start av näringsverksamhet. Skillnad mellan programdeltagare och
jämförelsegrupp i andel som har ett arbete utan stöd, arbete utan stöd samt nystartsjobb samt
arbete med stöd, ett år efter påbörjat program
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Källa: Arbetsförmedlingen.

Jobbgarantin för ungdomar
Forskningen kring jobbgarantin för ungdomar ger inte någon entydig slutsats om
deltagare i programmet snabbare hittar ett jobb. Studier visar på såväl positiva som
uteblivna effekter av programmet. I Hall och Liljeberg (2011) studeras de ungdomar som
skrevs in programmet 2008−2009. Resultaten visar på att programmet hade en positiv
effekt på deltagarnas sannolikhet att hitta ett arbete under 2008 men inte under 2009.
Gerdes (2011) studerar dem som skrevs in i programmet mellan 2008−2010 och finner
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resultat som indikerar att personer i deltagargruppen lämnar Arbetsförmedlingen i något
snabbare takt än personer i kontrollgruppen. Resultaten är dock i flertalet fall inte
statistiskt säkerställda.
Antagligen påverkas effekten av programmet av konjunkturen och av
arbetsmarknadsläget. När konjunkturen vänder nedåt och det finns färre jobb att söka
kan effekten förväntas bli sämre. Under 2009, till följd av det försämrade
arbetsmarknadsläget, deltog betydligt fler ungdomar i programmet vilket också kan ha
medfört en minskning av programmets kvalité. Forskningen kring programmet pekar
också på att effektskattningarna tenderar att vara känsliga för valet av
uppföljningsperiod, det vill säga vid vilken tidpunkt efter programstarten som mätningen
sker.123 Det finns flera möjliga förklaringar till detta. En förklaring är att
programinnehållet varierar med hur länge personerna har varit inskrivna i programmet.
En annan tänkbar förklaring är att programmet kan ha bättre effekt för de ungdomar som
står närmare arbetsmarknaden än för de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Båda
studierna finner att jobbgarantin för ungdomar ger upphov till det som kallas för
förprogrameffekter124. Detta innebär att sannolikheten att hitta ett arbete ökar för
deltagargruppen redan innan programmets start, vilket skulle kunna förklaras av att de
ungdomar som räknar med att bli anvisade till programmet ökar sin sökaktivitet innan de
skrivs in. Att ungdomarna ökar sin sökaktivitet innan programmet startar skulle i sin tur
kunna bero på att ersättningsnivån sänks vid programstarten för en del ungdomar och att
en del ungdomar kan känna sig obekväma med att bli anvisade till en förordnad
verksamhet.

Jobb- och utvecklingsgarantin
Jobb- och utvecklingsgarantin(JOB) är idag en av Arbetsförmedlingens största
programinsatser, se tabell 3.8. Att samtliga som varit arbetssökande i drygt ett år eller
längre skrivs in innebär dock att det är svårt att utvärdera effekterna av programmet då
det är svårt att identifiera en lämplig jämförelsegrupp. Det är därmed inte möjligt att ge
ett direkt svar på frågan om jobb- och utvecklingsgarantin hjälper deltagare att få ett
arbete snabbare än vad de annars skulle ha fått.
I figur 3.10 visas hur det totala utflödet från JOB har utvecklats under de senaste åren. Av
figuren framgår att utflödet från JOB var förhållandevis högt den första tiden med
garantin. I samband med finanskrisen hösten 2008 sjönk utflödet kraftigt och minskade
sedan fram till årsskiftet 2009/2010. Därefter ökade utflödet på nytt fram till mitten av
2011 när ökningen åter planade ut. Efter det har det totala utflödet från programmet
fortsatt att öka svagt medan utflödet till arbete legat i stort sett still på nivån fyra procent,
vilket betyder en genomsnittlig väntetid till arbete på ungefär två år. Det totala utflödet,
vilket förutom utflödet till arbete även inkluderar de som lämnat programmet för att
börja studera, lämnat arbetskraften eller gått över till sjukförsäkringen med mera, har
fortsatt att öka till mellan sju och åtta procent per månad. Det innebär att den förväntade
vistelsetiden i JOB nu är cirka 13 månader. Om man jämför den utvecklingen med hur
utvecklingen varit för alla arbetssökande har utvecklingen för JOB deltagarna varit
123

Se Gerdes (2011).
Förekomsten av förprogrameffekter stämmer väl överens med resultaten i tidigare studier av insatser riktade
mot ungdomar, se Carling och Larsson (2005) samt Forslund och Nordström Skans (2006).
124
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betydligt mera gynnsam. Utflödet till arbete ligger nu i stort sett på samma nivåer som
före finanskrisen, och det totala utflödet är till och med något högre.
Figur 3.10 Utflödet från jobb- och utvecklingsgarantin juli 2007-2013, trendad månadsdata
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Figur 3.10 visar det genomsnittliga utflödet från JOB vid olika tidpunkter. Det
genomsnittliga utflödet bestämmer hur lång tid deltagare i programmet kan förväntas
vara inskrivna. Eftersom det kan finnas skillnader i utflödet beroende på när i tiden
deltagarna skrevs in i programmet kan det vara intressant att se på hur utflödet har
utvecklats för olika årgångar av inskrivna, det kan också säga något om vilka faktorer som
förklarar utvecklingen över tid. Figur 3.11 visar andelen deltagare som fortfarande är
inskrivna efter inskrivningstid i JOB.125 Ju lägre kurvan är och ju brantare dess lutning är
desto snabbare har det gått för deltagarna att få ett jobb. Som framgår av figuren finns det
skillnader beroende på vilket år deltagarna skrevs in i programmet. Dessutom skär
kurvorna varandra på några ställen vilket innebär att utvecklingen har varit olika vid olika
delar av inskrivningstiden. Bland dem som skrevs in under 2007 var det många som
lämnade programmet relativt snabbt. Efter 300 dagar var 47 procent kvar i JOB. Så
småningom saktade utflödet ner och kurvan planade ut och efter 700 dagar fanns cirka en
fjärdedel kvar av dem som skrevs in. Skillnaden är stor jämfört med dem som skrevs in i
programmet under de två påföljande åren, 2008 och 2009. Efter 300 inskrivningsdagar
fanns 55 procent kvar bland dem som skrevs in 2008 och 58 procent bland dem som
skrevs in året därpå. För dem som skrevs in 2009 tog dock utflödet ny fart efter 600
inskrivningsdagar och efter 700 dagar var andelen som fanns kvar i JOB mindre än för
dem som skrevs in 2007 0ch 2008. En viktig förklaring till dessa skillnader är sannolikt
125

Vid beräkningen av överlevnadsfunktionerna tillåts inskrivningstiden i JOB att brytas om högst 30 dagar. Det
innebär att inskrivningsperioderna för de arbetssökande som lämnar JOB och återkommer till inom 30 dagar
räknas som en sammanhängande period.
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arbetsmarknadens utveckling. Finanskrisen hösten 2008 påverkade efterfrågan på
arbetskraft ända fram till 2010 vilket tydligt avspeglar sig i hur chanserna att få ett arbete
utvecklats för deltagarna i programmet.
Figur 3.11 Andelen som finns kvar i JOB efter inskrivningstid i dagar (överlevnadskurvor),
2007-2013
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Som framgår av figuren är andelen deltagare som finns kvar i programmet efter en viss
tid i stort sett densamma för alla de år som visas i figuren. Efter 300 dagar kvarstår
mellan 47 till 55 procent av de som påbörjat JOB. Däremot är skillnaderna större efter
700 dagar, av dem som skrevs in under perioden 2007-2009 fanns 26 procent kvar efter
700 dagar, medan andelen för perioden efter uppgick till 17 procent. Utflödet har alltså
varit klart större för dem med längre inskrivningstider under de senaste fyra åren.
En tydligare bild av hur utflödet ser ut vid olika inskrivningstider i JOB får man genom
att relatera utflödet bland de inskrivna till inskrivningstidens längd. Ett vanligt mönster
när man studerar sådana samband för arbetssökande är att utflödet brukar minska ju
längre de arbetssökande varit arbetslösa. Detta beror åtminstone delvis på en
sorteringseffekt som innebär att de som har de största möjligheterna att få ett jobb hittar
det snabbare vilket medför att de med sämre förutsättningar blir kvar. Det kan också vara
så att långvarig arbetslöshet i sig bidrar till att minska chanserna för arbetssökande att få
ett jobb, så kallat varaktighetsberoende. I bästa fall kan Arbetsförmedlingen minska den
här effekten genom att rikta olika insatser till de som har de sämsta förutsättningarna.
Hur utflödet utvecklas under inskrivningstiden i JOB de olika åren framgår av figur 3.12.
Utvecklingen under åren 2007-2009 som visas i den vänstra delen av figuren skiljer sig
tydligt från de senare årens mönster som visas i den högra delen av figuren. Som tidigare
konstaterats finns det stora inbördes skillnader mellan 2007, 2008, och 2009. Den
viktigaste orsaken till dessa skillnader är troligen finanskrisens effekter på
arbetsmarknaden. De som gick in i JOB under 2007 hade under det första året av
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inskrivningsperioden ett relativt bra arbetsmarknadsläge. Därefter inträffade finanskrisen
2008 och efterfrågan på arbetskraft minskar vilket påverkar chanserna att lämna
programmet för ett arbete ända fram till 2010.
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Figur 3.12 Utflödet från JOB (hasarder), 2007-2013
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I motsats till dem som skrevs in 2007 och 2008 ökade chansen att lämna programmet
under det första året för de som skrevs in 2009, vilket kan förklaras av att de kom in i
programmet när efterfrågan på arbetskraft var låg men där situationen på
arbetsmarknaden blev bättre allt eftersom. Sambandet mellan inskrivningstid och
utflödet till arbete för de följande åren visar på betydligt stabilare samband. Den bild som
visas här representerar sannolikt ett mer ”strukturellt” samband utan kraftigare påverkan
av konjunkturen. Av figuren framgår att utflödet är ganska konstant under det första året
i JOB och att det når en topp efter ett år.126 Därefter minskar utflödet till en ny lägre nivå
fram till omkring två års vistelsetid då utflödet åter når en topp. Det är vid denna
tidpunkt som många deltagare i programmet övergår till sysselsättningsfasen. Under
denna fas är utflödet klart lägre än under de båda första faserna. Utflödet under den här
sysselsättningsfasen är dock klart högre för de senare årens inflöde än för inflödet under
2007-2008. Bortsett från den variation som kan förklaras av konjunkturen finns samma
mönster för åren 2007-2009.
Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete
Arbetsförmedlingen har tillsammans med Försäkringskassan ett gemensamt uppdrag att
hjälpa individer som varit sjukskrivna under en längre tid att återfå sin arbetsförmåga och
underlätta vägen tillbaka till egen försörjning. En del i detta arbete utgörs av programmet
arbetslivsintroduktion som har funnits sedan januari år 2010 och vänder sig till de
126

Gartell och Rosén (2011) visar att sannolikheten att lämna JOB minskar med programtiden.
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personer som har förbrukat maximalt antal dagar i sjukförsäkringssystemet. Några
månader innan ersättningen från sjukförsäkringen tar slut får individen ett erbjudande
om att delta i programmet .Programmet varar i maximalt tre månader och föregås av ett
överlämningsmöte där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt
medverkar för att informera och förebereda deltagaren inför övergången från
sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen. Programmet riktar sig till personer med
omfattande ohälsa och syftar till att undersöka individernas möjligheter att ta del av
Arbetsförmedlingens övriga program och insatser. Under 2013 var det 13 325 personer
som påbörjade programmet vilket kan jämföras med 10 829 året innan. Det är svårt att
mäta på vilket sätt programmet påverkar individernas möjligheter att återgå till arbete
och det saknas därför effektutvärdering av programmet. Eftersom alla som förbrukat
maximalt antal sjukförsäkringsdagar erbjuds att delta i programmet går det inte att skapa
en giltig kontrollgrupp. Flera uppföljningar om vad deltagarna gör efter avslutat program
har dock genomförts och dessa visar att en relativt stor del av deltagarna övergår till
någon annan form av verksamhet i Arbetsförmedlingens regi efter programmets slut. Av
dem som påbörjade programmet 2013 var 46 procent fortfarande kvar hos
Arbetsförmedlingen ett år efter påbörjat program, 16 % procent hade lämnat till arbete
och studier medan resterande 37 procent hade lämnat Arbetsförmedlingen, i de allra
flesta fallen för att återgå till sjukförsäkringen.127 Liknande resultat ges även av en rapport
från inspektionen av socialförsäkringen(2013) som finner att ungefär hälften av dem som
lämnade sjukförsäkringen 2010 återvände till denna inom ett år.
I februari 2012 införde Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkringskassan en ny
arbetsmetod kallad gemensam kartläggning med syftet att i ett tidigt skede av sjukfallet
identifiera individer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det nya arbetssättet
går ut på att individens förutsättningar för arbete och behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering bedöms i gemensamma möten mellan individen, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Även andra aktörer som vårdgivare, arbetsgivare och kommunen kan
delta i dessa möten.
De individer som bedöms redo för aktiva insatser får möjlighet att ta del av både
arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser med fortsatt ersättning från
Försäkringskassan. Arbetslivsinriktade insatser är till för personer med en relativt stabil
aktivitetsnivå och kan till exempel bestå av vägledning, jobbsökaraktiviteter och
arbetsplatsförlagda aktiviteter medan arbetsförberedande insatser erbjuds till personer
med mycket låg aktivitetsnivå i syfte att göra dem redo att i ett senare skede gå in i
arbetslivsinriktade insatser. Exempel på arbetsförberedande aktiviteter är datorträning,
friskvårdsaktiviteter, ergonomi samt bearbetande insatser.
Under 2013 genomfördes totalt 21 609 gemensamma kartläggningar.128 Den stora
majoriteten av kartläggningar genomfördes med personer som har ersättning från
Försäkringskassan (77 procent med sjukpenning och nio procent med
Se Arbetsförmedlingen (2014b).
Det är viktigt att poängtera att gemensam kartläggning riktar sig till personer som bedöms behöva
rehabiliteringsinsatser eller annan hjälp för att kunna ta sig tillbaka till arbetsmarknaden och inte till de personer
som i rehabiliteringskedjans olika faser bedöms kunna ordna arbete på egen hand.
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aktivitetsersättning) medan cirka tolv procent av kartläggningarna initierades av
Arbetsförmedlingen.129 Ungefär hälften av kartläggningarna resulterade i att individerna
fick bedömningen att de saknade förutsättningar att ta del av aktiva insatser. Under 2013
var det totalt 9 766 personer som efter gemensam kartläggning fortsatte till aktiva
insatser hos Arbetsförmedlingen.
I den vetenskapliga litteraturen finns få studier som visar att rehabiliteringsinsatser
faktiskt ökar individernas arbetsförmåga och chanser till att avsluta sjukfall. För att
undersöka effekten av gemensam kartläggning genomfördes därför under slutet av 2012
och början av 2013 en försöksverksamhet där individer som bedömdes vara i behov av
gemensam kartläggning slumpmässigt delades in i en försöksgrupp och en kontrollgrupp.
Deltagarna i försöksgruppen kallades omedelbart till gemensam kartläggning medan
deltagarna i kontrollgruppen kallades först 90 dagar senare. Deltagarnas sjukfallslängd
och eventuell ”status” på Arbetsförmedlingen följdes sedan upp fram till och med januari
2014. Resultaten visar att en tidigareläggning av den gemensamma kartläggningen
minskade tiden som sjukskriven och ökade möjligheterna till arbete och utbildning.
Resultaten tyder därmed på att gemensam kartläggning ökar individernas möjligheter att
ta sig från sjukskrivning till arbete och egen försörjning.

Etableringsuppdraget
När etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010 fick Arbetsförmedlingen ett
utökat, övergripande och samordnat ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända
grupper i Sverige. Tidigare hade detta ansvar legat på kommunerna. Syftet med denna
reform är att stärka dessa gruppers arbetsmarknadsetablering genom att erbjuda dem
flera offentliga etableringsinsatser i 24 månader. Reformen omfattar flyktingar, andra
skyddsbehövande och deras anhöriga i åldern 20 till 64 år, som beviljats
uppehållstillstånd inom två år efter ankomsten till Sverige.130 Så snart ett
uppehållstillstånd har blivit beviljat ska Arbetsförmedlingen genomföra etableringssamtal
med den nyanlände. Vid samtalen ska en individuell etableringsplan upprättas med
insatser som syftar till att påskynda etablering på arbetsmarknaden. Förutsatt ett aktivt
deltagande i de insatser som ingår i planen har den nyanlände rätt till
etableringsersättning.131 I etableringsplanen skall Svenskundervisning för invandrare
(SFI), samhällsorientering (SO) och arbetsförberedande insatser som praktik,
arbetsmarknadsutbildning och validering alltid ingå. Nyanlända har också rätt att få en
etableringslots, en aktör som ska stödja den nyanlände att genomföra aktiviteterna i
planen. För att anpassa bosättningen av nyanlända efter det lokala arbetsmarknadsläget
fick Arbetsförmedlingen i samband med att reformen sjösattes även ett utökat mandat att
i samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket påverka inom vilka län de nyanlända
ska bosätta sig i.

Arbetsförmedlingen kan initiera gemensam kartläggning för arbetssökande som på grund av sjukdom inte
kan delta i planerade aktiviteter eller upprätta en handlingsplan.
Den anhöriga ska ha sökt om uppehållstillstånd inom två år från det att anknytningspersonen först togs emot
i en kommun, se 3§ SFS2010:197 Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Från och med
den 1 januari 2014 sker en permanent utvidgning av målgruppen då denna gräns ändras till sex år efter
ankomsten.
131
Dessutom finns tilläggsersättningar till nyanlända med barn och för bostadskostnad.
129
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Bosättningsfrågan har varit en stor utmaning under 2013 då antalet nyanlända har ökat
kraftigt samtidigt som det varit brist på kommunala bosättningsplatser. Antalet
nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget ökade under 2013 med 84 procent till
att omfatta i genomsnitt 22 800 deltagare per månad. 132
Under 2013 har det skett en del förändringar inom etableringsuppdraget. Numera är det
tillåtet att arbeta inom ramen för etableringsplanen, vilket 12 procent av deltagarna
utnyttjade i september 2013.133 Andra förändringar inkluderar en utveckling av tolk- och
språkstödet för att öka möjligheterna till distanstolkning för dem som bor i glesbygden
samt ett ökat utbud av insatser som syftar till att stärka de personer med kort eller ingen
utbildning genom ett praktiskt basår och/eller arbetspraktik som ”Arbetsträning med
handledare”.134
I nuläget finns det inga studier som utvärderar huruvida reformen påverkat nyanländas
integrering på arbetsmarknaden. Av metodologiska skäl är det generellt svårt att
utvärdera reformer som implementeras vid en och samma tidpunkt. Anledningen till det
är att det är svårt att skapa en likvärdig jämförelsegrupp. Även om det går att skapa en
jämförelsegrupp betingat på olika faktorer kvarstår andra problem som att kunna förstå
den bakomliggande mekanismen. Att många insatser inom ramen för
etableringsuppdraget implementerades samtidigt har medfört att det är svårt att särskilja
vilken, varför, för vem och hur en insats har haft den största effekten för nyanländas
etablering på arbetsmarknaden. En annan anledning till att det i dagsläget inte existerar
några utvärderingar av etableringsuppdraget är att det är först under 2013 som ett större
antal av de nyanlända har haft möjlighet att fullt utnyttja sin maximala tid med
etableringsinsatser. För närvarande pågår flera olika kompletterande studier som
undersöker om reformen lett ökade möjligheter för nyanlända på arbetsmarknaden.
De försöksverksamheter som föregick den nationella lanseringen av etableringsreformen
har dock studerats och därmed bidragit med värdefull kunskap. Uppföljningar av de
etableringssamtal som genomfördes under 2009 och 2010 visar att dessa leder till
snabbare möten mellan Arbetsförmedlingen och den nyanlände och till att nyanlända
snabbare får del av ett arbetsmarknadspolitiskt program. Trots att samtalen syftar till att
hjälpa de nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden genom rådgivning om
bostadsorter och arbete visar undersökningen att samtalen inte har lett till att fler
deltagare får arbete. En möjlig förklaring till detta är att arbetsförmedlare anser det vara
svårt att ge specifika rekommendationer om arbete eller bostadsort, som oftast ställer
krav på arbetslivserfarenhet, då en stor andel av deltagarna är lågutbildade.135 En annan
försöksverksamhet är SFI-bonusen som infördes i mindre skala ett år innan den sjösattes
på nationell nivå i september 2010. Bonusen är en prestationsbaserad
stimulansersättning inom svenskaundervisning för invandrare och syftar till att fler
nyanlända invandrare ska lära sig svenska snabbare. Utvärdering av försöksverksamheten
i femton kommuner visar att bonusen inte har haft någon märkbar effekt på
studieresultat förutom i Stockholms kommun. Detta kan möjligen förklaras med att
Stockholms kommun är geografiskt större, har en större befolkning och att resurserna för
132

Se Arbetsförmedlingen (2014b).
Se Arbetsförmedlingen, (2013d).
Se Arbetsförmedlingen (2014b).
135
Se Liljeberg och Sibbmark (2011).
133
134
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att snabbt erbjuda SFI-kurser är bättre.136 Med anledning av detta kommer bonusen att
avvecklas från och med den 1 juli 2014.
Förstärkta satsningar på integration av nyanlända i form av jobbcoachning bedrevs som
försöksverksamhet i ett antal kommuner under 2006. Utvärderingen visar att
handläggartätheten är en viktig faktor för att kunna lyckas stärka individers ställning på
arbetsmarknaden. De arbetssökande som hade en förmedlare med färre ärenden hade
högre sannolikhet att få ett arbete utan stöd. En förklaring till det är att förmedlare med
färre ärenden hade mer tid till kvalitativ jobbcoaching och kunde på så vis kompensera de
nyanländas bristande sociala nätverk och hjälpa dem att stärka sina svenskakunskaper.
Dessa positiva effekter återfanns dock endast för nyanlända män.137
Det pågår forskningsstudier som syftar till att fördjupa kunskaperna om hälsans betydelse
för nyanländas möjligheter till integration och etablering på arbetsmarknaden. Då ohälsa
är ett stort hinder för integration och etablering på arbetsmarknaden och är en förklaring
till långa genomströmningstider i etableringsprocessen för asylsökande och nyanlända
blir det viktigt att utveckla det hälsofrämjande perspektivet i etableringsarbetet.138

Subventionerade anställningar
Långtidsarbetslösa har svårare att få ett arbete än personer som varit arbetssökande en
kortare tid. En förklaring kan vara att arbetsgivare är oroliga för att en långtidsarbetslös
inte kommer att göra ett lika bra jobb som den som varit arbetslös en kortare tid. Genom
att erbjuda olika former av anställningssubventioner kan arbetsgivare bli kompenserade
för den anpassning av arbetsinnehåll, arbetstempo och liknande som påverkar personers
arbetskapacitet och lägre bidrag till produktionen. Subventionen kan minska den risk
som det bedöms att det är att anställa en person som varit arbetslös länge.
Förhoppningen är att den som blir anställd med en subventionerad anställning senare ska
ha lättare att hitta ett reguljärt jobb eller att den subventionerade anställningen ska
övergå i ett reguljärt jobb. Forskning visar att olika former av riktade, tillfälliga,
anställningssubventioner generellt fungerar väl när det gäller att få tillbaka personer med
långa arbetslöshetstider in på arbetsmarknaden.139 Jämfört med andra
arbetsmarknadspolitiska åtgärder har subventionerade anställningar generellt uppvisat
de största effekterna när det gäller att förbättra personers möjlighet att få ett jobb.140
År 2007 infördes nystartsjobben som innebär en skattereduktion för de arbetsgivare som
anställer arbetssökande som varit arbetslös i minst ett år.141 Till skillnad mot
136

Se Engdahl och Åslund (2013).
Se Andersson Joona och Nekby, 2012.
138
Se forskningsprojektet Milsa som beräknas pågå till och med 2015. Projektet leds gemensamt av
länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola där Arbetsförmedlingen deltar som medfinansiär:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2013/Pages/nytt-projekt-utvecklar-halsoarbetet-i-integration-avnyanlanda.aspx?keyword=milsa
139
Forslund m.fl. (2004) finner att tiden att hitta ett osubventionerat arbete minskade med 8 procent som en
effekt av anställningssubventionen. Resultatet styrks av Larsson m.fl. (2005) som utvärderar friåret och finner
att möjligheten att få ett subventionerat vikariat minskade arbetslöshetstiden för dem som fick vikariaten. För
andra studier se exempelvis Calmfors m.fl. (2002), Card m.fl.(2010), Forslund och Vikström (2011).
140
Se översikt i Calmfors m.fl. (2002) för en jämförelse av svensk arbetsmarknadspolitik. Grubb och Martin
(2001) finner liknande resultat för OECD-länderna.
141
Samtidigt försvann möjligheten till allmänt och förstärkt anställningsstöd. Nystartsjobben syftar till att
motverka långtidsarbetslöshet och innebär att arbetsgivare som anställer en individ som stått utanför
arbetsmarknaden i minst ett år, får en skattereduktion som varar under lika lång tid som personen som stått
utanför arbetsmarknaden. År 2009 fördubblades skattereduktionen och arbetsgivaren får numera, i normalfallet,
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anställningsstöd utgör nystartsjobben en rättighet för den arbetsgivare som anställer en
person som uppfyller kraven, jämfört med anställningsstöden som behovsprövas.
Nystartsjobben riktar sig också till en bredare grupp av personer. Liljeberg m.fl. (2012)
studerar hur nystartsjobben påverkar arbetslöshet och sysselsättning och finner att
tillgången till nystartsjobb gör att arbetssökande får arbete med stöd fortare än vad de
annars skulle ha fått. Nystartsjobben medför att flödet från arbetslöshet till
subventionerad anställning ökar med i genomsnitt 17 procent. Den fördubblade
subventionen tycks också innebära att dubbelt så många får subventionerad
sysselsättning. En fördubblad subventionslängd tycks däremot inte påverka flödet till
arbete med stöd. Studien visar att undanträngningseffekten är stor. 63 procent av alla
nystartsjobb skulle ha kommit till stånd även utan denna subvention.

3.2 Går det att mäta hur Arbetsförmedlingen påverkar
arbetsmarknadens funktionssätt?
Det är närmast en omöjlig uppgift att direkt empiriskt mäta effekten av hur
Arbetsförmedlingen påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. En grundläggande orsak
är att det saknas en kontrafaktiskt jämförelse, det vill säga det är omöjligt att mäta hur
utfallet skulle ha blivit om Arbetsförmedlingen inte hade funnits. En annan orsak är att
”arbetsmarknadens funktionssätt” varken är ett begrepp som enkelt låter sig kvantifieras i
en utfallsvariabel eller är ett begrepp som enbart omfattar matchningen på
arbetsmarknaden som är fokus för Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är dock möjligt
att närma sig ett svar på frågan om Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att
påverka utvecklingen av matchningen av arbetssökande med lediga platser genom att
studera olika indikatorer som på olika sätt kan antas påverka matchningsutfallet.
Nedan visas hur Arbetsförmedlingen försöker påverka funktionssättet i denna mer
begränsade mening genom att prioritera vissa grupper när det gäller insatser och
program. Dessutom visas hur utflödet till arbete varierar för olika grupper av
arbetssökande. Slutligen redovisas hur matchningen för inskrivna arbetssökande vid
Arbetsförmedlingen har utvecklats över tid.

3.2.1 Samarbetet med kompletterande aktörer – ett verktyg för att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt?
Förutom de insatser och program som bedrivs i Arbetsförmedlingens regi har
myndigheten sedan 2007 upphandlat tjänster av så kallade kompletterande aktörer.142 I
Sverige143 erbjuds framför allt coachningstjänster hos kompletterande aktörer, men även
tjänsterna etableringslots, coacher över tröskeln samt Rehabilitering, sysselsättning och
arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning (RESA).144 Flera av tjänsterna ges

en skattereduktion som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften. För en mer detaljerad redogörelse över
regelverket för nystartsjobb, se Arbetsförmedlingen (2011b).
142
Även innan 2007 upphandlade Arbetsförmedlingen tjänster som exempelvis arbetsmarknadsutbildning av
externa aktörer, benämningen kompletterande aktörer kom med nuvarande regering.
143
Se Arbetsförmedlingen (2012a) för diskussion om likheter och skillnader mellan systemen i olika länder.
144
Se kapitel 1 för en genomgång av vilka tjänster som erbjuds.
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inom ramen för ett valfrihetssystem145 som innebär att arbetssökande själva får välja
vilken leverantör som ska utföra tjänsten bland de leverantörer som har blivit godkända
av Arbetsförmedlingen. I Sverige, liksom i det generella fallet vid upphandling av
arbetsförmedlingstjänster, har myndigheten det yttersta ansvaret för de tjänster som
tillhandahålls av de kompletterande aktörerna.
Kompletterande aktörer har införts för att kunna erbjuda arbetssökande förbättrade
möjligheter till individuellt anpassade åtgärder och för att öka förutsättningarna för
arbete. Förhoppningen var att införandet av nya aktörer skulle leda till nya, och mer
effektiva, arbetssätt både med avseende på att få fler i arbete men också för att öka
kostnadseffektiviteten.146 Att mäta hur kostnaderna faktiskt påverkats är dock förknippat
med stora svårigheter. Det finns svårigheter både med att identifiera vilka kostnader som
uppkommit till följd av införandet av kompletterande aktörer och vilka kostnader som
skulle ha tillkommit i organisationen även utan upphandling av tjänster. Det har också
visat sig vara svårt att bestämma vad de tjänster som de kompletterande aktörerna idag
utför men som tidigare erbjöds av Arbetsförmedlingen kostade innan införandet. Det
finns också studier som visar att om kostnaderna sjunker så är det snarare ett resultat av
att de arbetssökande fått färre insatser än att insatserna blivit mer kostnadseffektiva.147
Upphandling av arbetsförmedlingstjänster genererar konkurrensutsättning av
förmedlingsverksamheten, vilket leder till nya byråkratiska processer för att kontrollera,
utvärdera och reglera marknaden, vilket i sin tur innebär ökade transaktionskostnader
som måste tas hänsyn till. Även dessa kostnader är svåra att mäta.148
Ett annat syfte med att upphandla tjänster av externa leverantörer är att öka
individanpassningen och specialiseringen av de tjänster som erbjuds. Studier visar att
privata aktörer ökar flexibiliteten i systemen genom att söka efter och arbeta med nya
lösningar.149 Det finns dock en risk att system med kompletterande aktörer kan medföra
att innehållet i tjänsterna standardiseras när de nya aktörerna försöker rationalisera
verksamheter för att göra dem mindre kostsamma, till exempel genom att behandla
arbetssökande efter grupptillhörighet istället för att se till deras individuella behov, vilket
också varit fallet i vissa länder.150
Internationellt är det vanligaste styrmedlet vid förmedlingstjänster resultatbaserade
kontrakt, oftast i kombination med en fast ersättningsdel.151 Vid resultatstyrning är
ersättningen resultatbaserad och styrningen bygger på en tydlig incitamentsstruktur där
leverantören ersätts efter hur väl aktören lyckas med att hjälpa den arbetssökande, ofta
oavsett metod. I ett system med ett stort antal leverantörer föredras ofta ett
resultatbaserat ersättningssystem eftersom alternativet med detaljstyrning kräver stora
resurser för att följa upp och kontrollera. I Sverige används resultatbaserade
ersättningsmodeller i flera tjänster. Ersättningen är emellertid inte helt baserad på
145

SFS 2008:962 Lagen om valfrihetssystem (LOV). LOV användes för första gången vid de upphandlingar som
gjordes under 2011. Innan dess upphandlades tjänster hos de kompletterande aktörerna i enlighet med lagen
om offentlig upphandling (LOU).
146
För en mer teoretisk diskussion kring utkontraktering, se Arbetsförmedlingen (2012a).
147
Se OECD (2012).
148
Se exempelvis Sol (2005), Bruttel (2007), Struyven (2007), Bredgaard och Larsen (2008).
149
Se exempelvis Hirst m.fl.(2002), Joyze och Pettigrew (2002) och Considine (2011).
150
Se McQuaid m.fl. (2007), Bredgaard och Larsen (2008), OECD (2012).
151
Se Bruttel (2004), Struyen och Steurs (2005) och Finn (2008).

Sida: 101 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

resultat, en viss del av ersättningen utgår för leverantörens arbete med deltagaren även
om deltagaren inte uppnår det önskade resultatet.
Ersättningsmodellen är av stor vikt för att stimulera de incitament som ger önskade
resultat. Ersättningen ska vara tillräckligt hög för att attrahera duktiga och seriösa aktörer
men inte så hög att systemet ger orimligt höga vinster. Dessutom måste
incitamentstrukturen i ersättningssystemet förhindra att vissa grupper av arbetssökande
prioriteras152 av leverantörerna. Ett annat sätt att försöka kontrollera leverantörerna är
genom valfrihetssystem. Tanken med valfrihetssystem är att arbetssökande via sina val
ska styra vilka leverantörer som blir kvar på marknaden och vilka som kommer att
försvinna. Detta innebär att en viss del av kvalitetsgranskningen utförs av den
arbetssökande. Ett nödvändigt villkor för att detta ska fungera är att antalet aktörer som
de arbetssökande har att välja mellan är tillräckligt stort, att den arbetssökande har full
information om leverantörerna och att den arbetssökande har rätt att byta leverantör.153
För exempel på hur Arbetsförmedlingen arbetar för att ge information till arbetssökande
inför valet av leverantör, se information om ratingmodellen i faktarutan nedan.
En studie av den franska förmedlingsverksamheten visar att effekterna av den offentliga
arbetsförmedlingen var dubbelt så stor som för den privata arbetsförmedlingen.154
Orsaken till detta bedöms vara att privata leverantörer framför allt gett stöd till deltagare
som står nära arbetsmarknaden och inte gett tillräckligt stöd till deltagare som står långt
ifrån arbetsmarknaden, så kallad ”parking”. För Tysklands del visar Krug m.fl. (2013) att
varken den offentliga arbetsförmedlingen eller de privata aktörerna förmår att förbättra
situationen för de arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Däremot är det
fler arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen som väljer att lämna
arbetskraften vilket minskar arbetslöshetssiffrorna något.
I flera länder diskuteras ersättningsmodellens och kontraktens betydelse för att uppnå de
resultat som önskas av de alternativa leverantörerna av arbetsförmedling. Erfarenheterna
från det danska systemet visar att dåligt formulerade mål i kontrakt med leverantörer kan
leda till att budgeten överskrids och i Tyskland menar många att kontraktens utformning
innebär att låga anbud vinner med sämre kvalitet som följd. I Frankrike har de privata
leverantörerna försvarat sina låga prestationer med att kontrakten är alltför detaljerade
och att de därför inte tillåter den utveckling av metoder som de menar krävs.
Australien är ett av de länder som har längst erfarenhet av att upphandla
arbetsförmedlingstjänster av privata aktörer och som ofta ses ett föregångsland på
området. Australien var ett av de första länderna inom OECD som konkurrensutsatte sin
arbetsförmedlingsverksamhet år 1998. Det finns dock inga studier som visar hur
utkontrakteringen av den australiensiska arbetsförmedlingen har påverkat möjligheterna
för arbetssökande att få arbete. Det är därför svårt att veta om systemet ökat effektiviteten
och om det har blivit mer kostnadseffektivt. 155 Det australiensiska systemet visar
152

Genom så kallad creaming eller parking. Se Heckman m.fl. (2002) för en diskussion av fenomenet.
I Sverige, med valfrihetssystemet (LOV), kommer antalet leverantörer att förändras hela tiden. Antalet
leverantörer av exempelvis jobbcoachning var omkring 770 stycken under år 2013. Dessutom har den arbetssökande möjligheten att byta leverantör vid behov.
154
Se Behaghel (2012).
155
Mikkonen (2013).
153
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emellertid att det finns stora fördelar med resultatstyrning, även för målgrupper som står
långt från arbetsmarknaden. Genom att fokusera på resultat ökar effektiviteten i
tjänsterna.
Förhållandevis få internationella studier har utvärderat vilken effekt införandet av nya
leverantörer av förmedlingstjänster har på de arbetssökandes möjligheter att få arbete.
Resultaten av de studier som finns är också varierande.156 För Sverige visar Bennmarker
m.fl. (2009) att utrikes födda som fick hjälp av kompletterande aktörer fick arbete
snabbare än dem som fick hjälp av Arbetsförmedlingen. För övriga grupper av
arbetssökande gick det däremot inte att påvisa att kompletterande aktörer ökat
möjligheterna för de arbetssökande att få ett jobb. Harkman m.fl. (2010) studerar
deltagarna inom jobb- och utvecklingsgarantin och hittar inga varaktiga effekter av
samverkan med kompletterande aktörer på sannolikheten att få arbete. Gartell (2011)
jämför intern coachning med coachning hos kompletterande aktörer och finner inga
skillnader i sannolikheten för arbetssökande att få ett arbete efter avslutad tjänst. Även
Liljeberg m.fl.(2012) jämför effekten av jobbcoachning hos kompletterande aktörer med
intern coachning i Arbetsförmedlingens regi. Resultaten visar generellt på små effekter av
kompletterande aktörers insatser. Personer som coachats av kompletterande aktörer och
personer som coachats på Arbetsförmedlingen får arbete i ungefär lika stor utsträckning.
Studien finner däremot att deltagare i jobbcoachning både får mer hjälp och är nöjdare än
de som inte deltagit i tjänsten. Jönsson m.fl. (2012) studerar skillnaden mellan privata
och offentliga utförare av arbetslivsinriktad rehabilitering under 2008-2010. Inte heller
de lyckas påvisa några skillnader mellan privata och offentliga utförare.
Hur kompletterande aktörer påverkar den svenska arbetsmarknadens funktionssätt är en
empirisk fråga som behöver utredas vidare. I ett system med många leverantörer är det en
utmaning att hitta en balans mellan ökad effektivitet och flexibilitet och oönskade
fenomen som ”cream-skimming”, där de arbetssökande som anses ha störst chans att få
ett arbete väljs ut av leverantörerna, och ”parking”, där leverantörerna inte hjälper de
arbetssökande som de anser ha sämst chans att få arbete, utan att överreglera
marknaden.157 Reglering är kostsamt och har potentiellt negativa effekter på de
mekanismer som ska leda till ökad effektivitet.
Det finns ännu inga belägg för att införandet av kompletterande aktörer har lett till
minskade kostnader för arbetsförmedling och inte heller för att de skulle vara mer
effektiva än den offentliga arbetsförmedlingen när det gäller att finna nya metoder för att
få ut de arbetssökande i arbete. Utvecklingen i andra länder visar att det tar lång tid att
skapa en väl fungerande marknad för den här typen av tjänster och teoretiskt finns det
anledning att tro att ett system med många leverantörer av arbetsförmedling på sikt leder
till en ökad specialisering för att omhänderta olika gruppers behov på arbetsmarknaden.
Lokalt förankrade aktörer kan förväntas finna lediga jobb som inte annars hade varit
tillgängliga för den arbetssökande. Ett system med kompletterande aktörer kan också
fylla en viktig roll när det gäller att möta snabba konjunkturförändringar där det gäller att
ha en flexibel organisation som på kort tid kan anpassas efter förändringar i inflödet av
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Se Hales m.fl. (2003), Hasluck m.fl. (2003),Winterhagen (2006) och Winterhagen m.fl. (2006).
Se Bruttel (2005), Sol (2005) och Bredgaard och Larsen (2007).

Sida: 103 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

arbetssökande. Erfarenheter från utformningen av ersättningssystem och kontrakt visar
dock att det kan vara viktigt att fundera över vilken av ovanstående funktioner som är
överordnad eftersom det finns anledning att tro att systemen behöver anpassas efter vad
som vill uppnås. Utvecklingen visar också att en grundläggande förutsättning för ett
fungerande ersättningssystem är att det är möjligt att bedöma nyinskrivnas
förutsättningar att få ett arbete på ett korrekt och tillförlitligt sätt.

Faktaruta
Rating – ett betygssystem baserat på resultaten för
kompletterande aktörer
Sedan hösten 2008 har lagstiftningen för upphandlingar av privata aktörer inom den
offentliga välfärden ändrats. Detta har bland annat resulterat i ökade möjligheter för de
arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen att välja bland olika privata
utförare av förmedlingstjänster. Den förordning som gett möjlighet till detta är ”Lagen
om valfrihet”, LOV (se Kapitel 1 för mer information om valfrihetssystemetet, LOV).
För att ett valfrihetssystem för de tjänster som kompletterande aktörer (KA) levererar ska
fungera bra krävs att de arbetssökande som ska välja får tillgång till lättillgänglig och
tillförlitlig information om vad som skiljer de olika kompletterande aktörerna åt och hur
väl de lyckats med att hjälpa arbetssökande att få arbete. Utan information om hur olika
kompletterande aktörer presterar blir det svårt för arbetssökande att göra rationella val.
Grundtanken är att de arbetssökande genom sina val, givet att de väljer de aktörer som
presterar bäst, ska gynna de aktörer som har de bästa resultaten. Genom valen ska
resurserna allokeras till de aktörer som lyckas bäst med att få ut arbetssökande i arbete.
Införandet av rating för tjänsten jobbcoachning
Arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har sedan januari 2012 haft
möjlighet att fritt välja vilken leverantör av tjänsten jobbcoachning som de vill ha. Ett
problem har dock varit att arbetssökande har svårt att fatta rationella val på basis av den
information de fått om vilka leverantörer de kan välja mellan. Det beror på att
arbetsförmedlare enligt regelverket varken får rekommendera eller ge tips om de företag
som kan förmodas vara bättre än andra. De arbetssökande som ska välja har fått
information om tillgängliga leverantörer och vad de erbjuder, men ingen information om
hur väl de tidigare har lyckats med sina uppdrag. De som fått jobbcoachning men som
inte själva aktivt valt vilken leverantör de vill ha, har tilldelats den som funnits närmast
hemmet.
För att komma tillrätta med detta gjordes under 2013 därför ett försök med att införa ett
ratingsystem för tjänsten jobbcoachning. Ratingsystemet hade tre syften: att underlätta
för arbetssökande att välja mellan företag, att styra leverantörer mot målet – fler i arbete,
och att stödja kvalitetshöjande konkurrens genom att duktiga leverantörer ska kunna få
fler deltagare. Ratingen innebar att leverantörerna tilldelades ett tregradigt betyg baserat
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på hur väl de lyckades med att få ut arbetssökande i arbete. Ratingen hade tre stjärnor
som högsta betyg, två stjärnor som medel och en stjärna som sämsta betyg. Värdena
publicerades på Arbetsförmedlingens webbplats i april 2013. Totalt lades det ut närmare
800 ratingvärden (stjärnor) för 309 företag. Det innebar att lite mindre än hälften av alla
de företag som erbjöd tjänsten erhöll ett ratingvärde. Att inte samtliga fick ett värde
berodde på att de var så nya i systemet att det inte var möjligt att följa upp hur bra de
lyckats med sitt uppdrag eller på att de haft färre än tio deltagare. I augusti 2013 gjordes
en uppdatering av ratingvärdena, vid uppdateringen fick 352 företag 900 nya
ratingvärden. Under våren 2013 ändrades förutsättningarna i och med att budgeten för
tjänsten jobbcoachning fick en snävare ram än som tidigare var beräknat och från och
med oktober 2013 fick inga nya anvisningar ske till denna tjänst och ratingen togs bort
från Arbetsförmedlingens webbplats. Det har inte varit möjligt att använda
ratingsystemet för andra befintliga tjänster beroende på att de inte är utformade så att det
går att mäta resultaten på ett tillförlitligt vis. Arbetsförmedlingen ser däremot över
möjligheten att använda ratingen i kommande tjänster som upphandlas enligt lagen om
valfrihetssystem.
Erfarenheter av ratingsystemet
Även om ratingsystemet endast var i bruk i sex månader under 2013 gav det
Arbetsförmedlingen viktiga erfarenheter inför kommande tjänster. En uppföljning av hur
introduceringen av ratingvärden för jobbcoacher påverkade jobbcoachernas möjligheter
att knyta till sig nya deltagare har visat att ratingen haft betydande inverkan på
deltagarnas val av leverantör, se Gerdes (2014a). De leverantörer som fick tre stjärnor
lyckades knyta till sig betydligt fler deltagare än de leverantörer som fick färre stjärnor.
Resultaten tyder därmed på att ett väsentligt villkor för potentiella samhällsekonomiska
effektivitetsvinster är uppfyllt, nämligen att de leverantörer som presterar bättre ökar
sina marknadsandelar medan de leverantörer som presterar sämre förlorar
marknadsandelar. Vilket innebär att ratingssystemet skapade incitament för alla
leverantörer av jobbcoacher att sträva efter att förbättra resultaten av sina tjänster.
Vilka arbetssökande hade störst nytta av ratingvärdena?
Resultaten från Gerdes (2014b) visar på att den information som ratingvärdena gav
främst utnyttjades av de arbetssökande som stod närmare arbetsmarknaden, de
arbetssökande som hade de bästa förutsättningarna att hitta ett arbete. Arbetssökande
med högre utbildning och kortare inskrivningstid använde sig av ratingvärdena i högre
grad än övriga arbetssökande. Arbetssökande med lägre utbildning likväl som
arbetssökande från utomeuropeiska länder tycks ha haft sämre nytta av de publicerade
ratingvärdena. Resultaten tyder därmed på att ratingsystemet snarare förstärker än
minskar gapet mellan olika sociala grupper i frågor som rör val av bättre service. I ett
system som bygger på valfrihet kommer de arbetssökande som är mer engagerade eller
som av andra anledningar har bättre förutsättningar, inte minst vad gäller sociala
nätverk, att bättre tillgodogöra sig information som ger dem tillgång till bättre tjänster.
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3.2.2 Vilka tar del av insatser och subventionerade anställningar
Arbetsförmedlingen ska bidra till att långsiktigt öka sysselsättningen och prioritera
grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att identifiera
personer med särskilt behov av stöd och erbjuda insatser som förhindrar
långtidsarbetslöshet tidigt i arbetslöshetsperioden. Med långtidsarbetslöshet avses här
arbetslöshet som varar i mer än sex månader. En viktig fråga är därför om tidiga
programinsatser i förebyggande syfte har riktats till personer som riskerar att få långa
inskrivningstider.
Det är möjligt att titta närmare på frågan genom att använda bedömningsstödet som är
det stöd som arbetsförmedlarna använder i samtalet vid ny- och återinskrivningar av
arbetssökande. Bedömningsstödet är en statistisk modell som med hjälp av
bakgrundsinformation beräknar risken för att ny- och återinskrivna arbetssökande ska bli
långtidsarbetslösa. Modellen tar bland annat hänsyn till de arbetssökandes ålder,
utbildning, födelseland, eventuellt funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
och tidigare arbetslöshetshistorik. Efter att risken har beräknats för var och en av de nyeller återinskrivna delas dessa in i fyra lika stora grupper utifrån deras bedömda risk för
långtidsarbetslöshet; sämst jobbchanser, något bättre jobbchanser, bättre jobbchanser
och bäst jobbchanser. Dessa arbetssökande följs därefter upp under ett halvår för att
undersöka hur stor andel som har fått en insats. Med ”insatser” avses här både program
som ger aktivitetsstöd och subventionerade arbeten. Modellberäkningen bygger på
samtliga personer i åldern 25−64 år som skrevs in som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen under perioden januari−juni 2013. Eftersom särskilda regler gäller
för ungdomar under 25 år har dessa uteslutits från analysen.
Resultaten från analysen har sammanfattats i figur 3.13. Som framgår av figuren ökar
andelen som får en arbetsmarknadspolitisk insats med den bedömda risken att bli
långtidsarbetslös. I gruppen som, enligt bedömningsstödet, har de sämsta jobbchanserna
och därmed den största risken för långtidsarbetslöshet är andelen som har påbörjat ett
program högst. På motsvarande sätt är andelen lägst för gruppen med de bästa
jobbchanserna.
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Figur 3.13 Nyinskrivna (uppdelat på arbetssökande som varit inskrivna i 0−13 veckor och 14−26
veckor) som påbörjat program tidigt, januari−juni 2013
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Källa: Arbetsförmedlingen.

Den grundläggande tanken med subventionerade anställningar är att de ska hjälpa
arbetssökande med begränsad konkurrensförmåga och utjämna skillnader i
arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Det är därför viktigt att stöden riktar sig till
de arbetssökande personer som har särskilda svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Genom att studera utflödet till arbete i jobb- och utvecklingsgarantin, är det möjligt att
undersöka om utflödet skiljer sig åt mellan olika grupper av långtidsarbetslösa och om
Arbetsförmedlingen bidrar till att utjämna eventuella skillnader. De som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin har varit arbetssökande under en lång tid, minst ett år, men det finns
stora skillnader mellan dem som är i programmet vad gäller deras möjligheter att få ett
arbete.
Återigen kan bedömningsstödet användas för att bedöma jobbchanserna för de
arbetssökande som skrivs in i jobb- och utvecklingsgarantin. Utifrån jobbchanserna
undersöks i vilken grad arbetssökande inom respektive grupp fått arbete utan stöd,
nystartsjobb samt arbete med stöd. Resultaten från analysen sammanfattas i figur 3.14.
Som väntat ökar utflödet till arbete successivt med individernas förutsättningar att få ett
arbete. Särskilt intressant är utflödets sammansättning inom respektive grupp. Andelen
som fått arbete utan stöd är högre för de arbetssökande inom garantierna som enligt
bedömningsstödet har de bästa jobbchanserna och det är färre inom denna grupp som
har fått ett arbete med stöd. För de med bäst jobbchanser inom garantierna utgörs
utflödet till arbete till övervägande del av arbeten utan stöd. Arbete med stöd utgör endast
en mindre del. För gruppen med sämst jobbchanser är bilden en annan. För denna grupp
utgör arbete utan stöd mindre än hälften av det totala utflödet, medan arbete med stöd
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och nystartsjobb utgör en betydligt större andel. Dessa iakttagelser pekar på att arbete
med stöd inom jobb- och utvecklingsgarantin i betydande utsträckning har fördelats efter
gruppernas olika behov. Lönesubventionerna bidrar således till att utjämna möjligheterna
att få ett arbete beroende på skillnader i konkurrensförmåga. Det kan således vara
motiverat med en subvention även om det sker på bekostnad av att arbetssökande med
något bättre förutsättningar får svårare att få jobb.
Nystartsjobben verkar å andra sidan gå till de arbetssökande inom jobb- och
utvecklingsgarantin som har de bästa jobbchanserna relativt sett. De tenderar att öka
snarare än att minska spridningen i jobbchanserna mellan dem med bättre och sämre
jobbchanser. En förklaring är att nystartsjobben är en rättighet för alla som uppfyller
villkoren, de är med andra ord inte behovsprövade som till exempel anställningsstöden.
Figur 3.14 Utflödet till arbete från jobb- och utvecklingsgarantin per vecka fördelat på grupper med
olika förutsättningar, samtliga som har deltagit i garantin under 2013, genomsnitt vecka 1−26
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Tidigare forskning visar att det är viktigt att studera vad som händer när subventionen tar
slut.158 Det finns en risk att personerna inte får behålla jobbet. En tänkbar effekt är därför
att sysselsättningen går ner igen vid subventionens slut. När det gäller nystartsjobb tycks
inte detta vara fallet.159 Istället verkar personer med nystartsjobb till stor del få behålla
sina anställningar när subventionen upphör. Andelen som får ett arbete utan stöd när
nystartsjobbet upphört är högre för dem i yngre åldrar, för dem utan en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och för dem med högre
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Se Forslund m.fl. (2004).
Se Liljeberg m.fl. (2012).
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utbildningsnivå.160 Detta speglar i stora drag de gängse jobbchanserna för de inskrivna
vid Arbetsförmedlingen.

3.2.3 Matchningen på arbetsmarknaden
Den främsta uppgiften för Arbetsförmedlingen är att understödja och förbättra
matchningen av arbetssökande med de lediga platser som finns på arbetsmarknaden.
Generellt är en nyanställning ett resultat av en sök- och rekryteringsprocess där det
handlar om att matcha samman arbetsgivare som söker en viss typ av arbetskraft med
arbetssökande som uppfyller dessa krav. Antalet nyanställningar vid en viss tidpunkt
påverkas också av hur många rekryteringsprocesser som arbetsgivarna har påbörjat och
av hur lång tid det tar att tillsätta de lediga platserna. Den tiden bestäms av åtminstone
två faktorer. För det första går det snabbare att tillsätta platser när konjunkturen viker
eftersom det då finns ett större antal sökande per ledig plats än i en högkonjunktur när
det går förhållandevis få arbetssökande per ledig plats. För det andra beror tiden som det
tar att tillsätta platser på effektiviteten i matchningen av dem som är arbetssökande mot
de platser som utannonseras.

Jobbchansen – flödet från arbetslöshet till arbete
I figur 3.15 visas jobbchansen, det vill säga hur stor andel av dem som är arbetssökande
som varje månad får ett arbete161 med eller utan stöd, för perioden 1996–2013. Idealt ger
jobbchansen en snabb indikation på hur svårt/lätt arbetslösa har att finna ett arbete och
kan användas för att ge en uppfattning om arbetsmarknadens matchningseffektivitet.
Indikatorn visar ett genomsnitt för alla de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och
som räknas som arbetssökande.
Chansen att få ett jobb var relativt liten i mitten av 1990-talet, därefter ökade den
succesivt och i början av 2000-talet uppgick andelen som fick ett jobb utan stöd till cirka
tio procent och till elva procent om även arbete med stöd inkluderas i måttet.
Jobbchansen höll sig sedan stabilt på denna nivå fram till 2006/07 då den ökade kraftigt.
I samband med finanskrisen 2008 sjönk sedan andelen kraftigt till sex respektive åtta
procent, det vill säga till ungefär samma nivåer som rådde i mitten av 1990-talet.
Jobbchansen har därefter legat kvar på denna nivå. Den lägre nivån efter finanskrisen
tyder på att de som idag är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har svårare att hitta jobb
jämfört med de som var inskrivna som arbetslösa under första hälften av 2000-talet.
Den genomsnittliga jobbchansen påverkas av ett stort antal faktorer varav en del inte kan
tolkas i termer av förändrad matchningseffektivitet. Något som direkt kan snedvrida
indikatorn är förändringar i statistiken som inte motsvaras av att den underliggande
verkligheten har förändrats. En annan faktor som inte heller direkt kan hänföras till
Se Statskontoret (2011).
Jobbchansen beräknas genom att relatera antalet personer som fått ett arbete med eller utan stöd varje
månad till summan av antalet inskrivna vid månadens början och halva inflödet av nytillkomna arbetssökande
under månaden. I jobbchansen ingår alla slag av arbeten, även de arbetssökande som fått deltidsarbete och
timanställningar. Här ingår således även arbetstagare som tillhör dem som inte har ett fullt utnyttjat arbetsutbud.
I en studie av Nilsson m.fl. (2012) visas att närmare hälften av alla de arbetssökande vars kontakt upphört med
Arbetsförmedlingen av okänd orsak, lämnat förmedlingen beroende på att de fått arbete. I de beräkningarna
som ligger till grund för jobbchansen i denna rapport tar vi dock inte hänsyn till detta vilket innebär att det totala
utflödet till arbete underskattas något.
160

161
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matchningens effektivitet är konjunkturläget som kan påverka efterfrågan på arbetskraft
och därmed balansen mellan antalet arbetssökande och lediga platser.
Figur 3.15 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare med aktivitetsstöd som varje månad fått
ett arbete utan stöd respektive arbete med stöd inklusive nystartsjobb, säsongsrensade
månadsdata, 1996–2013

Källa: Arbetsförmedlingen.

Utöver detta finns det en mängd olika strukturella faktorer som påverkar indikatorn.
Olika arbetssökande har olika chanser att få arbete beroende på deras utbildning,
födelseland, kön, ålder, funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga med
mera, se Bilaga 3.1. Om sammansättningen bland dem som är inskrivna som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen av någon anledning förändras kan det påverka
jobbchansen. Exempelvis kan förändringar i befolkningen, förändringar i
arbetskraftsefterfrågan för olika typer av arbetskraft, institutionella förändringar som
påverkar sammansättningen av de arbetsökande påverka jobbchansen eftersom den visar
hur jobbchansen ser ut för ett genomsnitt av samtliga inskrivna arbetssökande. Som
visades i kapitel 1 har andelen inskrivna som tillhör grupper med en svagare position på
arbetsmarknaden ökat kraftigt sedan 2007. I figur 3.16 visas jobbchansen uppdelat på
grupper med en svagare position på arbetsmarknaden och övriga. Andelen arbetssökande
som varje månad lämnar till arbete är betydligt högre för övriga än för svaga grupper,
skillnaden mellan grupperna har dessutom ökat under tidsperioden. I mitten av 2000talet hade övriga grupper dubbelt så stor chans att få ett jobb som de svagare grupperna.
Efter 2007 har skillnaden ökat och de senaste åren har det månatliga utflödet till arbete
utan stöd uppgått till cirka tre procent för svaga grupper och till cirka tio procent för
övriga grupper. Inkluderas även arbete med stöd i jobbchansen minskar skillnaden
mellan grupperna. År 2013 uppgick jobbchansen för arbete med och utan stöd till drygt 5
procent för svaga grupper och till cirka 11 procent för övriga grupper. Som framgår av
figuren har dock jobbchansen minskat för både svaga och övriga grupper. Jobbchansen är
betydligt lägre nu än under den första hälften av 2000-talet. Det tyder på att det finns
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andra faktorer, gemensamma för grupperna, som också har påverkat jobbchansens
utveckling.
Figur 3.16 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare med aktivitetsstöd som fått ett arbete
utan stöd respektive arbete med stöd inklusive nystartsjobb uppdelat på svaga respektive övriga
grupper, säsongsrensade månadsdata, 1996–2013
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En viktig faktor som kan påverka jobbchansen är de regler och institutioner som finns på
arbetsmarknaden och som påverkar beteendet hos arbetssökande och arbetsgivare. Som
exempel på detta kan nämnas regler för ersättningen vid arbetslöshet och hur de
arbetsmarknadspolitiska programmen utformas. Förändringar av det här slaget kan
påverka både vilka som vänder sig till Arbetsförmedlingen, hur statiken förs och hur
matchningseffektiviteten utvecklas. I samband med regeringsskiftet hösten 2006 inleddes
en period med ett flertal förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Nya
arbetsmarknadspolitiska program ersatte gamla och nya regler infördes för
arbetslöshetsförsäkringen och socialförsäkringarna och i slutet av 2010 fick
Arbetsförmedlingen även det övergripande huvudansvaret för nyanlända. Nedan följer en
genomgång av flera av de förändringar som kan tänkas ha påverkat indikatorn, för en mer
utförlig beskrivning av dessa förändringar och dess förmodade effekter på jobbchansen se
Harkman (2014) och Arbetsmarknadsapport 2013.
I januari 2007 avskaffades studerandevillkoret som grund för ersättning vid arbetslöshet
samtidigt som möjligheten till arbetslöshetsersättning vid ferieupphåll i studier togs bort.
Det ledde till att de grupper som berördes av dessa förändringar nu i mindre grad skriver
in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Eftersom detta är grupper med goda
möjligheter till arbete har det medfört att de som nu är inskrivna i större utsträckning
utgörs av arbetssökande med sämre jobbchanser.
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2008 försämrades arbetslöshetsersättningen vid deltidsarbete och timanställningar vilket
minskade incitamenten för arbetssökande att ta dessa typer av arbeten som en tillfällig
lösning. Eftersom utflödet till deltids- och timanställningar utgjorde en relativt stor del av
det totala utflödet till arbete har det medfört att jobbchansen har minskat. Ett ökat
utflöde till heltidsarbeten har inte kunnat kompensera för detta.
2007 infördes nystartsjobben som är en typ anställningar som har skattereduktion som
motsvarar en eller två arbetsgivareavgifter. Till skillnad mot andra anställningsstöd som
behovsprövas utgör nystartsjobben en rättighet för de arbetsgivare som anställer en
arbetssökande som uppfyller kraven. Nystartsjobben riktar sig dessutom till en bredare
grupp av arbetsökande. Införandet av dessa har troligen medfört att en större andel av de
arbetssökande numera får nystartsjobb istället för arbeten utan stöd.
År 2010 fick Arbetsförmedlingen ansvaret för de personer som förbrukat maximalt antal
dagar i sjukförsäkringen och i slutet av året infördes etableringsreformen i vilken
myndigheten gavs det övergripande ansvaret för etableringen av nyanlända. Båda dessa
förändringar har medfört att nya grupper som relativt sett står längre ifrån
arbetsmarknaden har skrivits in vid Arbetsförmedlingen vilket har bidragit till att
jobbchansen har minskat, se Arbetsmarknadsrapport 2013.
I samband med att jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) och jobbgarantin för ungdomar
(UGA) infördes 2007 ändrades rutinerna för registrering av utflödet till arbete. Det
innebär att många arbeten som tidigare räknades som övergångar till arbete vid
beräkningen av jobbchansen inte längre räknas in. Det gäller till exempel för de
arbetssökande som är i garantierna och som får ett deltidsarbete eller kortvarigt tillfälligt
arbete. I statistiken kvarstår dessa som arbetssökande i garantierna och rörligheten sker
istället inom garantierna. Det innebär att jobbchansen, som den mäts idag, underskattar
utflödet till arbete jämfört med tiden före garantiernas införande.
Eftersom många av dessa förändringar genomfördes samtidigt under en relativt kort
tidsperiod är det svårt att göra en korrekt bedömning av hur respektive förändring
påverkat jobbchansens utveckling, förändringarna är delvis invävda i varandra.
Resultaten i Harkman (2014) och i Arbetsmarknadsrapport 2013 tyder dock på att
nedgången av jobbchansen mellan de relativt stabila perioderna 2003-2005 och
2010-2012 kan förklaras av ovanstående faktorer, och att effekterna av dessa till och med
kan vara större än den observerade nedgången i jobbchansen.
Hur ska detta då tolkas i relation till begreppet matchningseffektivitet?
Matchningseffektiviteten beror ju dels på hur bra utbudet och efterfrågan stämmer
överens, dels på hur smidigt matchningsprocessen fungerar. Rena statistikförändringar
som medför att utflödet till arbete minskar bör naturligtvis inte tolkas i termer av
minskad matchningseffektivitet. Eftersom jobbchansen baseras på de arbetssökande som
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen kan inte heller förändringar som leder till en
omfördelning mellan de arbetssökande som skriver in sig vid Arbetsförmedlingen och de
som väljer att inte göra det, nödvändigtvis tolkas i termer av förändrad
matchningseffektivitet. Om förändringarna däremot också medfört att till exempel
studerande fått allt svårare att hitta feriejobb har däremot matchningseffektiviteten
försämrats.
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De förändringar som ligger närmast till hands att förmodas ha gett upphov till en
försämrad matchningseffektivitet är det ökade inslaget av svaga grupper bland de
arbetssökande och de försämrade villkoren för deltidsarbetslösa. En förändrad
sökandesammansättning med större inslag av så kallade svaga grupper kan tolkas i
termer av förändrad matchningseffektivitet om efterfrågan inte samtidigt har ändrats. Ett
utbud som inte stämmer överens med efterfrågan innebär att det tar längre tid för en
genomsnittlig arbetssökande att få ett arbete. De förändrade villkoren i
arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa har minskat incitamenten för de
arbetssökande som helst vill ha ett heltidsjobb att ta ett deltidsjobb som en tillfällig
lösning. Det har sannolikt lett till ett minskat utflöde till arbeten totalt sett eftersom
utflödet till heltidsarbeten endast har ökat marginellt. Även i det här fallet är det troligt
att en del av effekten på jobbchansindikatorn beror på att personer som ofrivilligt arbetar
deltid inte längre skriver in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Det är alltså
även i detta fall svårt att säga i vilken utsträckning effekten kan överföras till
arbetsmarknaden som helhet. Hur man värderar effekten måste också vägas mot syftet
med reformen som var att minska användningen av arbetslöshetsförsäkringen som ett
inkomststöd under långa perioder av deltidsarbete.
Utifrån detta resonemang förklaras således nedgången i jobbchansen för inskrivna vid
Arbetsförmedlingen med både statistikförändringar, en ändrad fördelning mellan de som
skriver in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och de som inte gör det, och en
förändrad matchningseffektivitet. Eftersom vi inte vet tillräckligt om hur jobbchanserna
utvecklats för dem som inte längre skriver in sig vid Arbetsförmedlingen är det svårt att
göra en kvantitativ uppskattning av effekten på matchningseffektiviteten för
arbetsmarknaden som helhet. Den jämförelse som görs med
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) i Harkman (2014) och som omfattar samtliga
arbetssökande på arbetsmarknaden tyder dock på en mer positiv utveckling för de
arbetssökande som inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, än för dem som är
inskrivna. Skattningar
En viktig slutsats är att jobbchansen som baseras på statistik över inskrivna vid
Arbetsförmedlingen är känslig för institutionella förändringar som påverkar
statistikföringen och vilka som skrivs in på Arbetsförmedlingen. Efter perioder med stora
förändringar av den typ som vi observerade 2007 och 2008, blir det viktigt att vara
försiktig med att tolka upp- och nedgångar i jobbchansen som förändringar av
matchningseffektiviteten för arbetsmarknaden som helhet.

Matchningsfunktionen
En vanlig ansats för att undersöka om matchningseffektiviteten har förbättrats eller
försämrats är att analysera så kallade Beveridgekurvor. Kurvan visar på ett omvänt
samband mellan arbetslöshet och lediga platser. Förändringar längs den nedåtlutande
kurvan kan tolkas som en förändring i efterfrågan på arbetskraft till följd av
konjunkturförändringar medan en förändring i kurvans läge, ett skift, kan tolkas som en
förändring i matchningseffektiviteten och därmed som att arbetsmarknadens sätt att
fungera har förändrats.
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Figur 3.17 visar Beveridgekurvan för den svenska arbetsmarknaden åren 1987-2013. För
de senare åren ser kurvan ut att ha skiftat utåt vilket skulle kunna bero på en minskad
matchningseffektivitet.
Figur 3.17 Beveridgekurvan 1987−2013, månadsdata
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Källa: Arbetsförmedlingen och AKU (SCB).

Det är viktigt att, som i Arbetsmarknadsrapport 2013, understryka att Beveridgekurvan
beskriver ett långsiktigt samband under antagande om stationära jämviktsvillkor på
arbetsmarknaden. Vid kraftiga konjunkturförändringar som till exempel vid Finanskrisen
hösten 2008 är risken stor att observerade skift av Beveridgekurvan tolkas som
förändringar av matchningseffektiviteten när det egentligen speglar att det har skett stora
förändringar i inflödet till arbetslöshet. En sätt att ta hänsyn till att flödesförändringar på
arbetsmarknaden kan påverka Beveridgekurvans läge är att i skattningar av kurvan
kontrollera för inflödet till arbetslöshet. Detta styrks av skattningar av Beveridgekurvans
läge som inkluderar en variabel som kontrollerar för ”flödesförändringar”. Skattningarna
indikerar att matchningseffektiviteten förbättrades fram till finanskrisen 2008 men att
den därefter försämrades.162 Resultaten gäller får både för de skattningar som bygger på
data för inskrivna vid Arbetsförmedlingen och för de skattningar som bygger på statistik
från AKU.
Beveridgekurvan är dock en tämligen trubbig indikator för att analysera utvecklingen av
matchningseffektiviteten. Någon mer bestämd slutsats om matchningseffektivitetens
utveckling kan inte enbart vila på skattningar av kurvans position. Det är rimligt att
slutsatsen också vilar på utfallet av andra indikatorer och att dessa visar på en liknade
utveckling. För att analysera utvecklingen av matchningseffektiviteten redovisas därför i
162

Se Zetterberg (2013).
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det här avsnittet också resultat från en skattad matchningsfunktion som under mer
generella villkor beskriver matchningsprocessen på arbetsmarknaden.
Matchningsfunktionen syftar till att sammanfatta alla de komplicerade sök- och
rekryteringsprocesser som ligger bakom en anställning. Som konstaterades i avsnitt 3.1
bestäms antalet nya anställningar i matchningsfunktionen av de personer som söker
arbete och de lediga platser som finns tillgängliga. Genom att med statistiska metoder
skatta en sådan funktion är det möjligt att få en uppfattning om matchningseffektivitetens
utveckling över tid.
I det följande redovisas resultat från skattningar som visar hur väl matchningen av
arbetssökande med lediga platser har utvecklats i förhållande till den förväntade
matchningen som genereras av arbetsmarknadens grundläggande sätt att fungera.
Utfallsvariabeln i den skattade matchningsfunktionen är summan av utflödet till alla
typer av arbeten som reguljärt arbete och utflödet till deltidsarbete, timanställning,
tillfälliga arbeten etcetera. I skattningen av matchningsfunktionen som bygger på en så
kallad stock-flow-ansats ingår förklaringsvariabler som inflödet och stocken av vakanser
(lediga platser), inflödet och stocken av det totala antalet inskrivna arbetssökande,
personer som omfattas av inkomna varsel samt deltagare i program. Beräkningar av
matchningsfunktionen redovisas för åren 2001 och fram till och med juni 2012.163 I figur
3.18 visas hur det faktiska utfallet matchningar varierar kring (den normaliserade)
matchningsindikatorn som anges av den horisontella nollinjen. Positiva (negativa)
avvikelser indikerar att det verkliga antalet matchningar har varit fler (färre) än det som
förväntas av matchningsindikatorn. Linjerna som omger det faktiska utfallet anger ett 95procentigt konfidensintervall. Om det faktiska utfallet samt tillhörande linjer för
konfidensintervallet skulle hamna nedanför eller ovanför nollinjen betyder det att
skillnaden är statistiskt säkerställd, enligt denna statistiska sannolikhetsgrund.
Som framgår av figuren har avvikelserna varit tämligen små och regelbundna med
perioder med såväl positiva avvikelser som negativa avvikelser. Den kanske mer
intressanta frågan är om det finns perioder som har mer systematiska och varaktiga
avvikelser mellan det faktiska och förväntade antalet matchningar eftersom det kan
indikera förändringar som gäller arbetsmarknadens funktionssätt, eller mer precist för
dem som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Vid fem olika tillfällen har det under
2000-talet uppkommit sådana skillnader som är statistiskt säkerställda och som därmed
inte kan betraktas som slumpmässiga. Sommaren 2001 var det faktiska antalet
matchningar signifikant färre än förväntat i fem veckors tid. I slutet av 2006 och början
av 2007 var antalet matchningar istället signifikant fler än förväntat under sju veckors tid.
Därefter har antalet faktiska matchningar avvikit i ytterligare tre gånger, hösten 2009,
hösten 2011 och hösten 2012. Den senaste avvikelsen från det förväntade antalet
matchningar i negativ bemärkelse varade i fem veckor hösten 2012. Därefter har
avvikelserna i stort sett legat inom modellens konfidensintervall. Det betyder att det
163

Känslighetsanalys av matchningsindikatorn har visat att den är känslig för uppdateringar av data i upp till
cirka ett års tid (eftersläpning). Med detta avses registreringar i de administrativa registren som sker i efterhand
för till exempel de arbetssökande som har lämnat till arbete.Erfarenheterna från tidigare prognoser visar att
indikatorn ger ett betydligt sämre utfall innan data uppdaterats än efter. I denna arbetsmarknadsrapport återges
därför skattningar av indikatorn endast fram till och med juni 2013.
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faktiska antalet arbetssökande som har matchats mot lediga platser sammanfaller med
det förväntade antalet matchningar i modellen.
Figur 3.18 Avvikelse från matchningsindikatorn, 2001−juni 2013
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Källa: Arbetsförmedlingen.

Det finns dock anledning till att tolka resultatet av matchningsindikatorn och därmed
slutsatserna om matchningseffektiviteten med försiktighet. Det finns både potentiella
problem med mätfel i variablerna och med hur matchningsfunktionen empiriskt är
specificerad. Förekomsten av dubbletter i platsstatistiken samt förändrade rutiner för
registrering av utflödet till jobb för arbetssökande inom garantierna påverkar hur det
faktiska utfallet förhåller sig till matchningsindikatorn. Hur är inte helt klart, även om det
ligger närmast till hands att förvänta sig att dessa faktorer leder till att det faktiska antalet
matchningar underskattas. Det är heller inte uteslutet att den skattade
matchningsfunktionen som ligger till grund för matchningsindikatorn är mindre väl
specificerad och att förklaringsvariabler som kan vara centrala för utfallet är utelämnade.
Detta gäller till exempel sökandesammansättningen som bara delvis beaktas i den
skattade matchningsfunktionen. Under senare år har ett stort antal personer som i
tidigare system låg under andra myndigheters ansvar skrivits in som arbetssökande vid
Arbetsförmedlingen. En betydande andel av dessa personer står långt från
arbetsmarknaden och kräver därför mycket tid och resurser av Arbetsförmedlingens
verksamhet. Det är sannolikt att detta inflöde av nya grupper av arbetssökande både
direkt och indirekt har påverkat möjligheterna för dem som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen att få ett arbete och därmed i förlängningen också har påverkat
utfallet av matchningseffektiviteten.
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3.2.4 Tänkbara effekter på sysselsättningen av
arbetsmarknadspolitiska program
De effekter för arbetsmarknadspolitiska program som beskrivits tidigare i kapitlet visar
hur deltagande i olika program påverkar chanserna för arbetssökande att få ett arbete. I
det här avsnittet kommer vi utifrån dessa effekter att göra en grov uppskattning av de
sammanlagda effekterna på sysselsättningen för ett urval av de arbetsmarknadspolitiska
insatser som finns. Beräkningarna baseras på mycket förenklande antaganden och skall
inte ses som någon exakt vetenskap utan snarare som ett sätt att försöka uppskatta det
ökade antalet dagar i sysselsättning som olika arbetsmarknadspoliska insatserna kan
tänkas ge upphov till. Notera att effekterna på sysselsättningsen uppskattas för de
insatser för vilka det finns relevanta effektskattningar att tillgå. Exempelvis sker inga
beräkningar av effekterna på sysselsättning av stora program som lönebidrag och
trygghetsanställningar. De sysselsättningseffekter som redovisas kan därmed på intet vis
ses som representativa för Arbetsförmedlingens samtliga insatser.
Beräkningarna baseras på skattningar av hur många färre dagar i arbetslöshet en
programdeltagare har jämfört med en arbetssökande som inte deltagit i en insats (så
kallade överlevnadsskattningar).164 Sysselsättningseffekterna för olika insatser räknas
fram som antalet arbetssökande som under 2013 deltagit i insatsen multiplicerat med
programmets effekt.165 På så vis får vi fram hur många fler dagar i sysselsättning som de
arbetsmarknadspolitiska insatserna har gett upphov till för de arbetssökande. Genom att
dividera med 365 får vi effekten i termer av ökad årssysselsättning.
Vid beräkning av insatsernas effekter på sysselsättningen hade det varit önskvärt att få
tillgång till uppgifter om hur deltagande i olika insatser påverkar deltagarnas totala
framtida sysselsättning, det vill säga antalet färre dagar i arbetslöshet under individens
fortsatta arbetsliv. Denna typ av effektskattningar finns dock inte. Beräkningarna utgår
istället från effekter som tagits fram i studier som använt en uppföljningstid på mellan ett
till tre år. Det bör noteras att detta beräkningssätt antar att behandlingseffekten är
permanent, det vill säga att det efter uppföljningsperioden inte finns några skillnader i
arbetslöshetstid mellan de som deltagit och inte deltagit. Om så inte är fallet så kommer
programmens sysselsättningseffekt att överskattas alternativt underskattas beroende på
om deltagarna återgår till arbetslöshet i högre eller lägre grad jämfört med dem som inte
deltagit. Till exempel kommer effekterna att underskattas om insatserna ger deltagarna
en långsiktigt starkare ställning på arbetsmarknaden vilket innebär färre dagar i
arbetslöshet även efter det att uppföljningsperioden är slut.

Effektskattningar är ofta beräknade för en viss grupp av arbetssökande under en viss tidpunkt i
arbetslöshetsperioden. Till exempel baseras skattningar för arbetsmarknadsutbildningen ofta på arbetssökande
som har varit arbetslösa en relativt kort tid då det är svårt att uppskatta effekterna för aktiviteter inom
garantierna där deltagarna ofta har flera olika aktiviteter parallellt. I beräkningarna nedan görs antagandet att
effekten är densamma oavsett om ett program/aktivitet har genomförts utanför eller inom garantierna.
Beräkningarna bygger också på ett antal andra förenklingar, till exempel att effektskattningar som gjorts i ett
visst konjunkturläge kan användas för deltagare som deltagit i samma typ av insats vid ett annat konjunkturläge
på arbetsmarknaden och så vidare.
165
Beräkningarna baseras på det unika antalet individer som deltagit i en insats. Detta kan leda till att de
beräknade effekterna underskattas då samma individ kan ha deltagit mer än en gång i samma typ av insats
under ett åroch därmed kan ha fått en större behandlingseffekt.
164
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De uppskattade sysselsättningseffekterna kommer att justeras för eventuell
undanträngning, det vill säga om programmet eller den subventionerade anställningen
medför att en reguljär anställning inte kommer till stånd. Generellt kan
undanträngningseffekter förväntas vara större för de insatser som ligger närmare
reguljära anställningar och som riktas mot de arbetssökande som står närmare
arbetsmarknaden. I övrigt görs antagandet att alla andra indirekta effekter av de
arbetsmarknadspolitiska programmen (till exempel påverkan på lönebildningen och
arbetskraftsutbudet) summerar till noll.166
Arbetssökande som under insatsen erhåller lön från arbetsgivaren (det vill säga de som
anställs via subventionerade anställningar) är sysselsatta under själva insatsen. Dock
kommer vi endast att ta hänsyn till den icke subventionerade del av anställningen som
skapas. Därför räknar vi enbart med den del av anställningen som finansieras av
arbetsgivaren medan den del som subventioneras av Arbetsförmedlingen inte tas med i
beräkningen.167
Med utgångspunkt från beräkningar utförda av Finansdepartementet (2011) kommer
sysselsättningseffekter från olika insatser att beräknas enligt följande: I det fall deltagare
ses som sysselsatta under insatsen beräknas icke subventionerad sysselsättning som:
Sysselsättningseffekt = antalet deltagare×(AGandel–undanträngning)×(insatstid i
månader/12) + antalet deltagare× (behandlingseffekt i dagar/365),
där AGandel står för andelen av den subventionerade anställningen som finansieras av
arbetsgivaren.
Uttryckets första del (som står på vänster sida av plustecknet) representerar den
sysselsättning som uppstår under själva insatsen medan uttrycket efter plustecknet står
för den behandlingseffekt som uppstår efter deltagandet i insatsen.
Då deltagare i en insats inte ses som sysselsatta under insatsen beräknas effekten som:
Sysselsättningseffekt = antalet deltagare× (–undanträngning) × (insatstid i månader/12)
+ antalet deltagare × (behandlingseffekt i dagar/365).
Utifrån dessa beräkningsmetoder redovisar vi nedan uppskattade sysselsättningseffekter
för respektive program och insats.

166
Notera att detta inte innebär att det inte finns några indirekta effekter utan antagandet innebär att dessa
effekter tillsammans summerar till noll, till exempel att effekter på lönebildningen motverkas av effekter på
arbetskraftsutbudet. Detta är fortfarande ett starkt antagande men brist på relevanta studier gör dessa effekter
svåra att beräkna. Se Forslund och Vikström (2011) för en sammanfattning av vad forskningen säger.
167
Detta innebär också att vi i den mån som det är möjligt använder oss av behandlingseffekter som inte räknar
med ett utflöde till subventionerade anställningar som ett positivt utfall av en insats.
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Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och kontrolluppdrag
Samtliga nyinskrivna arbetssökande erbjuds att ta del av Arbetsförmedlingens
förmedlingsverksamhet som inkluderar rådgivning och vägledning i individuella möten
med arbetsförmedlare, möjlighet att söka arbete via Platsbanken, deltagande i
rekryteringsmässor med mera. Kontakten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare ger
också möjlighet till att säkerställa att de arbetssökande som får eller begär
arbetslöshetsersättning uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. I de fall den
arbetssökande inte kan antas uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen ska
arbetsförmedlaren skicka ett meddelande till arbetslöshetskassan som i sin tur beslutar
om eventuell åtgärd.
Då förmedlingsverksamhet erbjuds till samtliga arbetssökande saknas det en naturlig
kontrollgrupp som kan användas för att beräkna effekterna av denna. Det finns däremot
många studier som undersöker effekter av förstärkt förmedlingsverksamhet samt effekter
av ökad kontroll av arbetssökandes sökaktivitet vilka kan användas för att uppskatta
sysselsättningseffekterna av Arbetsförmedlingens ”ordinarie förmedlingsverksamhet”.
Forskning som studerar individuella möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande
finner överlag positiva effekter på arbetslöshetstider.168 Pedersen m.fl. (2012) finner att
intensifierade förmedlingsinsatser riktade mot nyinskrivna arbetssökande i Danmark
minskade tiden i arbetslöshet med 20-30 dagar under en uppföljningsperiod på två år.
Deltagarna i experimentet fick 6-7 individuella möten med en arbetsförmedlare under de
första 13 veckorna av arbetslöshetsperioden, vilket motsvarar cirka två möten i månaden.
I ett svenskt experiment från 2004 undersöker Hägglund (2009) effekten av förstärkt
förmedlingsverksamhet för ungdomar (korttidsarbetslösa) och finner en effekt på 15
dagar.
På Arbetsförmedlingen ges relativt mycket tid till arbetssökande vid inskrivningen och vid
den initiala kartläggningen. Efter den första månaden i arbetslöshet minskar de
individuella mötena och den tid som åtgår till dessa. Mötesfrekvensen och tiden som
åtgår till möten ökar först igen då den arbetssökande går in i garantierna eller om den
arbetssökande av andra skäl bedöms behöva mer hjälp, till exempel beroende på att hon
eller han har en funktionsnedsättning som medför minskad arbetsförmåga.
Mötesfrekvensen för korttidsarbetslösa uppgår till 0,8 möten i månaden (approximeras
med hjälp av frekvensen för arbetssökande anmälda till en arbetslöshetskassa vilka per
definition inte ingår i garantierna). Med hänsyn taget till (1) den lägre handläggartätheten
(0,8 jämfört med 2 möten per månad) och (2) att effekter av förstärkta
förmedlingsinsatser kan minska då de genomförs i större skala, görs antagandet att
effekten av Arbetsförmedlingens ordinarie förmedlingsverksamhet uppgår till en femtedel
av den effekten som redovisas i Pedersen m.fl. (2012).169 Detta ger en uppskattad effekt på
mellan 4-6 färre dagar i arbetslöshet. Detta känns som ett rimligt antagande då effekten
av Arbetsförmedlingens ordinarie förmedlingsverksamhet inte bara beror på hur ofta en
Se t ex Blundell m.fl. (2004), Crepon m.fl.. (2005) och Meyer (1995).
Effekter för deltagare i förstärkta förmedlingsinsatser funna i småskaliga försöksverksamheter kan till viss del
ha uppstått på bekostnad av minskade jobbchanser för arbetssökande som inte fick ta del av insatsen men som
konkurrerade om arbete på samma lokala arbetsmarknad.
168
169
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arbetssökande träffar sin arbetsförmedlare utan även på tillgången till
Arbetsförmedlingens infrastruktur som Platsbanken, rekryteringsträffar, samtal med
psykolog och så vidare. 170
Under 2013 var antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen 469 000. I beräkningarna
antas att intensifierad förmedling inte har några undanträngningseffekter.
Sysselsättningseffekten av Arbetsförmedlingens ordinarie förmedlingsverksamhet
uppskattas därmed till cirka 6 400 årssysselsättningsplatser (469 000×5/365).
Forskning visar att övervakning och ökad kontroll av de arbetssökandes sökaktivitet leder
till obefintliga eller positiva effekter på utflödet från arbetslöshet men också att
sanktioner mot arbetssökande med för låg sökintensitet ökar sannolikheten för dessa
arbetssökande att få ett arbete.171 De flesta studierna mäter dock inte effekten av
kontrollfunktionen utan snarare effekten av utökad kontroll vilket inte behöver ge samma
resultat. En studie som har lyckats studera skillnaden mellan förmedlingsverksamhet
med och utan kontroll är McVicar (2008). Studien baseras på data från Nordirland där
kontroll av de arbetssökandes sökintensitet uteblev på grund av renoveringsarbete på de
kontor där kontrollen utfördes. Det vanliga arbetet med att matcha de arbetssökande mot
lediga jobb pågick dock som vanligt. Resultaten visar att den uteblivna kontrollen ökade
arbetslöshetstiderna med 10-19 procent vilket baserat på deltagarnas genomsnittliga tid i
arbetslöshet medförde att arbetslöshetsperioden minskade med mellan 18-35 dagar.
Att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha regelbundna uppföljningsmöten med en
arbetsförmedlare påverkar troligtvis sökaktiviteten för flertalet arbetssökande men den
stora effekten av kontroll och möjligheten till sanktioner gäller naturligtvis för den grupp
av öppet arbetssökande som har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Under 2013
var i genomsnitt 214 300 arbetssökande inskrivna som öppet arbetslösa och i denna
grupp var det ungefär 40 procent (cirka 86 000) som hade ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen. Baserat på effektskattningarna i McVicar (2008) gör
Arbetsförmedlingen bedömningen att en behandlingseffekt på 18 dagar är rimlig för den
kontrollfunktion som förmedlarna har för de öppet arbetslösa (här används det lägsta
värdet i intervallet med tanke på den osäkerhet som ändå råder i litteraturen för
övervakning och kontroll). Detta medför att Arbetsförmedlingens kontroll och
övervakning totalt gav 86 000×(18/365) = ca 4 200 årssysselsättningsplatser under 2013.
Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och kontrollfunktion uppskattas därmed
leda till 6400 + 4200 = 10 600 årssysselsättningsplatser.

170
Det bör dock noteras att ny forskning visar att det för denna typ av insatser kan finnas undanträngning i form
av att ökade jobbchanser för deltagare uppstår på bekostnad av minskade jobbchanser för icke-deltagande
arbetssökande på samma lokala arbetsmarknad (se till exempel Crépon m.fl. (2013)).
171
Se till exempel Ashenfelter m.fl. (2005), Klepinger m.fl.(2006), Van den Berg och van der Klaauw (2006), Mc
Vicar (2008), Petrongolo (2009) och Manning (2009) för effekter av ökad kontroll/övervakning. Se till exempel
Van den Berg m.fl. (2004), Abbring m.fl. (2005), Lalive m.fl. (2005), van den Berg och Vikström (2009) och
Svarer (2011) för sanktioner.
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Coachning av korttidsarbetslösa
Under 2013 deltog omkring 42 600 arbetssökande i intern respektive extern
jobbcoachning utanför garantierna.172 Tidigare studier har mestadels funnit positiva
resultat av coachning.173 Liljeberg m.fl. (2012) hittar en behandlingseffekt på sju dagar för
samtliga deltagare och starkare effekter för arbetssökande kvinnor och arbetssökande
födda utanför Norden, som varit arbetslösa en kort period innan coachningen startade
(<40 dagar). Gartell (2011) finner däremot inga effekter av coachning. Vi gör antagandet
att behandlingseffekten i Liljeberg m.fl. (2012) är mer relevant då coachningsdeltagarna
som utvärderas i Gartell (2011) tycks ha stått längre från arbetsmarknaden jämfört med
personer i jämförelsegruppen. I beräkningarna använder vi oss därmed av en
behandlingseffekt för coachning av korttidsarbetslösa på sju dagar, vilket ger en effekt av
coachning på drygt 817 årssysselsättningsplatser (42 600×7/365).174

Arbetsmarknadspolitiska program
Arbetsmarknadsutbildning
Under 2013 deltog 43 646 arbetssökande i arbetsmarknadsutbildning.175 Både Okeke
(2005) och de Luna m.fl. (2008) hittar positiva effekter av deltagande i
arbetsmarknadsutbildning för åren 2003 respektive 2002-2004. I de Luna (2008)
minskar arbetsmarknadsutbildning arbetslöshetsperioden med cirka 50 dagar. Gartell
m.fl. (2013) visar på ett positivt utfall för arbetsmarknadsutbildning under 2000-talets
första hälft men effekten minskar efter 2006. För åren 2009-2012 har effekten varit nära
noll. Arbetsförmedlingen gör bedömningen att behandlingseffekterna från Gartell m.fl.
(2013) är mer relevanta då de baseras på data från en mer aktuell tidsperiod.
Sysselsättningseffekterna från arbetsmarknadsutbildning antas därför vara obefintliga för
2013.
Arbetspraktik
Praktik skiljer sig på flera sätt från subventionerade anställningar, bland annat genom att
deltagarna förväntas ha arbetsuppgifter som till viss del skiljer sig från ordinarie
arbetsuppgifter.176 Detta medför att praktik i lägre grad ger upphov till
undanträngningseffekter. Det finns ett fåtal studier som utvärderar effekterna av praktik.
Adda m.fl. (2007) finner inga effekter av praktik. Resultaten i studien baseras dock på en
specifik grupp av deltagare och under en tidsperiod då praktik kunde användas för att
kvalificera sig för en ny ersättningsperiod med arbetslöshetsersättning (A-kassa). Nilsson
(2008) studerar effekterna under åren 1992 till 2006 och finner att praktik ger små
positiva effekter. Gartell m.fl. (2013) redovisar effekter för åren 1996-2010. Av studien
framgår att sysselsättningseffekterna av praktik har minskat under senare år och att de
för åren 2009-2010 och ligger nära noll. Uppdateringar av effekterna för åren 2011 och
2012 visar även de på obefintliga effekter av arbetsmarknadsutbildning, se avsnitt 3.1.5 i
denna rapport. Arbetsförmedlingen räknar med att praktik ger en undanträngning på 15
Notera att coachning inte bedöms leda till några undanträngningseffekter.
Internationell forskning finner generellt att förmedlingsverksamhet (där coaching är en del) har en positiv
effekt på den arbetssökandes chans till sysselsättning. Se Forslund och Vikström (2011) för en sammanfattning.
174
Varför studien av Gartell (2011) inte ges lika hög relevans beror på att deltagarna i coaching tycks ha stått
längre från arbetsmarknaden jämfört med personer i jämförelsegruppen.
175
Arbetsmarknadsutbildning antas inte vara förknippat med någon undanträngningseffekt.
176
Enligt regelverket ska praktiken utformas så att undanträngning av reguljära arbetstillfällen minimeras.
172
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procent.177 Detta ger sammantaget upphov till en negativ sysselsättningseffekt från
praktik på 3 000 årssysselsättningsplatser (80 174×(-0,15)×(3/12)). Det negativa
resultatet kommer av att den uteblivna behandlingseffekten inte kompenserar för den
undanträngning som åtgärden ger upphov till.
Stöd till start av näringsverksamhet
Under 2013 deltog 10 700 arbetssökande i stöd till start av näringsverksamhet. Tidigare
utvärderingar av stöd till start av näringsverksamhet har visat på positiva resultat på
deltagarnas sysselsättning.178 Här baseras de uppskattade effekterna på sysselsättningen
på de data som ligger till grund för Gartell m.fl. (2013). Beräkningarna visar en förväntad
tidsprofil, en inlåsning under de första sex månaderna efter programstart (stödet beviljas
under sex månader) och därefter en högre sannolikhet att hitta ett arbete jämfört med
jämförelsegruppen. Summering av effekterna över alla deltagare innebär att stöd till start
av näringsverksamhet förkortade arbetstiderna med 100 dagar under en
uppföljningsperiod av två år (egna beräkningar utifrån data i Gartell m.fl. (2013)). Få
studier har estimerat eventuella undanträngningseffekter av stöd till start av
näringsverksamhet men i en studie av Riksrevisonen (2008) görs ett försök och
undanträngningen av insatsen uppskattas till omkring 20-30 procent. Här antas därför en
undanträngning på 25 procent. Vidare antar vi att stödet betalas ut under en period på
sex månader och beräknar utfallet för stöd till start av näringslivsverksamhet till 10
700×(-0,25)×(6/12) + 10 700×(100/365) = 1 594 årssysselsättningsplatser.
Förstärkt förmedlingsverksamhet inom garantierna
Inom garantierna finns insatser med förstärkta förmedlingstjänster och coachning. Flera
studier har hittat positiva resultat av intensifierade insatser för långtidsarbetslösa.179
Hägglund (2009) presenterar resultat från fem experiment med intensifierad
förmedlingsverksamhet för arbetslösa med en särskilt svår arbetsmarknadssituation. De
positiva effekterna för lågutbildade och långtidsarbetslösa tog sig uttryck i kortare
arbetslöshetstider medan de positiva effekterna för högutbildade och korttidsarbetslösa
tog sig uttryck i högre arbetsinkomster. I genomsnitt minskade tiden i arbetslöshet med
cirka 15 dagar. Ett annat exempel är Liljeberg och Lundin (2010) som visade att deltagare
i Jobbnätet, som huvudsakligen bestod av förstärkta förmedlingstjänster för
långtidsarbetslösa, förkortade tiden i arbetslöshet med 22 dagar under ett år. Även om
Jobbnätet stod som modell för jobb- och utvecklingsgarantin så var handläggartätheten
högre (ca 10-20 sökande per arbetsförmedlare) jämfört med i jobb- och
utvecklingsgarantin (58 arbetssökande per arbetsförmedlare under 2013). Justerat för
handläggartäthet räknar vi med att de förstärkta förmedlingstjänsterna inom garantierna
resulterar i 5,5 färre dagar i arbetslöshet.180 Under 2013 deltog 71 000 individer i denna
typ av insatser, vilket ger 71 000×(5,5/365) = ca 1 070 antal årssysselsättningsplatser.

Då skattningar av undanträngningseffekter för arbetspraktik saknas används ett genomsnitt av de skattade
undanträngningseffekterna för arbetsplatsintroduktion som redovisas i Calmfors m.fl. (2002).
Se Carling och Gustafson (1999a-b) och Carling och Richardson (2001, 2004).
179
Se Delander (1978), Liljeberg och Lundin (2010), Hägglund (2009) och Andersson Joona och Nekby (2009).
180 Andersson Joona och Nekby (2009) finner att försöksverksamhet för nyanlända invandrare (FNI) med
intensifierade förmedlingstjänster och coachning ökade sannolikheten att gå till osubventionerat arbete med
mellan 44-55 procent.
177
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Subventionerade och skattereducerade anställningar
Under 2013 deltog 79 500 arbetssökande i nystartsjobb, 7 147 i instegsjobb, 10 300 i
anställning med särskilt anställningsstöd och 7 800 i förstärkt särskilt anställningsstöd.181
Forskning visar att tillfälliga anställningssubventioner generellt fungerar bra för att få
tillbaka långtidsarbetslösa i sysselsättning.182 Det finns dock relativt få studier som
redovisar hur subventionerade arbeten påverkar deltagarnas tid i arbetslöshet. Forslund
m.fl. (2004) studerar effekterna av anställningsstöd och finner att deltagarnas tid i
arbetslöshet minskade med cirka åtta procent. Enligt författarna motsvarar detta åtta
månaders kortare tid i arbetslöshet. Denna siffra är dock beräknad från och med när
arbetslösheten började och inte från tidpunkten då den subventionerade anställningen
påbörjades. Då tiden i arbetslöshet före programstart var ungefär lika lång som tiden från
programstart till slutet av uppföljningsperioden, antas här en behandlingseffekt på fyra
månader från och med inträdet i programmet vilket motsvarar 120 dagar mindre i
arbetslöshet under en treårig uppföljningsperiod. Larsson m.fl. (2005) studerar
arbetsmarknadseffekterna för de arbetssökande som ersatte personer som via
friårsprogrammet fick ledigt från sitt arbete under ett års tid med ersättning. Författarna
finner att antalet dagar i arbetslöshet under året som följde på den tillfälliga anställningen
var 23 dagar lägre för deltagarna jämfört med en kontrollgrupp. Här baseras
beräkningarna på behandlingseffekterna i Forslund m.fl. (2004), dels för att den
utvärderade insatsen (anställningsstöd) känns mer närliggande de subventionerade
anställningar som sysselsättningseffekterna beräknas för, dels för att en
uppföljningsperiod på tre år troligen ger en mer rättvisande bild jämfört med en
uppföljningsperiod på ett år. I avsaknad av andra effektutvärderingar, används denna
behandlingseffekt för samtliga subventionerade anställningar.
Subventionerade arbeten är förknippade med undanträngningseffekter vilka kan antas
vara större för arbeten som riktas mot grupper med en starkare ställning på
arbetsmarknaden.183 Därmed kan till exempel undanträngningseffekterna förväntas vara
större för nystartsjobb än för anställningar med stöd då nystartsjobb är en rättighet för
alla arbetssökande som varit arbetslösa en viss tid medan en anställning med stöd först
kan komma till stånd efter en behovsprövning gjord av en arbetsförmedlare. Liljeberg
m.fl. (2012) uppskattar att nystartsjobben är förknippade med undanträngningseffekter
på 63 procent. Samtliga av de andra anställningsstöden utgår efter behovsprövning och
antas därmed vara förknippade med mindre undanträngning. I beräkningarna nedan
används en undanträngningseffekt på 63 procent för nystartsjobben, 55 procent för
instegsjobb och särskilt anställningsstöd samt 50 procent för förstärkt särskilt
anställningsstöd.
För att beräkna den icke subventionerade delen av de subventionerade anställningarna
används de olika anställningsformernas subventionsgrad. För nystartsjobb uppgår
skattereduktionen till 48 procent för dem som är äldre än 26 år och till 27 procent för
dem under 26 år (10 415 av de 115 273 nystartsjobben har gått till personer under 26 år).
Undanträngningseffekter antas vara 63 procent för nystartsjobb och 55 procent för anställning med
anställningsstöd och instegsjobb.
182
Se t ex Forslund m.fl. (2004), Larsson m.fl. (2005), Card m.fl. (2010) och Liljeberg m.fl. (2012).
183
Se Calmfors m.fl. (2002).
181
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För instegjobb beror subventionsgraden av den lön som arbetsgivaren betalar ut. Utifrån
de beräkningar som görs i Riksrevisionen (2013) utgår en genomsnittlig subventionsgrad
på 72 procent för instegsjobb. För särskilt anställningsstöd och förstärkt särskilt
anställningsstöd antas en genomsnittlig subventionsgrad på 73 procent respektive 81
procent.184
Sysselsättningseffekterna av de olika subventionerade anställningarna redovisas i tabell
3.9 nedan. För nystartsjobb beräknas sysselsättningseffekten till cirka 19 600
årssysselsättningsplatser, för instegsjobb 1 400 platser, för särskilt och förstärkt särskilt
anställningsstöd 1 223 respektive 751.
Tabell 3.9 Sysselsättningseffekter av subventionerade anställningar
1

Subventionerade anställningar

Beräkning

Nystartsjobb

69 085*(0,52‐0,63)*(12/12) + 10 415*(0,73‐0,63)*(12/12)+ 79 500*(120/365) 19 579

Instegsjobb

7 147*(0,28‐0,55)*(6/12) + 7 147*(120/365)

Sysselsättningseffekt
1 385

Särskilt anställningsstöd

10 300*(0,27‐0,55)*(9/12) + 10 300*(120/365)

1 223

Förstärkt särskilt anställningsstöd

7 800*(0,19‐0,50)*(9/12) + 7 800*(120/365)

751

Totalt
1

22 938

Notera att tid i insats antas vara 12, 6 och 9 månader för nystartsjobb, instegsjobb respektive anställningsstöd.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Totala effekter på icke subventionerad sysselsättning
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att beräkna de totala effekterna av
Arbetsförmedlingens verksamhet. Möjligheterna att beräkna effekterna av det omfattande
och viktiga arbete som dagligen görs inom jobb- och utvecklingsgarantin,
ungdomsgarantin, etableringsverksamheten för nyanlända invandrare och
rehabiliteringsinsatser för personer med mycket låg arbetsförmåga är begränsade. Det är
också mycket svårt att beräkna värdet av Arbetsförmedlingens arbete med att skapa en
effektiv matchning på arbetsmarknaden och upprätthålla ett högt arbetskraftsdeltagande.
För ett urval av Arbetsförmedlingens insatser, för vilka det finns relevanta
effektskattningar att tillgå, är det dock möjligt att skapa sig en bild av den aggregerade
sysselsättning som dessa insatser har skapat.
Sammanfattningsvis indikerar beräkningarna för det urval av arbetsmarknadspolitiska
insatser som redovisas i detta avsnitt att insatserna har gett upphov till drygt 34 000
årssysselsättningsplatser. I figur 3.19 nedan redovisas det totala antalet platser per insats.
Notera att avsaknaden av relevanta effektskattningar gör att vi tyvärr inte kan redovisa
några effekter för stora och viktiga insatser som lönebidrag, trygghets- och
utvecklingsanställningar, offentligt skyddat arbete och förberedande utbildningar. De
sysselsättningseffekter som redovisas i detta avsnitt är därmed inte representativa för
Arbetsförmedlingens samtliga insatser i form av subventionerade anställningar.
184

Antagandena bygger på att de anställda ges en genomsnittlig lön på 19000 kronor per månad.
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Avslutningsvis är det också viktigt att poängtera att även om vissa insatser inte direkt
leder till att arbetssökande får ett arbete utan stöd så kan de ändå vara viktiga pusselbitar
i en lång rad av insatser som leder fram till en subventionerad anställning vilken ökar
chansen till ett arbete utan stöd. Ett bra exempel på detta är arbetspraktik. I dessa
beräkningar blir effekterna på sysselsättningen av arbetspraktik negativ. Som visats
tidigare i rapporten får deltagare i arbetspraktik såväl nystartsjobb som subventionerade
anställningar i betydligt högre grad än de arbetssökande som inte fått del av praktik. Om
även nystartsjobben och de subventionerade anställningarna hade tagits med i
beräkningarna hade bilden av arbetspraktik blivit betydligt mer positiv.
Figur 3.19 Aggregerade sysselsättningseffekter

Källa: Arbetsförmedlingen.
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Bilaga 3.1
Figur B3.1 Utflödet till arbete utan stöd och utflödet till arbete med och utan stöd inklusive
nystartsjobb uppdelat på arbetssökande efter ålder, utbildning, födelseland, funktionshinder, kön
och inskrivningstid. 1996-2013,säsångsrensade månadsdata. Procent

Procent
20

Åldersgrupper
Arbete utan stöd

20

15

15

10

10

5

5
16‐24 år

0
1996
Procent
20

2000

24‐54 år

2004

2008

55‐64 år

2012

Utbildningsgrupper
Arbete utan stöd

16‐24 år

0
1996

Procent
20

15

15

10

10

5

5
Förgymn.

0
1996
Procent
20

2000

Gymn.

2004

2008

Högsk.

2012

Födelseland
Arbete utan stöd

2000

2004

15

10

10

2008

55‐64 år

2012

Utbildningsgrupper
Arbete totalt

2000

Gymn.

2004

2008

Högsk.

2012

Födelseland
Arbete totalt

Procent
20

5

24‐54 år

Förgymn.

0
1996

15

5
Inrikes

0
1996

Åldersgrupper
Arbete totalt

Procent

2000

2004

Utrikes

2008

Inrikes

2012

0
1996

2000

2004

Utrikes

2008

2012

Sida: 126 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Procent
20

Kön
Arbete utan stöd

Procent
20

15

15

10

10

5

5
Kvinnor

0
1996

Procent
20

2000

2004

Män

2008

Kvinnor

2012

Funktionshinder
Arbete utan stöd

0
1996

10

10

5

5
Funktionshinder

2000

2004

Ej funktionshinder

2008

2012

Inskrivningstider
Arbete utan stöd

0
1996

2008

2012

Funktionshinder
Arbete totalt

15

10

10

5

5
1‐419 dgr

2000

420‐720 dgr

2004

Källa: Arbetsförmedlingen.

2008

Funktionshinder

2000

1‐419 dgr

730+ dgr

2012

2004

0
1996

Ej funktionshinder

2008

2012

Inskrivningstider
Arbete totalt

Procent
20

15

0
1996

2004

Män

20
15

Procent
20

2000

Procent

15

0
1996

Kön
Arbete totalt

2000

420‐720 dgr

2004

2008

730+ dgr

2012

Sida: 127 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Referenser
Abbring J. och van den Berg G. (2005), Social Experiments and Instrumental Variables
with Duration Outcomes", IFS Working Paper, WP05/19.
Acemoglu D och Shimer R (1999), “Efficient Unemployment Insurance”, Journal of
Political Economy, 107(5): 893–928.
Adda J, Costa Dias M, Meghir C och Sianesi B (2007), Labour market programmes and
labour market outcomes: a study of the Swedish active labour market interventions, IFAU
working paper 2007:27.
Aguilar R och Gustafsson B (1994), “Immigrants in Sweden’s labour market during the
1980s”, Scandinavian Journal of Social Welfare, 3(3):139–147.
Amundsen N E och Borgen W A (1988), ”Factors that help and hinder ingroup
employment counseling”, Journal of Employment Counselingm 25:104-114.
AMS Österreich (2011). ”AMS: Guest country paper AUSTRIA – Input to Peer channeling,
PES to PES dialogue, TheEuropean Commision Mutual Learning Programme for Public
Employment Services.
Andersson Joona P och Nekby L (2009), TIPing greater employment chances? Evaluation
of a trial introduction program (TIP) for newly-arrived immigrants based on a random
program assignment, IZA Discussion Paper No. 4072.
Andersson Joona P och Nekby L (2012), Intensive Coaching of New Immigrants: An
Evaluation Based on Random Program Assignment, The Scandinavian Journal of
Economics, 114(2):575-600
Arai M, Regnér H och Schröder L (2000), ”Invandrare på den Svenska arbetsmarknaden
(Immigrants in the Swedish labor market)”, Report to Expert Group in Public Economics,
No.69, 2000.
Arbetsförmedlingen (2007a), Arbetsmarknadsrapporten 2007:2, Arbetsförmedlingen,
Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2007b), Arbetsmarknadsrapport 2007:1, Arbetsförmedlingen,
Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2009), Arbetsmarknadsrapport 2009:1, Arbetsförmedlingen,
Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2010), Arbetsmarknadsrapport 2010, Arbetsförmedlingen,
Stockholm
Arbetsförmedlingen (2011a), Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011, Ura 2011:8,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.

Sida: 128 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Arbetsförmedlingen (2011b), Arbetsmarknadsrapport 2011, Arbetsförmedlingen,
Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2012a), Arbetsmarknadsrapport 2012, Arbetsförmedlingen,
Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2012b), ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012, Prognos för
arbetsmarknaden 2012–2014”, Ura 2012:5, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2012c), Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012, Prognos för
arbetsmarknaden 2012–2013, Ura 2012:3, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2012d), Tidmätning– en kartläggning av Arbetsförmedlingens
personalresurser, Promemoria, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2013a), Rapport om fördjupad granskning av kompletterande
aktörer, Af-2013/162687, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2013b), Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013, Prognos för
arbetsmarknaden 2013–2015, Ura 2013:8, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2013c), Uppdrag om krav på arbetssökande vid öppen arbetslöshet
och deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program, Arbetsförmedlingens
Återrapportering 2013, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Arbetsförmedlingen, (2013d), ”Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 – Etablering
av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget”, Inlämnad den 1 november
2013, avser januari-september 2013.
Arbetsförmedlingen (2014a), Arbetsmarknadspolitiska program – Årsrapport 2013,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2014b), Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2013,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Arbetsförmedlingen (2014c), Effekterna av tätare återrapportering, Arbetsförmedlingens
återrapportering 2014, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Arbetsmarknadsstyrelsen (2002), Sökandeundersökningen – Vad kan vi utläsa?, Uin
2002:3, Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm.
Arbetsmarknadsutskottet (2002), Individuella handlingsplaner - en studie genomförd av
en arbetsgrupp inom arbetsmarknadsutskottet rörande arbetet med individuella
handlingsplaner inom Arbetsmarknadsverket, Arbetsmarknadsutskottet, Stockholm.
Arni P, Lalive R. och van Ours J (2009), How Effective are Unemployment Benefit
Sanctions? Looking beyond Unemployment Exit, IZA Discussion Paper 4509.
Ashenfelter O, Ashmore D och Deschêns O (2005), Do Unemployment Insurance
Recipients Actively Seek work? Randomized trials in Four U.S. States, Journal of
Econometrics, 53-75.
Behaghel L, Crepon B, och Gurgand M (2012) Private and Public Provision of Counseling
to Job-Seekers: Evidence from a Large Controlled Experiment April 2012 IZA DP No.
6518

Sida: 129 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Bennmarker H, Grönqvist E och Öckert B (2009), Effects of outsourcing employment
services: evidence from a randomized experiment, Working Paper 2009:23, Institute for
Labour Market Policy Evaluation (IFAU), Uppsala.
Behncke S, Frölich M och Lechner M (2008), Public Employment Services and
Employers: How Important are Networks with Firms?, Zeitschrift für
Betriebswirtschaft(Journal of Business), 151-178.
Behncke S, Frölich M och Lechner M (2010a), Unemployed and Their Caseworkers:
Should They be Friends or Foes?, Journal of The Royal Statistical Society Series A, 173(1),
67-92.
Behncke S, Frölich M och Lechner M (2010b), A Caseworker Like Me - Does the
Similarity between Unemployed and Caseworker Increase Job Placements?, Economic
Journal, 120, 1430-1459.
Black D A., Smith J A, Berger M C och Noel B J (2003), Is the threat of reemployment
services more effective than the services themselves? Evidence from random assignment
in the UI system, American Economic Review, 93, 13-1327.
Blundell R, Costas Dias M, Mehgir C, Van Reenen J M (2004), ”Evaluating the
unemployment impact of a mandatory job search assistance program”, Journal of the
European Economic Association 2:569-606.
Bredgaard T och Larsen F (2007), “Implementing public employment policy: What
happens when non-public agencies take over?”, International Journal of Sociology and
Social Policy 27(7/8): 287-300.
Bredgaard T och Larsen F (2008), “Quasi-markets in employment policy: Do the deliver
on promises?”, Social Policy and Society 7(3): 341-352.
Bruttel O (2004), Contracting out the public employment services and the consequences
for hard to place jobseekers: Experience from Australia, The Netherlands and the UK,
Discussion Paper ESPA.
Bruttel O (2005), “Are employment zones successful?: Evidence from the first four years”,
Local Economy 20:4:389-403.
Bruttel O (2007) Contracting-out the Public Employment Service: A New Institutional
Economics Perspective, i de Koning J (red.), Evaluation Active Labour Market Policies:
Measures, Public-Private Partnership and Benchmarking. Edward Elgar Publishing,
Chelterham.
Calmfors L, Forslund A och Hemstöm M (2002), Vad vet vi om den svenska
arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter?, Rapport 2002:8, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Card D, Kluve J och Weber A (2010), ”Active labor market policy evaluations: A metaanalysis”, Economic Journal, Royal Economic Society 120(548):F452-F477.

Sida: 130 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Carling K och Gustafson L (1999a), Starta eget-bidrag eller rekryteringsstöd, vilket är
mest effektivt?, Rapport 1999:5, U Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU), Uppsala.
Carling K och Gustafson L (1999b), Self-employment grants vs. subsidized employment:
Is there a difference in the re-unemployment risk?, Working paper 1999:6. Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Carling K och Richardson K (2001), The relative efficiency of labor market programs:
Swedish experience from the 1990’s, Working paper 2001:2. Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Carling K och Richardson K (2004), The relative efficiency of labor market programs:
Swedish experience from the 1990s, Labour Economics 11:335–354.
Cahuc P och Fontaine F (2009), “On the efficiency of job search with social network”,
Journal of Public Economic Theory 11(3):411-439.
Carling K och Gustafson L (1999a), Starta eget-bidrag eller rekryteringsstöd, vilket är
mest effektivt?, Rapport 1999:5, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU), Uppsala.
Carling K och Gustafson L (1999b), Self-employment grants vs. subsidized employment:
Is there a difference in the re-unemployment risk?, Working paper 1999:6. Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Carling K och Larsson L (2005), “Does early intervention help the unemployed youth?”,
Labour Economics 12(3):301-319.
Carli ng K och Richardson K (2001), The relative efficiency of labor market programs:
Swedish experience from the 1990’s, Working paper 2001:2. Uppsala: IFAU – Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
Carling K och Richardson K (2004), The relative efficiency of labor market programs:
Swedish experience from the 1990s, Labour Economics 11:335–354.
Considine M (2011), “Quasi-markets and services delivery flexibility following a decade of
employment assistance reform in Australia”, Journal of Social Policy 40(4):1-23.
Crepón B, Dejemeppe M och Gurgand M (2005), Counseling the unemployed: does it
lower unemployment duration and recurrence?, IZA DP No 1796.
Crépon B, Duflo E, Gurgand M, Rathelot R och Zamora P, (2013), Do Labor Market
Policies have Displacement Effects? Evidence from a Clustered Randomized Experiment,
The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, vol. 128(2).
Cumming L. M. (2011), Payment-by-outcome in Welfare to Work 2020 Public Services
Trust at the RSA

Sida: 131 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

de Luna X, Forslund A och Liljeberg L (2008), Effekter av yrkesinriktad
arbetsmarknadsutbildning för deltagare under perioden 2002-04, Rapport 2008:1,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Delander L (1978), Studier kring den arbetsförmedlande verksamheten, SOU 1978:60,
Stockholm.
Devine T och Kiefer N (1991), Empirical Labor Economics – The search approach, Oxford
University Press, New York and Oxford.
Diamond P (1981), “Mobility costs, frictional unemployment and efficiency”, Journal of
Political Economy 89: 798-812.
Edin P A och Holmlund B (1994), Arbetslösheten och arbetsmarknadens funktionssätt,
bilaga 8 till Långtidsutredningen 1995, Fritzes, Stockholm.
Edin P A och Åslund O (2001), ”Invandrare på 1990-talets arbetsmarknad (Immigrants in
the 1990s labor market)”, Bilaga till SOU 2001:54.
Engdahl M och Åslund O (2013), Ekonomiska drivkrafter och studieresultat – effekter av
Sfi-bonus, Ekonomisk debatt, 6:36-47.
England P (1992), Comparable Worth: Theories and Evidence, New York, Aldine de
Grujter.
Engström P, Hesselius P, Holmlund B and Tirmén P (2008), Hur fungerar
arbetsförmedlingens anvisningar av lediga platser?, Rapport 2008:5, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Finansdepartementet (2011), Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt
bedömas?, Rapport 2011, Finansdepartementet, Stockholm.
Finanspolitiska rådet (2010), Svensk finanspolitik, Rapport 2010, Finanspolitiska rådet,
Stockholm.
Finanspolitiska rådet (2011), Svensk finanspolitik, Rapport 2011, Finanspolitiska rådet,
Stockholm.
Finn D (2008), The British ‘welfare market’. Lessons from contracting out welfare to work
programmes in Australia and the Netherlands, University of Portmouth, Portmouth.
Forslund A, Johansson P, Lindqvist L (2004), Employment subsidies – A fast lane from
employment to work?, Working Paper 2004:18, Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering (IFAU), Uppsala.
Forslund A och Nordström-Skans O (2006), Swedish youth labour market policies
revisited, Working Paper 2006:6, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU), Uppsala.

Sida: 132 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Forslund A, Fredriksson P och Vikström J (2011), What active labour market policy works
in a recession?, Working Paper 2011:2, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU), Uppsala.
Forslund A och Vikström J (2011), Arbetsmarknadspolitikens effektrer på sysselsättning
och arbetslöshet – en översikt, Rapport 2011:7, Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering (IFAU), Uppsala.
Fougère, D., J. Pradel och M. Roger (2009) Does the Public Employment Service Affect
Search Effort and Outcomes? European Economic Review, 53, 846-869.
Fredriksson P och Holmlund B (2006), ”Improving incentives in unemployment
insurance: A review of recent research”; Journal of Economic Surveys 20(30):357-386.
Fröberg D och Lindqvist L (2002), Deltagarna i aktivitetsgaranti, Rapport 2002:11,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Gartell M (2011), Interna och externa coachningstjänster – en utvärdering av resultatet,
Ura 2011:2, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Gartell M, (2013), Rätt jobb – vägledning i grupp, Working Paper 2013:4,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Gartell M, Gerdes C och Nilsson P (2013), Programeffekter 1996–2010, Working Paper.,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Gartell M och Rosén E (2011), Jobb- och utvecklingsgarantin, en studie om sannolikheten
att få jobb under programtiden, Ura 2011:2, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Gautier P, Muller P, van der Klaauw B, Rosholm M, Svarer M (2012), Estimating
equilibrium effects of the job search assistance, IZA Discussion Paper No. 4072.
Gerdes C (2011), Jobbgarantin för ungdomar – en utvärdering om garantin ökar
deltagarnas chans att få ett jobb, Ura 2011:9, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Gerdes C (2014a),Hur påverkas kompletterande aktörers marknadsandelar av rating?,
Arbetsförmedlingen Working Paper 2014:2
Gerdes C (2014b), Informed choice? The use of performance indicators when choosing
among private providers in active labor market policy measures, underlag till SVSseminarium på SOFI, Stockholms universitet, 4 mars 2014
Gorter C och Kalb G R J (1996), Estimating the Effect of Counseling and Monitoring the
Unemployed Using a Job Search Model, Journal of Human Resources, vol. 31(3):590-610.
Grubb D och Martin J P (2001), ”What works and for whom: A review of OECD countries’
experiences with active labour market policies”, Swedish Economic Policy Review 8(2):956.
Hainmueller J,Hofmann B, Krug G och Wolf K (2009), “Do More Placement Officers
Lead to Lower Unemployment?”, IAB Discussion Paper No. 13.

Sida: 133 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Hales J, Taylor R, Mandy W och Miller M (2003), Evaluation of employment zones:
Report on a cohort survey of long term unemployed people in the zones and a matched set
of comparison areas, National centre for social research, Department for work and
pensions, report 176.
Hall C och Liljeberg L (2011), En jobbgaranti för ungdomar? Om Arbetsförmedlingens
ungdomsinsatser, Rapport 2011:1, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU), Uppsala.
Harkman A (2014), Jobbchansens utveckling, Working Paper 2014:1,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Harkman A, Mikkonen M och Okeke S (2010), En utvärdering av kompletterande aktörer
inom jobb- och utvecklingsgarantin, Working Paper 2010:2, Arbetsförmedlingen,
Stockholm.
Hasluck C, Elias P och Green AE (2003), The wider labour market impacts of
employment zones. Warwick institute of Employment research.
Heckman J, Heinrich C, Smith J (2002), “The performance of performance standards”,
Journal of Human Resources 38(4):778-811.
Hirst A, Tarling R, Lefaucheux M, Rowland B, McGregor A, Glass A, Tu T, Simm C, Shaw
H, och R Engineer (2002), Employment Zones: A Study of Local Delivery Agents and
Case Studies, Department for Work and Pensions, Report WAE124.
Hofmann B, Krug G, Sowa F, Theuer S och Wolf K (2010), “Kürzere Arbeitslosigkeit
Durch Mehr Vermittler”, IAB Kurzbericht 9/10.
Hägglund P (2006), Anvisningseffekter – finns dom? Resultat från tre
arbetsmarknadspolitiska experiment, rapport 2006:3, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Hägglund P (2009), Experimental evidence on intensified placement effects among
unemployed in Sweden, Working Paper 2007:14, Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering (IFAU), Uppsala.
Inspektionen för socialförsäkringen (2013), Personer som når maximal tid i
sjukförsäkringen – vilka är de och vad händer efteråt?”, Rapport 2013:6, Inspektionen för
socialförsäkringen, Stockholm.
Jans A-C (2002), Notifications and job losses on the Swedish labour market, Dissertation
Series no. 54, Institutet för Social forskning, Stockholm.
Jans A-C (2009), Konsekvenser av varsel och uppsägningar, Working Paper 2009:3,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Jansson Dahlén F (2009), Anvisningar inom arbetsförmedlingsverksamheten, stencil,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Jansson Dahlén F (2012), Andelen av öppet arbetslösa och deltagare i program som får
ersättning – underlagspromemoria till socialförsäkringsutredningen, Working Paper
2012:1, Arbetsförmedlingen, Stockholm.

Sida: 134 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Johnson T och Klepinger D (1994), Experimental Evidence on Unemployment Insurance
Work-Search Policies, Journal of Human Resources, 29, 695-717.
Joyze L och Pettigrew N (2002), Personal advice in New deal 25+ and Employment zones,
Department for work and pensions report WAE 139.
Jönsson and Skogman Thoursie (2012), Does privatisation of vocational rehabilitation
improve labour market opportunities? Evidence from a field experiment in Sweden, IFAU
Working Paper 2012:2, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU),
Uppsala.
Konkurrensverket (2012) ”Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem – vad krävs?”
Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2012:3 Karl Lundvall, Stockholm 2012.
Klepinger D.H, Johnson T.R. och Joesch J.M. (2002), Effects of Unemployment
Insurance Work-Search Requirements: The Maryland experiment, Industrial and Labor
Relations Review, 56, 3-22.
Konjunkturinstitutet (2012), Skattning av matchningseffektiviteten på den svenska
arbetsmarknaden, fördjupning till Lönebildningsrapporten 2012, Konjunkturinstitutet,
2012.
Krug G. och Stephan G. (2013), Is contracting-out of intensive placement services more
effective than provision by the PES? Evidence from a randomized field experiment. IZA
Discussion Papers - Paper No. 7403.
Lalive R, Van Ours J och Zweimüller J (2005), The Effect of Benefit Sanctions on the
Duration of Unemployment, Journal of the European Economic Association, 3, 1-32.
Larsson L, Liljeberg L och Nordström Skans O (2005), “Stepping-stones or dead-ends?
An analysis of Swedish replacement contracts, Working Paper 2005:18, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Le Grand C och Szulkin R (2000), “Permanent Disadvantage or Gradual Integration:
Explaining the Immigrant-Native Earnings Gap in Sweden” SOFI Working Paper Series,
2000:7.
Lechner M och Wunch C (2009), ”Are training programs more effective when
unemployment is high?”, Journal of Labor Economics 27:653-692.
Liljeberg L och Lundin M (2010), Jobbnätet ger jobb: Effekter av intensifierade
arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet, Rapport 2010:2, Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Liljeberg L, Martinsson S och Thelander J (2012), Vad innebär det att bli coachad? En
utvärdering av jobbcoachning vid Arbetsförmedlingen, Rapport 2012:24, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
Liljeberg K och Sibbmark S (2011), Uppföljning av etableringssamtalen. IFAU Rapport
2011:28.

Sida: 135 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Liljeberg L, Sjögren A och Vikström J (2012), Leder Nystartsjobben till högre
sysselsättning?, Rapport 2012:6, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU), Uppsala.
Liss V (2008), Dubbletter i platsstatistiken, intern PM, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Manning A. (2009), You Can’t Always Get What You Want: The Impact of the UK
Jobseekers Allowance, Labour Economics, 16, 239-250.
Marsden P V och Gorman E H (2001), Social networks, job chances and recruitment, i
Berg I och Kalleberg A L (ed), Sourcebook of Labour markets: Evolving structures and
processes, Plenum Press, New York.
Marimon R och Zilibotti F (1999), “Unemployment versus mismatch of talent:
Reconsidering unemployment benefits”, Economic Journal 109:266-291.
Marthin G (2012), Measuring mismatch in the Swedish labour market, Rapport till
Finanspolitiska rådet 2012/3, Finanspolitiska rådet.
McQuaid R W, Lindsay C, Dutton M och McCracke M (2007), Best practice in interagency co-operation on employability, Employment Research Institute, Napier
University, Edinburgh.
McVicar D, (2008), Job search monitoring intensity, unemployment exit and job entry:
quasi-experimental evidence from the UK, Labour Economics, 15(6).
Meyer B, (1995), Lessons from the U.S. Unemployment insurance experiments, Journal of
Economic Literature, 33(1).
Mikkonen M (2013), Privata leverantörer av förmedlingstjänster, Working Paper 2013:5,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Nekby L, Vilhelmsson R och Özcan G (2007), “Do Host Country Educations Even Out the
Playing Field? Immigrant-Native Labor Market Gaps in Sweden”, Journal of Immigrant
and Refugee Studies 6(2): 168-196.
Nilsson P (2008), Programeffekter 1992 till 2006. Working Paper Series.
Nilsson P (2011a), Arbetssökande som lämnat Arbetsförmedlingen för arbete, Working
Paper 2011:2, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Nilsson P (2011b), Arbetsförmedlingens individuella handlingsplaner – vem som får och
när, Ura 2011:3, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Nilsson P, Gartell M och Gerdes C. (2012), Avaktualisering av okänd orsak – antaganden
vid utvärderingsstudier av program, Working Paper 2012:3, Arbetsförmedlingen,
Stockholm.
NUTEK (2000), Arbetskraftens rörlighet – ett smörjmedel för tillväxt, Rapport 2000:15,
Närings- och teknikutvecklingsverket, Stockholm.
OECD (2012), Activating jobseekers – How Australia does it, OECD Publishing.

Sida: 136 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Okeke S (2005), Arbetsmarknadsutbildningens effekter för individen, Ura 2005:6,
Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm.
Okeke S (2008), Regionala skillnader i kontrollfunktionen, Working Paper 2008:6,
Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Pedersen J, Svarer M och Rosholm M (2012), Experimental evidence on the effects of
early meetings and activation, IZA Discussion Paper No. 6970.
Petrongolo B. (2009), The Long-Term E¤ects of Job Search Requirements: Evidence from
the UK JSA reform, Journal of Public Economics, 93, 1234-1253.
Pissarides C (2000), Equilibrium unemployment theory, The MIT Press, London.
Rigsrevisionen (2013), Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre
aktørers beskæftigelsesindsats. Rigsrevisionen Danmark.
Riksrevisionen (2009), Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen, RiR 2009:13,
Riksrevisionen, Stockholm.
Riksrevisionen (2010), Arbetspraktik, RiR 2010:5, Riksrevisionen, Stockholm.
Riksrevisionen (2012), ”Etablering genom företagande – är statens stöd till företagare
effektiva för utrikes födda?”, RiR 2012:26.
Riksrevisionen (2013), Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade
anställningar för nyanlända?, RiR 2010:5, Riksrevisionen, Stockholm.
Røed, K. & L. Weslie, (2007), “Unemployment Insurance in Welfare States: Soft
Constraints and Mild Sanctions”, IZA Discussion Paper No. 2877.
Savvidou E (2013), Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen 2006-2012,
Working Paper 2013:2, Arbetsförmedlingen, Stockholm.
SCB (2005), Familjens betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden, Demografisk
Rapport 2005:3, Statistiska centralbyrån.
SCB (2007), Tabeller över Sveriges befolkning 2006, Statistiska centralbyrån, Stockholm.
Sehlstedt K och Schröder L (1989), Språngbräda till arbete? En utvärdering av
beredskapsarbete, rekryteringsstöd och ungdomsarbete, EFA-rapport 19.
SFS 1997:238 Lagen om arbetslöshetsförsäkring.
SFS 2000:628 Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
SFS 2007:1030 Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen.
SFS 2008:962 Lagen om valfrihetssystem (LOV).
SFS 2010:197 Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Sida: 137 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Sol E (2005), Contracting out the public employment service from a governance
perspective, in Bredgaard T and Larsen F (red), Employment policy from different
angles. DJØF Publishing Copenhagen, Copenhagen.
Statskontoret (2004), Individuella handlingsplaner vid Arbetsförmedlingen - en
utvärdering, Rapport 2004:15, Statskontoret, Stockholm.
Statskontoret (2011), Subventionerade anställningar – en kartläggning, Rapport 2011:34,
Statskontoret, Stockholm.
Struyven L och Steurs G (2005), “Design and redesign of a quasi-market for the
reintegration of jobseekers: Empirical evidence from Australia and the Netherlands”,
Journal of European Social Policy 15(3):211-229.
Struyven L (2007), Between efficieny and equality: New public-private arrangements in
employment assistance for the unemployment, i de Koning (red), The evaluation of active
labour market policies, measures, public-private partnership and benchmarking.
Edward Elgar Publishing, Chelterham.
Svarer M (2011), The Effect of Sanctions on Exit from Unemployment: Evidence from
Denmark, Economica, 78, 751-778.
Taslimi M (2003), Optimal earnings-related unemployment benefits, Working Paper
2003:16, Uppsala universitet, Uppsala.
Taslimi M (2011), Vad vet vi om arbetsmarknadspolitiska långsiktiga effekter och
konkunturella mönster? Working Paper 2011:3. Arbetsförmedlingen, Stockholm.
Van den Berg G, van der Klaauw B. och van Ours J. (2004), Punitive Sanctions and the
Transition Rate from Welfare to Work”, Journal of Labor Economics, 22, 211-241.
Van den Berg G ochVan der Klaauw B (2006), Counseling and Monitoring of Unemployed
Workers: Theory and Evidence from a Controlled Social Experiment, International
Economic Review, 47, 895.936.
Van den Berg G ochVikström J, (2009), Monitoring Job Offer Decisions, Punishments,
Exit to Work, and Job Quality, IZA Discussion Paper No. 4325.
van den Berg G, Kjærgaard och Rosholm M, (2014), To meet or not to meet, that is the
question – short run effects of high-frequency meetings with case workers, IFAU Working
Paper 2014:6, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala.
van Ours J (2004), “The locking-in effect of subsidized jobs”, Journal of Comparative
Economics 32(1):37-55.
Winterhager H (2006), Private job placement services: A microeconometric evaluation
for Germany, Discussion Paper No. 06-026.
Winterhager H, Heinze A och Spermann A (2006), “Deregulating job placement in
Europe: A microeconometric evaluation of an innovative voucher scheme in Germany”,
Labour Economics 13: 505-517.

Sida: 138 av 139
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2014

Zetterberg J (2001), Comment on Calmfors L, Forslund A and Hemström M, ”Does active
labour market policy work? Lessons from the Swedish experiences”, Economic Policy
Review 8(2):125-31.
Zetterberg J (2011), Långtidsarbetslöshet i ett konjunkturellt perspektiv, i SCB (red),
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 50 år: Fyra forskarperspektiv på
arbetsmarknaden, Bakgrundsfakta 2011:3, Statistiska centralbyrån, Stockholm.
Zetterberg J (2013), Skattningar av Beveridgekurvor för den svenska arbetsmarknaden
1992-2012, intern PM, Arbetsförmedlingen, Stockholm.

Syftet med Arbetsmedlingens arbetsmarknadsrapport är att presentera
en kvalificerad analys av hur arbetsmarknaden fungerar och Arbetsförmedlingens roll i att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
Rapporten tar sin utgångspunkt i regeringens mål för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det handlar om att förbättra matchningen
mellan lediga platser och arbetssökanden, att bryta utanförskapet och
varaktigt öka sysselsättningen. Dessutom tar rapporten upp arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Arbetsmarknadsrapporten, som görs på uppdrag av regeringen, publiceras en gång per
år från och med 2010. Under perioden 2007-2009 publicerades rapporten två gånger per år.
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