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1 Sammanfattning 

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för 

hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor som arbetar eller studerar. 

Projektet Jämställd etablering har initierats som en del av denna handlingsplan. 

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden och genomförs på 16 platser i 

landet mellan 2018 och 2021. Målgruppen är flyktinginvandrare och andra 

skyddsbehövande, samt deras anhöriga, som haft uppehållstillstånd i max fyra år. I 

projektet utvärderas en matchningsmetod för arbetssökande som står långt bort från 

arbetsmarknaden, implementerad med en aktiv styrning mot att kvinnor och 

deltagare med störst behov ska få mest stöd. Projektets verksamhet riktar sig därmed 

till både kvinnor och män, samtidigt som insatserna har utformats utifrån behov och 

förutsättningar som är särskilt vanliga hos nyanlända kvinnor. Detta är projektets 

första delrapport. 

Två utmaningar för att öka andelen nyanlända kvinnor i arbete 

Arbetsförmedlingen ska enligt regeringsuppdraget särskilt uppmärksamma kvinnor 

med kort eller ingen utbildningsbakgrund och med begränsad erfarenhet av 

lönearbete i Sverige. Att öka övergångarna till arbete för denna grupp innebär 

åtminstone två utmaningar. Den första utmaningen är att det inte finns så mycket 

kunskap om vilken typ av insatser som på bästa vis hjälper utrikesfödda 

arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den andra utmaningen är att 

utrikesfödda kvinnor bemöts och behandlas annorlunda än män, vilket gör att de 

riskerar att få mindre och andra typer av stöd jämfört med män. 

En matchningsinsats utformad för att passa målgruppen 

Matchningsinsatsen som testas och utvärderas i Jämställd etablering är speciellt 

utformad för att kunna matcha arbetssökande som har varit kort tid i Sverige och 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen startar med en bred kartläggning av 

den arbetssökandes formella och informella kompetens i form av erfarenheter, 

intressen och egenskaper. Arbetsgivarens rekryteringsbehov kartläggs på 

motsvarande sätt. På så vis skapas förutsättningar för att matcha individer som 

saknar arbetslivserfarenhet och formell kompetens och annars skulle riskera att bli 

bedömda som ej matchningsbara. 

 

Både Arbetsförmedlingens egna återrapporter och andra studier visar att kvinnor 

inom etableringsprogrammet i hög utsträckning får ta del av förberedande insatser, 

samtidigt som forskning pekar mot att mer arbetsnära insatser är mer effektiva. För 

att delta i Jämställd etablering finns därför inga krav på att deltagarna ska ha uppnått 

en viss nivå på kunskaper i svenska eller ha arbetat tidigare. Tvärtom styrs projektet 

aktivt i riktning mot att alla arbetssökande i målgruppen är aktuella. 

Projektmedarbetarna har också tillgång till könsuppdelad statistik över både inflöde 

och resultat, och blir uppmanade att arbeta med lika många kvinnor som män. I 

matchningsinsatsen finns också en aktiv styrning mot att hela tiden prioritera 
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arbetssökande som står längre från arbetsmarknaden, vilket bland studiedeltagarna 

till stor del är synonymt med att prioritera kvinnor.  

Projektverksamhet utformad för att generera kunskap 

För att kunna mäta effekten av matchningsinsatsen på deltagarnas chans att få 

anställning bedrivs Jämställd etablering som en randomiserad försöksverksamhet. 

Detta innebär att arbetssökande i målgruppen, som samtycker till att delta i studien, 

fördelas slumpmässigt mellan att erbjudas insatsen och att fortsätta ta del av stöd i 

ordinarie verksamhet. Denna första utvärdering använder data från projektets första 

år och baseras på deltagare och resultat från start av studieperioden 1 mars 2019 till 

och med 15 mars 2020. Sammanlagt har 4 500 individer samtyckt till att delta i 

studien under denna period av vilka 650 deltagare kan följas under hela 

uppföljningsperioden. 

Matchningsinsatsen ökar andelen som är i arbete eller studier 

Utvärderingen visar att matchningsinsatsen ökar sannolikheten att vara i arbete och 

studier jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie stöd. Effektstorleken närmar sig 

åtta procentenheter efter 11 månader, vilket motsvarar en knapp 30-procentig ökning 

av andelen i arbete. Så här tidigt i projektet blir osäkerheten stor när vi studerar 

effekten separat för olika grupper av studiedeltagare, men resultaten tyder på att 

insatsen fungerar oavsett kön och avstånd till arbetsmarknaden.  

 

En noggrann redovisning av projektmedarbetarnas arbetstid ger oss förutsättningar 

att genomföra en kostnadseffektivitetsanalys där värdet av den produktion som 

anställningarna medfört kan ställas mot kostnaderna för att genomföra insatsen. 

Kostnaderna, i form av arbetsförmedlarnas arbetade timmar, beräknas uppgå till ca 

10 000 kronor för en deltagare som randomiserades till matchningsinsatsen elva 

månader tidigare. Hur stora intäkter som skapas beror dels av hur många extra 

anställningar som skapas, dels på hur varaktiga dessa anställningar blir. Under den 

korta uppföljningstid som vi kan observera har intäkter på ca 3 000 kronor skapats. 

Frågan om insatsen är kostnadseffektiv beror därför på hur länge effektskillnaden 

håller i sig vilket först kan besvaras med längre uppföljningstid. Enligt beräkningarna 

i denna rapport blir insatsen sannolikt kostnadseffektiv om skillnaden mellan 

grupperna håller i sig i ungefär ett år till. 

 

Ett annat sätt att bedöma matchningsinsatsens kostnad är att jämföra med befintliga 

matchningsinsatser riktade till arbetssökande närmare arbetsmarknaden. 

Exempelvis skulle Arbetsförmedlingens upphandlade insats Stöd och matchning 

(STOM) för ett block om 90 dagar kosta ungefär 15 000–20 000 kr för en 

genomsnittlig studiedeltagare, vilket innebär att kostnaderna för att genomföra den 

undersökta matchningsinsatsen ligger jämförelsevis lågt. 

Verksamhet och kunskapsgenerering fortsätter på distans under pandemin 

Jämställd etablering fortsätter med verksamhet fram till och med maj 2021 då 

slutrapport ska lämnas in till Svenska ESF-rådet. Projekt- och forskningsverksamhet 

fortsätter i grunden enligt plan även om villkoren för arbetet på många sätt är 

annorlunda på grund av covid-19-pandemin, både vad gäller restriktioner för 
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personliga möten och arbetsmarknadssituation. Exempelvis sker därför i nuläget 

inkludering av studiedeltagare på distans, liksom kartläggningar av både 

arbetssökande och arbetsgivare. Att anpassa arbetet efter rådande läge på 

arbetsmarknaden är redan sedan tidigare en viktig del i matchningsinsatsen. Rent 

forskningsmässigt ger covid-19-pandemin också möjligheter: i projektets slutrapport 

kommer studiedeltagarnas resultat att kunna följas genom både hög- och 

lågkonjunktur, och insatsens effekter kommer därmed att prövas under skiftande 

villkor. 

Resultaten visar på goda förutsättningar för att matcha nyanlända kvinnor till 

arbete  

Syftet med denna delrapport är att bidra med kunskap redan under projektets gång, 

vilket bedömdes som särskilt angeläget i en situation där mycket av 

Arbetsförmedlingens verksamhet är under förändring och nya insatser tas fram. 

Huvudbudskapet blir att det med rätt utformade insatser går att matcha 

arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, och att matchningsinsatser 

därmed är en möjlig strategi för att öka utrikesfödda kvinnors sysselsättningsgrad. 

Kostnadseffektivitetsberäkningarna visar dessutom att matchningsinsatser riktade 

till arbetssökande med stort avstånd till arbetsmarknaden ser ut att kunna 

genomföras utan större kostnadsökningar relativt befintliga arbetsmarknadspolitiska 

insatser, och att det finns potential till samhällsekonomiska vinster på något års sikt.  

2 Inledning 

Sysselsättningsgraden hos utrikesfödda kvinnor är låg, både i jämförelse med 

utrikesfödda män och kvinnor födda i Sverige (Åslund m fl, 2017, Ruist, 2018). Särskilt 

kvinnor som fått uppehållstillstånd som flyktingar har pekats ut som grupp som står 

extra långt ifrån arbetsmarknaden (Liebig och Rose Tronstad, 2018).1 

Arbetsförmedlingen fick 2017 i uppdrag av regeringen att redovisa en handlingsplan 

för hur myndigheten avser att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller 

studerar.2 Projektet Jämställd etablering som medfinansieras av Europeiska 

unionen/Europeiska socialfonden3 och genomförs på 16 platser i landet under åren 

2018–2021 har startats som en del av denna handlingsplan. Målgruppen är 

flyktinginvandrare och deras anhöriga som haft uppehållstillstånd i max fyra år. I 

projektet utvärderas en matchningsmetod för arbetssökande som står långt bort från 

arbetsmarknaden, implementerad med en aktiv styrning mot att kvinnor och deltagare 

med störst behov ska få mest stöd. Projektets verksamhet riktar sig därmed till både 

kvinnor och män, samtidigt som insatserna har utformats utifrån behov och 

 
1 Detta är inget unikt för Sverige utan liknande resultat har påvisats i många andra länder (OECD/EC m fl, 2016, 
Liebig och Rose Tronstad, 2018). 
2 Se Regeringsbeslut (2017) och Arbetsförmedlingens handlingsplan för att fler utrikes födda kvinnor ska vara i 
arbete eller studier (Arbetsförmedlingen 2017).  
3 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 
Projektet Jämställd etablering ryms inom Socialfondens programområde 2.3: Öka övergångarna till arbete. 
Svenska ESF-rådet är den statliga myndighet som tilldelar anslag från Europeiska socialfonden.  
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förutsättningar särskilt vanligt förekommande hos nyanlända kvinnor.4 Detta är 

projektets första delrapport.  

 

Arbetsförmedlingen ska enligt regeringsuppdraget särskilt uppmärksamma kvinnor 

med kort eller ingen utbildningsbakgrund och med begränsad erfarenhet av lönearbete 

i Sverige. Att öka övergångarna till arbete för denna grupp innebär åtminstone två 

utmaningar. Den första utmaningen är att det inte finns så mycket kunskap om vilken 

typ av insatser som på bästa vis hjälper utrikesfödda arbetssökande som står långt ifrån 

arbetsmarknaden.5 Ett flertal studier samt Arbetsförmedlingens egna återrapporter 

visar i tillägg att kvinnor inom etableringsprogrammet i hög utsträckning får ta del av 

förberedande insatser snarare än utbildnings- eller matchningsinsatser.6 Då det 

saknas skäl att tro att dessa insatser på ett effektivt sätt ökar övergångarna till arbete, 

bedömdes utvärderingar av befintlig verksamhet inte räcka.7   

 

Det finns däremot ett växande forskningsfält med ett stort antal studier som visar på 

positiva effekter av förstärkta förmedlingsinsatser.8 En av dessa är en nyligen 

genomförd studie på Arbetsförmedlingen som också visade att arbetsförmedlarnas 

matchningsarbete hade en avgörande roll för de positiva effekterna.9 För att kunna 

matchas mot relevanta vakanser behövs ett matchningsunderlag, vilket vanligtvis 

baseras på den arbetssökandes formella kompetenser. Arbetssökande med kort 

utbildning och som saknar formella kompetenser stängs därmed ofta ute från denna 

till synes effektiva insats.  

 

Den metod som testas och utvärderas i Jämställd etablering, Matchning från dag 1, är 

en insats som är speciellt utformad för att kunna matcha arbetssökande som har varit 

kort tid i Sverige och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetssökande som saknar 

formell kompetens behöver kunna kommunicera sin informella kompetens i form av 

erfarenheter, intressen, egenskaper och motivation till potentiella arbetsgivare. I den 

valda matchningsinsatsen kartläggs detta, och en motsvarande kartläggning görs av 

arbetsgivarens rekryteringsbehov. Utifrån dokumentation av arbetssökandes formella 

och informella kompetenser och arbetsgivarnas motsvarande behov skapas 

förutsättningar för matchningar även av individer som annars skulle bedömas ej 

matchningsbara. 

 

 
4 Kvinnliga flyktingar har lägre utbildningsnivå än både manliga flyktingar och andra kvinnor som invandrat. 
Skillnaden består framför allt i att det är fler flyktingkvinnor i de allra lägsta utbildningsnivåerna (Liebig och 
Rose Tronstad, 2018). Enligt ett statistiskt verktyg som används för att bedöma avstånd till arbetsmarknaden 
för de arbetssökande som deltar i Jämställd etablering (se avsnitt 4.4), består gruppen som bedöms stå längst 
ifrån till 78 procent av kvinnor. 
5 För en genomgång av studier av arbetsmarknadspolitiska insatser för flyktinginvandrare i 
etableringsprogrammet, se Andersson Joona (2020). 
6 Se exempelvis Cheung (2018), Dahlin (2017), Andersson Joona (2020) och Larsson (2019). 
7 Se t ex Riksrevisionen (2017) för effekter av förberedande utbildningar. 
8 Se exempelvis översikterna av Card m fl (2010, 2018). Se exempelvis Andersson Joona och Nekby (2012) för en 
svensk studie på en liknande målgrupp.  
9 Se Cheung m fl (2019). Studien visade också att det ökade stödet hade störst effekt för de arbetssökande som 
relativt sett stod längre från arbetsmarknaden, däribland utrikesfödda. Notera dock att målgruppen var 
nyinskrivna och inte inkluderade deltagare i etableringsuppdraget, vilket gör att de relativt till målgruppen i 
denna studie stod nära arbetsmarknaden.  
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Den andra utmaningen är att Arbetsförmedlingen i flera studier visat att utrikes födda 

kvinnor inte får lika bra stöd som män för att etablera sig på arbetsmarknaden, och att 

detta särskilt gäller för nyanlända inom etableringsprogrammet (Cheung, 2018; 

Cheung och Rödin, 2018; Larsson, 2019). Enligt Larsson (2019) skulle detta, i alla fall 

till viss del, kunna förklaras av stereotypa föreställningar som gör att kvinnor bedöms 

och bemöts annorlunda jämfört med män. Detta skulle också kunna förklara varför de 

arbetsmarknadspolitiska bedömningarna skiljer sig åt mellan kvinnor och män med 

liknande bakgrundsfaktorer, där manliga arbetssökande i högre utsträckning bedöms 

vara matchningsbara (Cheung 2018). Baserat på dessa resultat räcker det inte med att 

ta fram en effektiv insats, vi måste också säkerställa att alla arbetssökande erbjuds att 

delta och får lika mycket stöd.  

 

För att delta i Jämställd etablering finns därför inga krav på att deltagarna ska ha 

uppnått en viss nivå på kunskaper i svenska eller ha arbetat tidigare, tvärtom finns en 

aktiv styrning i riktning mot att hela målgruppen är aktuell, och inflödet av nya 

arbetssökande följs kontinuerligt uppdelat på kön. I matchningsmetoden finns också 

en aktiv styrning mot att hela tiden prioritera kvinnor och arbetssökande som står 

längre från arbetsmarknaden.   

 

För att kunna mäta effekten av matchningsinsatsen på deltagarnas chans att få 

anställning bedrivs Jämställd etablering i form av en storskalig randomiserad 

försöksverksamhet. På deltagande projektkontor slumpas ungefär hälften av 

samtyckande arbetssökande i målgruppen till att ta del av matchningsinsatsen. De 

andra arbetssökande slumpas till kontrollgruppen och får fortsätta att ta del av 

ordinarie verksamhet på respektive projektkontor. Att arbetssökande fördelas 

slumpmässigt mellan insatserna gör att vi på ett trovärdigt sätt kan mäta effekten av 

att få ta del av matchningsinsatsen, vilket tillsammans med noggrann redovisning av 

projektmedarbetarnas arbetstid gör att vi också kan svara på frågan om metoden är 

kostnadseffektiv.  

 

Projektet pågår fram till augusti 2021 då slutrapport ska lämnas in till Svenska ESF-

rådet. Men redan nu ser vi indikationer på att metoden som används i projektet ger 

goda resultat. I ett läge där mycket av Arbetsförmedlingens verksamhet är under 

förändring, ser vi ett behov av att bidra med ny kunskap genom denna kortsiktiga 

rapport som följer deltagare fram till och med 15 mars 2020. Detta trots att ett lägre 

antal deltagare och en kortare uppföljningstid gör att effektskattningarna blir mindre 

och slutsatserna blir mer osäkra, varför delar av resultaten som presenteras mer ska 

ses som indikationer som kan bekräftas först i projektets slutrapport.  

 

Effektskattningarna som redovisas i rapporten visar att studiedeltagare som erbjudits 

matchningsinsatsen i högre grad har arbete jämfört med deltagare som fått ordinarie 

stöd. När vi studerar effekten uppdelat på kön eller avstånd till arbetsmarknaden blir 

osäkerheterna stora, men det är inget som tyder på att effekten skulle vara sämre för 

kvinnor och för arbetssökande som bedömts stå längre från arbetsmarknaden. Det är 

också svårt att göra kostnadseffektivitetsberäkningar så tidigt under projektet, men 
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beräkningar pekar mot att metoden blir kostnadseffektiv om den redovisade effekten 

håller i sig i ungefär ett år. 

Rapporten är disponerad enligt följande: I nästa avsnitt finns information om projektet 

Jämställd etablering, matchningsmetoden och studiens målgrupp. Avsnitt 4 beskriver 

den inkluderingsprocess som användes för att ta med deltagare i studien och 

randomiseringen mellan matchningsmetoden och ordinarie stöd. I avsnitt 5 beskrivs 

hur vi utvärderar effekterna. Avsnitt 6 redovisar effekter på arbete och studier medan 

avsnitt 7 redovisar kostnadseffektivitetsanalysen. Rapporten avslutas med slutsatser i 

avsnitt 8.     

 

3 Jämställd etablering 

3.1 Kort om projektet 

Matchningsinsatsen som utvärderas i denna studie är en del av ett större 

arbetsmarknadsprojekt: Jämställd etablering. Projektet är medfinansierat av 

Europeiska socialfonden och genomförs som en insats inom Arbetsförmedlingens 

handlingsplan för att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i sysselsättning genom 

arbete eller studier.10 Jämställd etablering bedrivs i form av en storskalig 

randomiserad försöksverksamhet som syftar till att testa och jämföra insatser som på 

bästa sätt stöttar utrikes födda kvinnor och män ut i arbete, och särskilt undersöka 

om de också ger resultat för kvinnor.11 I projektet testas metoden Matchning från dag 

1 (MD1) som är en intensifierad förmedlingsinsats med fokus på matchning. 

Projektet definieras som ett jämställdhetsprojekt eftersom matchningsinsatsen, trots 

att den vänder sig till både kvinnor och män, har utformats särskilt med tanke på 

kvinnors behov. Projektets ambition är dessutom, som namnet antyder, att resultatet 

av insatsen ska vara jämställd, med lika stor andel övergångar i arbete för kvinnor 

som för män. Utöver matchningsinsatsen genomförs två andra insatser som har 

utformats med ambitionen att få fler kvinnor i arbete. Denna kortsiktiga rapport 

fokuserar dock enbart på matchningsinsatsen MD1. 

Den specifika målgruppen av utrikesfödda är de arbetssökande som för max fyra år 

sedan fått uppehållstillstånd som flyktinginvandrare eller skyddsbehövande samt de 

som fått uppehållstillstånd som anhöriga till de tidigare nämnda. 

Försöksverksamheten genomförs under åren 2018–2021 på 16 platser i landet, från 

Luleå i norr till Malmö i söder. Denna effektutvärdering utförs alltså mitt i 

projekttiden med en kort utvärderingshorisont. 

 
10 Projektet finansierar ungefär hälften av kostnaden för arbetsförmedlare som arbetar i projektet. Resterande 
finansieras av lokalkontoret.  
11 Projektet har etikprövats och fått godkänt av Etikprövningsmyndigheten.  
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Figur 1: Platser där Jämställd etablering bedrivs 

 

 

Under hösten 2018 gick en förfrågan om att delta i Jämställd etablering ut till ett 

antal arbetsförmedlingskontor. I valet av vilka kontor som tillfrågades eftersträvades 

stora kontor med många individer i projektets målgrupp samt geografisk spridning 

över landet. En dialog om att delta i projektet fördes med ca 20 potentiella kontor 

varav 15 blev projektkontor redan från start.12 Nyköping-Katrineholm tillkom i 

januari 2020. Projektet startade med pilotverksamhet på projektkontoren Stockholm 

City och Malmö. Piloten var till för att testa utbildning, system, metod för att ta in 

deltagare i projektet med mera. Därefter genomfördes utbildning för medarbetare på 

samtliga projektkontor under februari 2019 och deltagare började inkluderas i mars 

2019.    

3.2 Målgrupp 

Projektet riktar sig till kvinnor och män som har eller har haft rätt till insatser inom 

etableringsprogrammet (flyktinginvandrare och övriga skyddsbehövande, samt deras 

anhöriga), samt vid start i projektet haft uppehållstillstånd i upp till fyra år. Jämfört 

med etableringsprogrammet riktar sig projektet alltså även till arbetssökande som 

haft uppehållstillstånd en något längre tid.13 Jämfört med de arbetssökande som 

ingår i Arbetsförmedlingens mått ”90 dagar efter etableringen” står studiedeltagarna 

längre ifrån arbetsmarknaden. Detta kan förklaras av en selektion inom gruppen 

arbetslösa nyanlända över tid: många individer med starkare ställning på 

 
12 Blekinge deltog en mycket kort period i projektets början. 
13 Man kan delta i etableringsprogrammet i två år, och som längst tills man har haft uppehållstillstånd i tre år. 
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arbetsmarknaden har redan påbörjat arbete eller studier och är därmed inte aktuella 

för att bli studiedeltagare.14 

Målgruppspopulationen är den del av målgruppen som är inskriven på 

Arbetsförmedlingen vid något av de 16 projektkontoren.15 De nyanlända som 

uppfyller kriterierna för målgruppen förändras under projekttidens gång: nya 

personer får uppehållstillstånd och de tidigare ”knuffas ut” av fyraårsgränsen. Inga 

andra kriterier för att delta i studien existerar. Det är helt och hållet valfritt att delta i 

studien och för dem som randomiseras till behandlingsgrupp är det också valfritt att 

delta i matchningsinsatsen.  

Individerna som tillhör målgruppspopulationen markeras med en tilläggskod i 

Arbetsförmedlingens informationssystem. När studien planerades var tanken att 

arbetssökande i målgruppen som kallas till möte i den ordinarie verksamheten skulle 

erbjudas deltagande i studien. På grund av de stora neddragningarna på 

Arbetsförmedlingen i början av projektets genomförande var detta svårt i praktiken 

och på majoriteten av projektkontoren är det istället arbetsförmedlare i projektet som 

inkluderar deltagare i studien. Arbetsförmedlare som introducerar deltagare i studien 

har dock fått instruktionen att alla i målgruppen kan inkluderas i studien och att 

subjektiva kriterier kring exempelvis matchningsbarhet ska undvikas.  Att frågan om 

att delta i studien inte sker på ett slumpmässigt sätt från målgruppspopulationen kan 

skapa selektion som påverkar den externa validiteten, dvs hur representativa 

studiedeltagarna är för målgruppen arbetssökande flyktinginvandrare och 

skyddsbehövande samt deras anhöriga i hela Sverige. Det är dock viktigt att betona 

att det inte påverkar studiens interna validitet, randomiseringen av studiedeltagare 

mellan behandling och kontrollgrupp har skett på ett slumpmässigt sätt.  

För att få en större förståelse för hur representativa studiedeltagarna är jämför vi 

med två stickprov som dras genom slumpmässigt och obundet urval. Först jämför vi 

med ett stickprov från samma målgruppspopulation, det vill säga den potentiella 

populationen på deltagande projektkontor. Det är individer som under projekttidens 

gång tillhört målgruppspopulationen på de 16 projektkontoren. Genom att jämföra 

med potentiell målgruppspopulation så kan vi få en uppfattning om hur 

arbetsförmedlarna har selekterat studiedeltagarna, d v s om de har ställt frågan om 

att delta i studien till ett urval av de som fanns att fråga. Här vill vi till exempel 

undersöka om arbetsförmedlarna väljer ut särskilt starka kandidater till att delta i 

studien. För varje studiedeltagare dras slumpmässigt tio individer, med återläggning, 

från samtliga individer som var tillgängliga i målgruppspopulationen vid 

randomiseringsdatumet.  

 
14 En jämförelse mellan studiedeltagarna och de arbetssökande som är med i ”90 dagar efter etableringen” syns i 
Tabell D1 i appendix D. Jämförelsen pekar tydligt på en selektion där starkare individer i etableringen i mindre 
utsträckning kommer med i studien. Det är också sannolikt att inte hela selektionen fångas i data och att den är 
ännu starkare än tabellen antyder. 
15 Projektkontoren/platserna definieras inte alltid precis som vare sig tidigare eller nuvarande kontorsenheter 
(enhetsstrukturen ändrades 1 juli 2019), exempelvis är ”Helsingborg-Landskrona” ett projektkontor medan det 
vid projektets start utgjorde två enheter – Af Helsingborg Höganäs och Af Landskrona – medan det numera 
utgör en del av större enheter både på sökandesidan och arbetsgivarsidan – Af SÖK/AG Nordvästra Skåne. 
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I nästa jämförelse ställs studiedeltagarna mot ett stickprov från motsvarande 

population i hela landet. Det är alltså individer som tillhört målgruppen under 

samma tidsperiod med skillnaden att de har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen 

var som helst i landet. Syftet med denna jämförelse är att se hur representativa 

studiedeltagarna är för motsvarande population i hela Sverige. Det är den här 

populationen som är intressant ur ett policyperspektiv: vi vill gärna kunna 

generalisera våra resultat till alla i målgruppen oavsett var i landet de befinner sig. Vi 

drar ett slumpmässigt matchat jämförelsestickprov utifrån studiedeltagarnas 

randomiseringsdatum på samma sätt som ovan.  

Förfrågan om att delta i projektet riktades mot projektkontor som hade många 

arbetssökande i målgruppen. De 16 projektkontor som medverkar i studien ligger 

därmed mestadels i större orter, vilket t ex skulle kunna innebära starkare 

arbetsmarknader. Därför förväntar vi oss att få se skillnader mellan de två olika 

stickproven för de variabler som kan påverkas av den lokala arbetsmarknaden, 

framför allt antalet sökta jobb per månad och antalet arbetsintervjuer per månad. Det 

är också möjligt att det sker en selektion i vilka individer som söker sig till större 

orter. För att resonera kring tänkbara anledningar till det så kan nyanlända som 

söker sig till större orter exempelvis vara mer välinformerade om att 

arbetsmarknaden är starkare här (som i sin tur kan påverkas av utbildningsnivå, 

kontakter i Sverige eller motivation), söka upp möjligheter till vuxenutbildning, eller 

söka upp personer från samma hemland som också invandrat till Sverige.16 

I tabellen nedan presenteras medelvärden för en uppsättning bakgrundsvariabler för 

studiedeltagarna i första kolumnen och var och en av jämförelsegrupperna i de 

följande kolumnerna. Studiedeltagarna ser ut att vara någorlunda lika både 

målgruppspopulationen och motsvarande population i hela landet. För de flesta 

bakgrundsvariabler skiljer sig medelvärdena endast ett par procentenheter. Man kan 

se en viss selektion mot individer som står något närmare arbetsmarknaden bland 

studiedeltagarna. Antalet sökta jobb per månad och intervjuer per månad skiljer sig 

inte mellan målgruppen på de 16 projektkontoren och målgruppen i hela landet på 

det sätt som vi hade förväntat oss: detta kan bero på att en starkare arbetsmarknad 

kan göra de som är inskrivna något mer selekterade, vilket den större andelen långt 

ifrån arbetsmarknaden kan tyda på. Likheterna i medelvärden mellan grupperna kan 

tolkas som en indikation på att studiedeltagarna är någorlunda representativa för 

målgruppen.  

 
16 Ruist (2018) ser stora skillnader i sysselsättning mellan regioner men tolkar dessa som ett uttryck för 
flyktinginvandrares självselektion snarare än skillnader i lokal arbetsmarknadspolitik. 
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Tabell 1: Jämförelse mellan studiedeltagarna och stickprov från målgruppen respektive 
motsvarande målgrupp i hela landet 

 Studiedeltagarna Målgruppen på studiekontor Målgruppen i hela landet

Andel kvinnor [%] 55.1(7) 50.4(3) 52.9(3)

Andel långt ifrån arbetsmarknaden [%] 50.0(7) 53.2(3) 51.1(3)

Andel med högst motsv. grundskola [%] 51.0(7) 54.8(3) 52.5(3)

Tid med uppehållstillstånd [år] 2.43(1) 2.310(6) 2.248(5)

Ålder [år] 36.9(2) 36.47(7) 36.17(6)

Andel anhöriginvandrade [%] 22.5(6) 23.6(3) 19.1(2)

Andel som arbetat i Sverige enl. Af-data [%] 19.5(6) 19.3(3) 19.9(2)

Andel som avbrutit Af-aktivitet [%] 7.9(4) 9.7(2) 9.4(2)

Antal rapporterat sökta jobb per mån 0.81(3) 0.67(1) 0.69(1)

Antal intervjuer per mån (akt.-rapp.) 0.014(2) 0.0141(8) 0.0161(6)

Genomsnittlig andel inl. aktivitetsrapporter [%] 61.5(5) 61.8(2) 57.4(2)

Antal kompetensord (ej språk) 1.89(4) 1.76(2) 1.70(1)

Andel med kompetensord utöver språk [%] 58.4(7) 55.1(3) 47.0(3)

Antal språk 1.57(1) 1.497(6) 1.484(5)

Andel med e-post i kontaktuppg. [%] 82.8(6) 80.4(3) 78.2(2)

Andel med funktionshinder [%] 2.5(2) 3.8(1) 3.11(9)

Andel födda i Afghanistan [%] 7.4(4) 8.1(2) 8.0(1)

Andel födda i Eritrea [%] 9.7(4) 7.6(2) 8.8(1)

Andel födda i Irak [%] 6.0(4) 6.6(2) 6.4(1)

Andel födda i Syrien [%] 53.0(7) 55.6(3) 46.2(3)

Andel födda i övriga länder [%] 23.9(6) 22.1(3) 30.7(2)

ANTAL UNIKA INDIVIDER (ev. i stickprov) 4526 24385 36348

Not: För varje studiedeltagare har 10 personer valts slumpmässigt ur grupperna vid studiedeltagarens 

randomiseringsdatum, med återläggning (samma person kan slumpas fram flera gånger). Personerna uppfyller 

målgruppsdefinitionen vid datumet, är inskrivna på Arbetsförmedlingen och är ej i arbete. 

Utifrån de redovisade jämförelserna argumenterar vi för att våra studiedeltagare i 

genomsnitt står längre ifrån arbetsmarknaden än de som deltar i 

etableringsprogrammet. Samtidigt gör likheterna i medelvärden som presenteras i 

Tabell 1 att vi på ett trovärdigt sätt kan generalisera studiens resultat till hela 

målgruppen, inte bara på projektkontoren, utan också i hela landet.  

 

3.3 Matchning från dag 1 - förstärkt förmedlingsinsats med 
fokus på matchning 

Matchning från dag 1 (MD1) är en matchningsmetod som är framtagen för att 

möjliggöra matchning av arbetssökande som haft mycket kort om tid på sig att 

tillägna sig kompetens i svenska och annat Sverigespecifikt humankapital och som 

därför står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Metodens kärna är att genom kartläggning av både arbetssökande och arbetsgivare 

skapa förutsättningar för effektiv matchning av nyanlända personer som har 

invandrat. Metoden, som vänder sig till både kvinnor och män, har utformats med ett 

särskilt fokus på kvinnors behov och i synnerhet kvinnor med låg formell kompetens. 

I Arbetsförmedlingens ordinarie arbete kartläggs ofta bara formell kompetens vilket 
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då är det enda matchningen sedan kan utgå ifrån. Stora delar av målgruppen, saknar 

gymnasiekompetens eller annan formell kompetens som efterfrågas i Sverige17.  

Kvinnor i målgruppen står särskilt långt bort från arbetsmarknaden vilket delvis kan 

förklaras av lägre utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet än män. Målgruppens 

informella kompetens, i form av erfarenheter, intressen och egenskaper som 

arbetsgivare kan efterfråga, står därmed för en större andel av målgruppens 

sammanlagda arbetsmarknadsrelevanta kompetens jämfört med infödda 

arbetssökande. I insatsen kartläggs detta, samt vilket yrke och arbetstider som den 

sökande önskar. En motsvarande kartläggning görs av arbetsgivarens 

rekryteringsbehov. Utifrån denna dokumentation (sökandebank och vakansbank) 

skapas förutsättningar att skapa långsiktigt hållbara och därmed effektiva 

matchningar.  Metoden utvecklades av Ayse Andersson och har använts i 

Stockholmsområdet i olika regi under drygt tio års tid. Metoden har över åren 

utvecklats baserat på erfarenheter av att arbeta med utrikes födda kvinnor och män i 

Stockholm. 

Nedan beskrivs metodens viktigaste moment och förhållningssätt. För en mer 

detaljerad beskrivning, se Andersson (2019).  

3.3.1 Fast struktur för att kartlägga vad de arbetssökande kan och vill 

Matchningsinsatsen startar med en kartläggning av deltagarens kompetenser, 

egenskaper, önskemål och förutsättningar.  Denna kartläggning, som kallas 

inventering, sker i grupp med tre till fem arbetssökande.18 Två arbetsförmedlare 

deltar i inventeringen, en leder inventeringen och intervjuar de arbetssökande i 

turordning framme vid tavlan, den andre dokumenterar.  

Inventeringen följer en fast struktur och täcker formella och informella kompetenser, 

fritidsintressen, egenskaper, önskade arbeten, framtida mål, nätverk samt önskad 

omfattning/tid på arbetet. Strukturen på mötet gör att alla arbetssökande får samma 

frågor, men för de deltagare som har mycket kort utbildning och arbetslivserfarenhet 

ägnas mer tid åt informell kompetens. Informell kompetens är kunskaper som 

inhämtats via fritidsintressen och kan vara allt från datakunskaper till matlagning 

eller att läsa romaner. Utformningen på inventeringarna är väl uttänkt, 

inventeringarna görs i lugn och ro i små grupper där arbetsförmedlaren tar sig tid för 

varje arbetssökande och bekräftar dennes kompetens genom att upprepa 

kompetensorden och skriva upp dem på tavlan.  Inventeringsmötet tar ungefär 45–

60 min per arbetssökande. 

 
17 I en studie av deltagare i etableringsprogrammet (Liljeberg och Åslund 2019) saknade ungefär hälften av 
deltagarna gymnasieutbildning, och den andelen var något större bland kvinnorna än bland männen. Bland 
studiedeltagarna i denna rapport har männen längre arbetslivserfarenhet än kvinnorna enligt tillgängliga data, 
medan kvinnorna är mer heterogena gällande utbildningsnivå än männen. 74 % av männen respektive 55 % av 
kvinnorna uppger själva att de har erfarenhet i sökt arbete. 29 % av männen respektive 13 % av kvinnorna har 
arbetat tidigare i Sverige enligt Arbetsförmedlingens register. Gällandes utbildning har något fler kvinnor 
gymnasieutbildning eller högre, 51 % mot männens 47 %. Samtidigt är det fler kvinnor än män som saknar 
utbildning helt, 12 % jämfört med 8 %. 
18 Inventeringen sker företrädesvis utan tolk. Om det inte fungerar gör teamet en individuell inventering med 
deltagande tolk. 
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Målet är att de arbetssökande som ingår i samma inventeringsgrupp ska ha olika kön, 

modersmål, utbildningsnivå, yrkesbakgrund och ålder. Arbetsförmedlarna upprättar 

en kö-lista med arbetssökande som väntar på inventering vilket underlättar 

möjligheterna att skapa heterogena grupper. Syftet med heterogena grupper är också 

att bredda både arbetsförmedlarnas och de arbetssökandes kontaktnät, men också att 

deltagarnas preferenser kring önskade arbeten kan influeras av andras mål och 

erfarenheter.  

Arbetssökandes önskade arbeten är i fokus vilket syftar till att skapa mer hållbara 

matchningar mellan arbetssökande och arbetsgivare. Arbetssökande skall formulera 

flera önskade yrken och rangordna dessa sinsemellan. Önskade arbeten kan 

exempelvis vara vårdbiträde, restaurangbiträde och barnskötare. Under 

inventeringen skiljer arbetsförmedlarna på kortsiktiga mål och långsiktiga mål. För 

den arbetssökandes långsiktiga mål utstakas delmål, gärna arbete i näraliggande 

bransch. Exempelvis kan den som i framtiden vill öppna en egen restaurang söka sig 

till restaurangbranschen som restaurangbiträde eller diskare.   

Kartlagda arbetssökande resulterar i en sökandestock, vars aggregerade önskemål om 

arbete utgör det arbetsutbud som insatsen syftar till att matcha mot vakanser.  

3.3.2 Kartläggning av arbetsgivare 

Identifieringen av arbetsgivare baseras på det kartlagda arbetsutbudet, med 

målsättningen att tillgängliga arbetsgivare ska spegla sökandestockens fördelning av 

önskade arbeten och/eller önskad bransch. Identifierade potentiella arbetsgivare 

kartläggs: Hur ser arbetsgivarens reella efterfrågan ut? Kartläggningen syftar dels till 

att ta fram aktuella vakansers kravprofil. Dessutom försöker man få arbetsgivaren att 

justera kravprofilen om den innehåller kompetenser som framför allt har signalvärde, 

exempelvis gymnasieexamen (som kan vara ett sätt för arbetsgivaren att försöka 

hantera informationsbrist eller minska antalet ansökningar). Den noggranna 

kartläggningen av arbetsgivare syftar även till att säkerställa att arbetsgivaren faktiskt 

är ett företag med god ekonomisk tillväxt som anställer samt att de efterfrågar 

sökande från målgruppen. Detta för att undvika negativa erfarenheter för den 

arbetssökande och onödigt arbete för arbetsförmedlaren och arbetsgivaren. Rent 

konkret frågar arbetsförmedlaren arbetsgivaren hur mångfalden, med avseende på 

etnisk bakgrund, kön, ålder och funktionsvariation, ser ut på arbetsplatsen. 

Arbetsförmedlarna kartlägger företag oavsett om de har jobbannonser ute eller inte, 

och de uppmanas också hitta arbetsgivare genom de arbetssökandes nätverk. 

Kartläggningen av företag sker genom att arbetsförmedlarna besöker företaget och 

träffar den ansvariga för rekrytering. Arbetsförmedlarna fokuserar på större 

arbetsgivare i syfte att effektivisera arbetet, då större arbetsgivare oftare anställer och 

därmed kan bli en del av en långsiktig vakansbank. 

De kartlagda företagen utgör en vakansbank. Målsättningen är att vakansbanken ska 

vara bred och därmed mindre konjunkturkänslig. Att inventeringarna sker i 

heterogena grupper gör att sökandestocken är heterogen vilket i sin tur kräver att 

arbetsförmedlarna kartlägger olika typer av företag som matchar arbetsutbudet. 
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3.3.3 Matchning 

När arbetsförmedlaren har genomfört ett antal inventeringar och har en 

sökandebank, samt har kartlagt ett antal företag och har en vakansbank så matchar 

arbetsförmedlarteamet arbetssökande mot lediga vakanser. Enligt metoden matchas 

nya arbetssökande med gamla vakanser i vakansbanken endast om de uppfyller 

kvalifikationerna. Om inga relevanta vakanser finns i vakansbanken så kräver det att 

arbetsförmedlaren aktivt börjar kartlägga och kontakta företag enligt den sökandes 

önskade arbeten. Målsättningen är att arbetsförmedlaren ska förmedla information 

mellan arbetsgivare och arbetssökande på en arbetsmarknad med asymmetrisk 

information. 

Matchning sker utifrån kartlagda faktorer, så att sökande föreslås arbeten de har 

önskat, eller mycket närliggande, med arbetstider de har önskat, och så att 

arbetsgivare får förslag på arbetskraft med kartlagda egenskaper som matchar den 

reella efterfrågan (exempelvis kanske ett hemtjänstföretag efterfrågar 

omhändertagande, stresståliga kandidater med god fysik). Om parterna är 

intresserade av att matchas så är nästa steg att den arbetssökande går på 

arbetsintervju hos arbetsgivaren med stöd från arbetsförmedlaren.19 Under intervjun 

håller sig arbetsförmedlaren i bakgrunden men kan vid behov påminna sökande och 

arbetsgivare om sökandes unika kompetenser och egenskaper och hur de motsvarar 

vakansens krav.  

3.3.4 Utformning för att matcha kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden 

Matchningsinsatsen har på flera sätt utformats för att underlätta matchning av 

nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden med ett särskilt fokus på kvinnor. 

Matchningsinsatsens grundläggande förhållningssätt är att alla deltagare är 

matchningsbara. Detta innebär att alla som vill ha stöd till att få ett arbete idag kan ta 

del av insatsen, oavsett mängd formell kompetens eller språkkunskaper. 

Inventeringarna ska ske i heterogena grupper vilket gör att arbetsförmedlarna måste 

inkludera både kvinnor och män, högutbildade och lågutbildade, och deltagare från 

olika födelseländer. Detta faktum kan undvika creaming, det vill säga att 

arbetsförmedlare väljer ut arbetssökande som de upplever är lätta att matcha.20 

Under inventeringarna är det särskilt viktigt att metoden lyfter fram arbetssökandes 

informella kompetens och undersöker sökandens flexibilitet. Genom att ställa frågor 

om arbetssökandens egenskaper och intressen ska sökandens hela kompetensprofil 

träda fram för arbetsförmedlarna. Att individens flexibilitet kartläggs redan tidigt i 

insatsen gör att de sökande ska erbjudas vakanser som matchar omfattningen på 

deras arbetsutbud, även exempelvis kvinnor som har familjeansvar.  

Både inventering och matchning sker systematiskt i grupper om två eller flera 

arbetsförmedlare. Tanken med teamarbetet är att godtycklig behandling av 

 
19 Arbetsgivaren får endast ett förslag på kandidat per vakans, och gruppintervjuer ska därmed undvikas. Stora 
rekryteringar kan göras hos arbetsgivare som har flera aktuella vakanser. 
20 För ett längre resonemang om creaming/cream-skimming se exempelvis Larsson (2019). 
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arbetssökande lättare kan undvikas. Kollegerna i teamet kan påminna om 

förhållningssätt och rutiner och uppmuntra varandra till att det efterlevs. 

Kvinnor och arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden riskerar att bli 

bortprioriterade till förmån för män och sökande med mer formell kompetens. Därför 

ska öppna vakanser i första hand matchas mot kvinnor och sökande som står långt 

ifrån arbetsmarknaden, oavsett kön, så länge som de uppfyller kvalifikationerna. 

Matchningen utgår ifrån arbetssökandens önskade arbete och inte arbetsgivarens 

rekryteringsbehov. Det skiljer sig tydligt från ett förhållningssätt där arbetsgivaren är 

kunden och arbetsförmedlaren ska föreslå arbetsgivaren flera kvalificerade 

kandidater som arbetsgivaren får välja mellan. 

En del av metoden är att månadsvis följa upp det egna arbetet och deltagarnas 

resultat med könsuppdelade siffror. 21 Uppföljningen är mer omfattande än i 

ordinarie verksamhet och fokus för uppföljningen är de arbetssökandes matchning 

till jobb snarare än att följa upp individens aktivitet. På så sätt har arbetsförmedlarna 

överblick över hur många kvinnor respektive män som har gått ut i jobb eller praktik. 

Arbetsförmedlarna följer upp andelen kvinnor i inventeringskö, som har inventerats, 

gått på intervju samt fått arbete eller praktik. Att kontinuerligt följa upp sitt arbete 

ska leda till att arbetsförmedlarna arbetar jämställt samt prioriterar de arbetssökande 

som har störst behov av insatsen.  

4 Studiens upplägg 

Projektet är upplagt som en randomiserad försöksverksamhet där deltagarna 

slumpmässigt delas in i behandlingsgrupp och kontrollgrupp. Studiedesignen med 

randomisering undanröjer systematiska skillnader mellan behandlingsgrupp och 

kontrollgrupp så att den enda skillnaden däremellan är typen av behandling under 

projektet. Studien skapar därmed två jämförbara grupper så att behandlingsgruppens 

resultat kan jämföras med kontrollgruppens. Genom att vi använder oss av denna 

metod kan vi uttala oss om orsakssamband: vi kan alltså undersöka frågeställningen 

om matchningsinsatsen leder till en ökad andel deltagare i jobb eller studier för 

målgruppen jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Vi kan också 

uttala oss om effekter för undergrupper av arbetssökande, t ex för kvinnor och för 

deltagare som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden.  

I denna rapport följer vi 4526 deltagare som inkluderats i projektet från och med 1 

mars 2019 till och med den 15 mars 2020. Deltagarnas övergång i arbete eller studier 

följs kontinuerligt under uppföljningsperioden fram till och med 15 mars 2020. 

Denna rapport effektutvärderar matchningsinsatsen under pågående projekttid och 

 
21 Matchning från dag 1 har tidigare framför allt följt upp det egna arbetet med könsuppdelad statistik. Det är 
praktiskt enkelt med könsuppdelad uppföljning men projektet ville även styra mot att prioritera personer långt 
ifrån arbetsmarknaden. I början av mars 2020 infördes en automatiserad datadriven styrning för att följa upp 
deltagarna även i andra aspekter såsom avstånd till arbetsmarknaden, födelseland, utbildningsnivå, ålder och 
tid sedan uppehållstillstånd.  
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de senast inkluderade deltagarna har vi därmed följt under en mycket kort period.22 I 

kommande effektutvärdering efter projektets slut har vi möjlighet att följa dem en 

längre period. 

4.1 Inklusionsprocess och randomisering till insats 

Inskrivna arbetssökande som är tillgängliga och tillhör målgruppen identifieras av 

Jämställd etablerings centrala medarbetare. Dessa arbetssökande blir tilldelade en 

tilläggskod i Arbetsförmedlingens informationssystem AIS.23 De enda kriterierna för 

att tillhöra målgruppen är skäl för uppehållstillstånd och tid i Sverige sedan 

uppehållstillstånd.24  

Inkludering till studien sker genom ett personligt enskilt möte mellan 

arbetsförmedlare och arbetssökande. Före mötet kan arbetsförmedlaren identifiera 

huruvida den arbetssökande tillhör målgruppen genom att vara uppmärksam på 

koden i informationssystemet. Till arbetsförmedlarnas hjälp finns ett 

registreringsverktyg i form av ett digitalt formulär där arbetsförmedlaren registrerar 

den arbetssökande i studien under mötets gång. 

När studien planerades var tanken att inkludering av nya deltagare skulle ske i 

samband med att arbetsförmedlarna hade ordinarie möten med arbetssökande i 

målgruppen. På grund av de stora organisatoriska förändringar och 

personalneddragningar som skett på Arbetsförmedlingen under 2019 har detta 

endast kunnat ske i större utsträckning på ett av de 16 projektkontoren. På resterande 

15 projektkontor skedde inkludering av deltagare i huvudsak genom att 

arbetsförmedlarna som jobbade i projektet bokade in uppföljningsmöten med 

arbetssökande i målgruppen. Den mörkblå kurvan i figur 1 visar att över 5 000 

arbetssökande tillfrågats om att delta i studien under perioden 1 mars 2019 till 15 

mars 2020.  

Uppgiften att genomföra möten där arbetssökande i målgruppen tillfrågas om 

studien har blivit en resurskrävande arbetsuppgift för projektmedarbetarna som tagit 

mycket tid från arbete i metoden. Samtidigt har det gjort att inkludering av nya 

deltagare gjorts av ett mindre antal projektmedarbetare vilka också varit utbildade i 

 
22 Enstaka studiedeltagare har vi alltså bara kunnat följa några dagar. 
23 De arbetssökande som tillhör målgruppen och är tillgängliga just nu får koden X. De arbetssökande i 
målgruppen som är upptagna i aktiviteter eller program (exempelvis nystartsjobb eller tillfälligt arbete), eller 
har förhinder (exempelvis pga sjukdom eller föräldraledighet), får tilläggskoden Z. Individer som har tilläggskod 
X eller Z kan inkluderas i projektet så länge de är tillgängliga. Arbetsförmedlaren behöver undersöka manuellt 
huruvida en individ med tilläggskod Z är tillgänglig för studien. Tilläggskoderna uppdateras automatiskt 
dagligen, dagen efter en individ i målgruppen avslutar en insats ändras tilläggskoden automatiskt från Z till X. 
(Vi identifierar individernas insatser och program genom att studerade sökandekategori-kod eller program-id, 
för individer i etableringsprogrammet eller jobb och utvecklingsgarantin undersöker vi istället kodade 
aktiviteter).  
24 Personer som omfattas av utbildningsplikt kan också ingå i projektet. Inventeringsmomentet i 
matchningsinsatsen kan bidra till bedömningen om personen kan matchas eller om personen i huvudsak ska 
fokusera på studier.” 
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projektet, vilket troligen förbättrat efterlevnaden av de speciella rutiner som krävs för 

att göra en effektutvärdering.25  

Sammanfattningsvis kan selektionen av studiedeltagare från målgruppspopulationen 

beskrivas i fyra steg: 1) potentiella studiedeltagare tillhör målgruppen på något av de 

16 projektkontoren i landet, 2) potentiella deltagare är tillgängliga för insats, 3) 

arbetsförmedlare väljer ut deltagare, 4) arbetssökande tackar ja till att delta i studien. 

4.1.1 Inkludering av deltagare i studien sker i två steg 

Arbetssökande i målgruppen inkluderas till studien enligt särskilda rutiner. Syftet 

med detta är att studiedeltagare ska få exakt samma information och bemötande 

fram till att de slumpmässigt fördelas mellan de som erbjuds matchningsinsatsen och 

de som fortsatt får ordinarie stöd.  

I ett första steg tillfrågas de arbetssökande om de vill delta i en forskningsstudie som 

ska bidra till att göra Arbetsförmedlingen bättre och som innebär att deras väg till 

arbete kommer att studeras. De arbetssökande får ta del av ett informationsblad om 

studien som finns tillgängligt på flera språk och arbetsförmedlaren går igenom och 

säkerställer att de arbetssökande förstår vad deras deltagande i studien innebär. I 

informationen betonas att deltagandet är helt frivilligt och att deltagare som tackat ja 

när som helst kan ändra sig och lämna studien.  

När studien presenteras nämns inte matchningsinsatsen eftersom ungefär hälften av 

deltagarna randomiseras till ordinarie verksamhet. Arbetsförmedlaren kan på så vis 

inte ”sälja in” studien. Den arbetssökande tackar ja genom att skriva under en 

samtyckesblankett och arbetsförmedlaren fortsätter att gå igenom formuläret. Om 

arbetssökanden tackar nej till studien så registreras detta också i formuläret så att 

den sökandes tilläggskod kan ändras och samtyckesandelen kan följas.  

Den gröna kurvan i figur 2 visar hur många av de tillfrågade som sagt ja till att delta 

och skrivit på samtycke. En jämförelse med den mörkblå kurvan för antalet 

tillfrågade visar att den stora majoriteten tillfrågade tackar ja men att det ändå finns 

vissa arbetssökande som tackar nej. Vi ser detta som ett bra utfall då en för låg 

samtyckesandel kan vara ett tecken på att information om studien inte ges på ett bra 

sätt, medan en för hög samtyckesandel kan vara ett tecken på att arbetssökande 

känner sig tvungen att tacka ja.  

I det fall en arbetssökande har tackat ja till att delta i studien så randomiseras 

individen automatiskt genom en slumpgenerator till en av de två grupperna. 

Eftersom randomiseringen sker under mötet vet arbetsförmedlaren inte i förväg om 

arbetssökanden kommer att bli randomiserad till behandlingsgruppen eller 

kontrollgruppen och måste inför varje möte vara beredd på att introducera den 

arbetssökande till metoden Matchning från dag 1, men också ha en plan för det 

 
25 För att säkerställa att arbetsförmedlarna arbetar enligt riktlinjerna för inkludering så utbildas de inledningsvis 
och kontinuerligt av metodutbildare och de har även tillgång till en handbok för inkludering, checklista för 
inkludering samt en beskrivning av studien med mera. Alla studiedeltagare som inkluderas kan även följas upp 
löpande av Jämställd etablerings forskningsgrupp. 
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fortsatta mötet om hen blir tilldelad att fortsätta med Arbetsförmedlingens ordinarie 

insatser.  

Behandlingssannolikheten har varierat mellan projektkontor, kön och för olika 

månader. Detta infördes för att i viss mån kunna reglera deltagarantalet och därmed 

arbetsbelastningen på medarbetarna, och för att kunna säkerställa att projektet fick 

in tillräckligt många kvinnor. Sannolikheterna har varierat mellan 40  och 65 procent 

vilket vi tar hänsyn till i vår empiriska modell. 

Utfallet av randomiseringen visas direkt på arbetsförmedlarens datorskärm. Antalet 

deltagare som randomiserats till att erbjudas matchningsinsatsen visas av den gula 

kurvan i figur 2. Fram till och med 15 mars 2020 hade 4 526 deltagare samtyckt till 

att delta i studien och av dessa hade 2 421 randomiserats till behandlingsgruppen.  

Fram till randomiseringen har alla deltagare fått samma information. I och med att 

utfallet av randomiseringen presenteras på arbetsförmedlarens skärm inleds därmed 

det andra steget i inklusionsprocessen. I detta steg kommer deltagare som 

randomiserats till behandlingsgruppen få information om matchningsinsatsen och 

tacka ja eller nej till att delta i denna insats. För deltagare som randomiseras till 

kontrollgruppen fortsätter arbetsförmedlaren mötet utifrån den arbetssökandes 

vanliga planering.  

Figur 2: Antal studiedeltagare som har tillfrågats, samtyckt och randomiserats till 
matchningsinsatsen från och med mars 2019 
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Om individen blir randomiserad till behandlingsgruppen så informerar 

arbetsförmedlaren om metoden Matchning från dag 1 samt har möjligheten att skriva 

ut skriftlig information om metoden som ska ges till deltagaren. Arbetsförmedlaren 

beskriver också matchningsinsatsen muntligt utifrån följande text: 

”Matchning från dag 1 är en metod som har målsättningen att hitta arbetssökande 

och arbetsgivare som passar bra ihop. Första steget är att du nu kommer bli kallad till 

ett möte i en liten grupp där vi går igenom dina arbetslivserfarenheter, utbildning, 

vad du är duktig på, dina mål och drömmar. Därefter kommer vi att leta efter 

arbetsgivare som passar ihop med dina behov.” 

Därefter tillfrågas den arbetssökande om hen vill ”ha detta stöd till ett arbete?”. Om 

individen tackar nej så undersöker arbetsförmedlaren möjliga orsaker till detta.26 

Projektet ville undvika att personer som är tveksamma tackar nej på grund av att de 

tror att de inte kan delta.27 Om individen tackar ja så har individen blivit inkluderad i 

matchningsinsatsen och får veta att hen kommer att bli kallad till ett första möte som 

är en inventering. Individer som är upptagna den närmsta tiden kan tacka ja till 

matchningsinsatsen men välja att börja insatsen vid ett datum längre fram. Svaret 

registreras i det digitala formuläret.  

Om individen blir randomiserad till kontrollgruppen så fortsätter handläggaren med 

individens vanliga planering och kan använda alla tillgängliga ordinarie resurser på 

Arbetsförmedlingen. En viktig del av inkluderingsprocessen är att mötet också blir 

meningsfullt för de som inte erbjuds matchningsinsatsen. Eftersom nästan samtliga 

inkluderingsmöten har varit extra möten som bokats in av projektmedarbetare så har 

även kontrollgruppen fått tillgång till fler möten än de annars skulle ha fått i 

ordinarie verksamhet. Detta bör man ha i åtanke när resultaten tolkas. 

4.1.2 Utfallet av randomiseringen 

Syftet med randomiseringen är att undanröja systematiska skillnader mellan 

behandlingsgrupp och kontrollgrupp. Om randomiseringen sker på ett lyckat sätt så 

skapas två grupper av deltagare som är balanserade så att de från start har i 

genomsnitt samma förutsättningar att nå de utfall vi mäter effekter på. Vi kan 

kontrollera utfallet av randomiseringen genom att undersöka om de två grupperna är 

lika varandra med avseende på saker vi kan observera, tex ålder, arbetslivserfarenhet, 

språkkunskaper etc.  

Vissa faktorer, som förmåga och hälsa, kan vi inte se i våra register och därmed kan vi 

inte direkt kontrollera om de två grupperna är lika för dessa. Men om grupperna är 

lika i alla avseenden som vi kan observera så finns det inget som tyder på att 

randomiseringen misslyckats vilket gör att det inte finns systematiska skillnader 

heller bland ej observerbara faktorer. Vi har också data som kan ge en indikation på 

 
26 Om en studiedeltagare tackar nej till matchningsinsatsen så kommer hens arbetsmarknadsutfall ändå 
utvärderas som en del av behandlingsgruppen, se stycket om ITT i avsnittet 4.1 Empirisk strategi. I praktiken får 
dock individen tillgång till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. 
27 Exempelvis kan personer med barnansvar eller begränsade svenskkunskaper tacka nej för att de tror att de 
inte kan delta, trots att insatsen vänder sig till alla som vill arbeta oavsett om de vill arbeta heltid eller deltid och 
oavsett språkkunskaper. 
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individens icke-kognitiva förmåga (avbrott och antal sökta jobb kan exempelvis ses 

som mått på persistens) och kognitiva förmåga (kompetensord; epost). 

I Tabell 2 listas medelvärden för behandlingsgruppen respektive kontrollgruppen för 

en mängd olika bakgrundsvariabler vid tillfället för inkludering i studien. Dessa 

skillnader testas statistiskt och p-värdena redovisas i den högra kolumnen. Om det 

inte finns systematiska skillnader mellan grupperna ”bör” p-värdena inte bli alltför 

nära noll.28 

För de allra flesta av bakgrundsvariablerna är skillnaden mellan behandlingsgrupp 

och kontrollgrupp dels mycket liten (i de flesta fall under en procentenhet), och 

dessutom ej statistiskt signifikant. För en variabel är skillnaden mellan grupperna 

statistiskt signifikant på 5 procents nivån, men det är också något man bör vänta sig i 

något enstaka fall eftersom vi undersöker ett flertal variabler. 

I stort ger balanstabellen stöd för att randomiseringen till behandlingsgrupp och 

kontrollgrupp har fungerat och att det därmed inte existerar systematiska skillnader 

mellan grupperna vid randomiseringstillfället.  

 

 
28 P-värdet är (under vissa antaganden) sannolikheten för att observera ett minst lika extremt utfall som det 
observerade, givet att det egentligen inte finns någon systematisk skillnad mellan grupperna. Alltså innebär ett 
P-värde på under 5 % att skillnaden är signifikant med 5%-nivån, t ex. 
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Tabell 2: Balanstest korrigerat29 för behandlingssannolikhet  

Behandlingsgrupp Kontrollgrupp Skillnad P-värde

Andel kvinnor [%] 55.0 55.0 1.1e-15(1.6) 0.50

Andel långt ifrån arbetsmarknaden (>1.98 år) [%] 50.0(9) 50(1) -0.1(1.3) 0.94

Andel med högst motsv. grundskola [%] 51(1) 51(1) -0.7(1.5) 0.65

Tid med uppehållstillstånd [år] 2.43(2) 2.43(2) 0.004(28) 0.88

Ålder [år] 37.0(2) 36.8(2) 0.23(31) 0.46

Andel anhöriginvandrade [%] 22.8(8) 22.5(9) 0.3(1.3) 0.80

Andel som arbetat i Sverige enl. Af-data [%] 19.7(8) 20.7(9) -0.9(1.2) 0.44

Andel som avbrutit Af-aktivitet [%] 8.0(5) 7.7(6) 0.31(81) 0.71

Antal rapporterat sökta jobb per mån 0.77(4) 0.82(4) -0.048(58) 0.41

Antal intervjuer per mån (akt.-rapp.) 0.013(2) 0.015(3) -0.0015(37) 0.69

Genomsnittlig andel inl. aktivitetsrapporter [%] 61.0(7) 60.9(8) 0.1(1.1) 0.92

Antal kompetensord (ej språk) 1.85(6) 1.90(6) -0.049(79) 0.54

Andel med kompetensord utöver språk [%] 58(1) 59(1) -0.8(1.5) 0.60

Antal språk 1.55(2) 1.57(2) -0.024(28) 0.40

Andel med e-post i kontaktuppg. [%] 82.4(8) 82.3(9) 0.0(1.2) 0.97

Andel med funktionshinder [%] 3.0(3) 2.0(3) 0.93(45) 0.039**

Andel födda i Afghanistan [%] 7.1(5) 7.6(6) -0.51(79) 0.52

Andel födda i Eritrea [%] 9.0(6) 10.6(6) -1.63(89) 0.065*

Andel födda i Irak [%] 6.4(5) 5.7(5) 0.70(76) 0.36

Andel födda i Syrien [%] 54(1) 52(1) 2.1(1.5) 0.16

Andel födda i övriga länder [%] 23.6(9) 24.2(9) -0.6(1.3) 0.64

ANTAL INDIVIDER 2421 2105  
Not: Ett standardfel visas inom parentes. De första kolumnerna visar korrigerade medelvärden (se appendix A.2) för 
behandlings- och kontrollgrupp, den tredje kolumnen visar skillnaden mellan grupperna och den fjärde kolumnen visar 
P-värdet för denna skillnad, givet att det inte finns systematisk skillnad mellan grupperna. En respektive två asterisker 
(*/**) utmärker signifikans på 10- respektive 5 procents nivå. 

 

4.1.3 Hur många i behandlingsgruppen har tagit del av behandlingen? 

För att kunna tolka studiens resultat är det av intresse att veta hur stor andel av 

deltagarna som har ”påbörjat behandlingen” och tagit del av matchningsinsatsen. Ur 

den arbetssökandes perspektiv består insatsen av att: 1) Delta på inventering, 2) Vara 

tillgänglig för att kommunicera med arbetsförmedlare och 3) Vid en matchning delta 

på arbetsintervju hos arbetsgivaren.  

Inventeringsmötet är ingången till matchningsinsatsen och det moment som det 

fortsatta matchningsarbetet bygger på. Vi definierar därför att ha deltagit i ett 

inventeringsmöte som att deltagaren tagit del av behandlingen. I figur 3 syns andelen 

av deltagarna i behandlingsgruppen som har blivit inventerade efter randomisering, 

 
29 Se appendix A.2 för en beskrivning av korrigeringen. 
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30  och man kan också se hur många som blivit inbjudna till minst en inventering,31 

hur många som har noterats som ”Avslutade” i kölistan (utan att inventeras), och hur 

många som tackat nej direkt efter randomiseringen. Av den grupp som blev 

randomiserade för minst tre månader sedan hade drygt 52 procent deltagit i ett 

inventeringsmöte efter tre månader, och efter sex månader är siffran 72 procent. 

Bland de som inte inventerats har en del inte hunnit bli inbjudna, medan 3–7 procent 

har blivit inbjudna men inte närvarat vid inventeringen. Omkring 3 procent av 

behandlingsgruppen har tackat nej direkt efter randomiseringen och ytterligare några 

procent tas bort ur kön senare, typiskt på grund av upprepade nekanden eller 

frånvaro, flytt eller avaktualisering från Arbetsförmedlingen. En del av de som står 

kvar i kön kan också ha fått ett arbete men står kvar i kön ifall de skulle bli arbetslösa 

igen. Arbetssökande som inte kommer på inventeringsmöten får normalt inbjudan 

till nya inventeringar efter hand. För samtliga deltagare i behandlingsgruppen som 

ingår i denna rapport har 64 procent medverkat på ett inventeringsmöte senast 

2020-03-15. 

Att det finns en fördröjning mellan att en deltagare randomiseras till att erbjudas 

matchningsinsatsen och att deltagaren medverkar på inventeringsmötet är bra att ha 

i åtanke när resultaten presenteras. Detta eftersom det egentliga arbetet i metoden 

först börjar i och med att inventeringsmötet är genomfört.  

 
30 Tre personer i kontrollgruppen har också blivit inventerade eftersom det under de första månadernas inflöde 
var tekniskt möjligt att fråga samma person om deltagande flera gånger och få olika svar. Ur forskningens 
perspektiv räknas endast grupptilldelningen från det första svaret. 
31 Det finns en möjlighet att ange att inventeringen avbokats eller ställts in, vilket också har kommit att 
användas för att korrigera felaktiga noteringar i kölistan. Dessa räknas inte med i andelen inbjudna i figuren. 
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Figur 3: Andel av behandlingsgruppen som inventerats, bjudits in till inventering, avslutats från kön 
eller tackat nej till matchningsinsatsen direkt efter randomisering. 

 

5 Hur utvärderas försöksverksamheten? 

I detta avsnitt beskrivs hur vi mäter effekter, vad som räknas som ett positivt utfall, 

vilken uppföljningsperiod som används, hur vi bedömer vilka deltagare som står 

närmare och längre från arbetsmarknaden samt den tidsredovisning som används för 

att beräkna kostnadseffektivitet. Beskrivningen av de olika momenten i analysen är 

översiktlig medan mer detaljerad beskrivning finns i appendix A.  

5.1 Empirisk strategi och data32 

I analysen vill vi undersöka om matchningsinsatsen ökar den genomsnittliga 

sannolikheten för att få en anställning eller påbörja studier jämfört med 

Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Vi använder oss av regressionsanalys för att 

kunna korrigera för varierande randomiseringssannolikheter och för att öka 

precisionen. 

I analysen jämför vi två grupper: de som blev randomiserade till matchningsinsatsen 

(behandlingsgruppen) jämförs med de som blev randomiserade till 

Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet (kontrollgruppen). Alla individer som 

från första början randomiserades till behandlingsgruppen följs upp som del av 

 
32 En mer detaljerad beskrivning av empirisk strategi finns i appendix A. 
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behandlingsgruppen – även de ca 3 procent som i ett andra steg tackat nej till 

matchningsinsatsen och även individer som inte har hunnit bli inbjudna till 

inventering eller inte närvarat. Samma sak gäller för alla individer som från första 

början randomiserades till kontrollgruppen, även om de skulle avvika från 

Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Skillnaden i utfall mellan dessa grupper 

är en så kallad ITT-effekt (ITT står för Intent To Treat, det vill säga avsikt att 

behandla). Effekterna vi presenterar är alltså effekten av att ha randomiserats till att 

bli erbjuden matchningsinsatsen.33  

Den utfallsvariabel vi huvudsakligen är intresserade av är huruvida individen är i 

arbete eller avaktualiserats från Arbetsförmedlingen för att gå till studier. Vad som 

räknas in i dessa utfall beskrivs i nästa avsnitt. 

Vi mäter effekter kontinuerligt under projekttiden. Det gör vi genom att utvärdera de 

arbetssökandes arbetsmarknadsutfall månadsvis sedan randomisering. Månad sedan 

randomisering är ett mått på hur lång tid respektive individ har deltagit i studien (se 

avsnitt 5.3) och har inte med kalendermånad att göra eftersom de arbetssökande 

inkluderas successivt. För varje månad sedan randomisering studerar vi effekten 

separat. I vart och ett av dessa 12 fall genomför vi en regression: en för varje månad 

sedan randomisering. För varje månad sedan randomisering har vi olika många 

deltagare, och varje individ kan ha olika utfall vid de olika uppföljningsmånaderna.   

Som tidigare nämnts så varieras sannolikheten att få ta del av matchningsinsatsen 

under projektets gång, vilket vi hanterar genom att kontrollera för varje kombination 

av kön, projektkontor och månad. Modellen kontrollerar också för ett modellerat 

mått för avstånd till arbetsmarknaden, baserat på data från tidigare år, se avsnitt 5.4. 

Den algebraiska specifikationen av den empiriska modellen finns i appendix A. 

Analysen upprepas för kvinnor och män separat och för personer nära 

arbetsmarknaden och långt ifrån arbetsmarknaden separat. 

Vi använder individdata från Arbetsförmedlingens datalager, både för utfallen som 

beskrivs i avsnitt 5.2 respektive 7.1 och för den avståndsbedömning som beskrivs i 

avsnitt 5.4. 

5.2 Vad räknas som ett positivt utfall? 

I analysen definieras ett positivt utfall som anställning med eller utan stöd eller att 

man avaktualiserats från Arbetsförmedlingen för att gå till studier. Anställningar med 

stöd inkluderar till exempel nystartsjobb, introduktionsjobb och extratjänster. I 

huvudresultaten räknar vi inte med studier inom arbetsmarknadspolitiska program: 

 
33 Det går inte att rakt av jämföra de personer som ”tagit emot behandling” med de som inte gjort det, eftersom 
man då jämför grupper som kan ha olika förutsättningar från början. Man kan däremot korrigera skattningarna 
för att studera effekten bland den del av populationen som tar emot behandling (så kallad CACE, Complier 
Average Causal Effect, även känd som LATE, Local Average Treatment Effect), men en sådan analys bygger på 
något fler antaganden och vi bedömer att den skulle bli svårtolkad för denna korta uppföljningstid – med en 
längre uppföljningstid blir antagandena mer realistiska och lättolkade. 
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vi ser dem snarare som en insats på vägen mot ett arbete eller högre studier, och 

många av studiedeltagarna deltar i sådana studier redan vid randomiseringstillfället. 

Alternativa effektskattningar, där sådana studier räknas med i utfallet, presenteras i 

appendix D och kommenteras även i samband med huvudresultaten i avsnitt 6. 

I Arbetsförmedlingens officiella statistik definieras dessa utfall vanligen utifrån 

sökandekategorier och avaktualiseringsorsaker, och vi räknar även med dessa i denna 

rapport.34 I projektets målgrupp är en majoritet med i etableringsprogrammet eller 

jobb- och utvecklingsgarantin, två program som i sig utgör sökandekategorier, och 

det är vanligt att man behåller programmets sökandekategori en tid även om man har 

en subventionerad anställning. Därför räknar vi även in subventionerade 

anställningar enligt beslut i Arbetsförmedlingens informationssystem AIS,35 även i de 

fall sökandekategorin inte har ändrats.  

På grund av den korta uppföljningsperioden kommer vårt huvudsakliga utfallsmått 

summera alla typer av arbete och studier enligt ovan. I mer långsiktiga uppföljningar 

kommer effektskattningar kunna göras separat för olika kategorier av utfall.36 I tabell 

D2 i appendix D redovisar vi översiktligt fördelningen av positiva utfall uppdelat på 

ett antal underkategorier, bland annat i arbete med respektive utan stöd, samt 

studier. 

5.3 Uppföljningstid 

Denna rapport baseras på deltagare som inkluderats i projektet från start av 

studieperioden 1 mars 2019 till och med 15 mars 2020.37 Vi har också möjlighet att 

följa hur det går för deltagarna fram till och med 15 mars 2020, vilket innebär att vi 

för de första deltagarna kan följa utvecklingen i drygt tolv månader. Figur 4 nedan 

visar hur lång tid efter randomisering vi kan följa deltagarna och vi ser att det endast 

 
34 Alla avaktualiseringsorsaker till arbete ingår: 1 (Tillsv anst/egen näringsverksamhet utan stöd), 2 (Fått 
tidsbegränsad anställning), 3 (Fått fortsatt anställning hos samma ag) och 4 (Fått anställning inom Samhall). De 
sökandekategorier som räknas som arbete är 21 (Deltidsarbetslös), 22 (Timanställd), 30 (Introduktionsjobb), 31 
(Tillfälligt arbete), 33 (Nystartsjobb), 35 (Ombytessökande Samhall), 36 (Särskilt nystartsjobb), 37 
(Nystartsjobb, deltids- och timanställd), 38 (Lönebidrag för utveckling i anställning), 39 (Lönebidrag för 
trygghet i anställning), 40 (Yrkesintroduktion), 41 (Ombytessökande), 42 (Lönebidrag för anställning), 43 
(Offentligt skyddat arbete, OSA), 45 (Individuellt anställningsstöd), 47 (Trainee brist), 48 (Trainee välfärd), 49 
(Särskilt anställningsstöd), 50 (Modernt beredskapsjobb), 51 (Extratjänster), 56 (Kulturarvslyftet), 58 
(Lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall), 78 (Instegsjobb). 
35 Man räknas som i arbete under tiden mellan startdatum och slutdatum för anställningen som beslutet gäller, 
om beslutet inte är korrigerat eller avslutat. Om beslutet är korrigerat räknas det inte. Om anställningen är 
avbruten räknas i första hand datumet för sista ersättning som slutdatum, i andra hand datumet för 
avslutsbeslutet och i sista hand räknas slutdatum enligt beslutet. De anställningsformer som räknas på detta vis 
är nystartsjobb, introduktionsjobb, extratjänster, moderna beredskapsjobb och lönebidrag. 
36 När en arbetssökande avslutar sin arbetslöshetsperiod på Arbetsförmedlingen anges en orsak till detta, till 
exempel att individen har börjat arbeta eller studera. Om arbetsförmedlaren förlorat kontakten med den 
arbetssökande och inte vet orsaken till att hen avregistrerade sig så anges okänd orsak (avaktualiseringsorsak 6). 
Detta leder till en osäkerhet om individen ska räknas som sysselsatt eller inte. Analys av data för 
studiedeltagarna visar att andelen arbetssökande som lämnar av okänd orsak inte skiljer sig mellan 
behandlings- och kontrollgruppen, varför vi i nuläget inte undersöker detta närmare. 
37 I analysen exkluderas deltagare som randomiserats när deltagaren haft uppehållstillstånd längre än 4 år och 
en månad. Den sista månaden är tillagd eftersom det kan dröja en tid mellan det att man bjuds in till ett möte 
där randomisering sker och själva mötet, och eftersom det är svårt för arbetsförmedlarna att ta hänsyn till detta 
på ett rimligt sätt. Om man inte ingår i målgruppen av annan anledning, till exempel har fel typ av 
uppehållstillstånd (inte flykting eller anhörig till flykting), exkluderas man också från analysen. 32 personer har 
exkluderats av någon av dessa anledningar och fyra personer har återtagit sina samtycken (detta är så få att vi 
inte tar hänsyn till det i denna rapport). 
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är ett mycket litet antal som vi kan följa i elva månader eller mer. För deltagare som 

flödar in i projektet under de efterföljande månaderna förkortas uppföljningstiden. 

Detta innebär att vi kan följa ca 2 500 deltagare i minst sex månader men bara 650 

deltagare i minst elva månader, till exempel. 

Även om vi kan följa ett litet antal deltagare längre än så har vi valt att stanna vid elva 

månader för att undvika att effektskattningarna baseras på alltför få observationer, 

vilket ökar den statistiska osäkerheten – alltså att skattningarna i högre grad 

påverkas av slumpmässig variation. Den korta uppföljningstiden gör att analysen i 

denna rapport snarare fokuserar på sannolikheten att påbörja en anställning än 

anställningens hållbarhet. Projektets slutrapport som planeras till slutet av 2021 

kommer kunna följa ett större antal deltagare under en längre tid och på så vis ge en 

bättre bild av anställningarnas varaktighet. 

 

Figur 4: Antal studiedeltagare för respektive uppföljningstid 

 

5.4 Statistisk bedömning av avstånd till arbetsmarknaden38 

I projektet har vi utvecklat en enkel statistisk bedömning av avståndet till 

arbetsmarknaden anpassad för vår målgrupp. Huvudsyftet har varit att kunna dela 

upp resultaten i två delar: för de som står närmare respektive längre ifrån 

arbetsmarknaden. Denna uppdelning används i projektets uppföljningar lokalt på 

 
38 Se appendix B för en mer detaljerad beskrivning. 



Matchningsinsatser för personer som nyligen fått 
uppehållstillstånd 

Hur utvärderas försöksverksamheten? 

 
 
 
 
 

29 

projektkontoren för att undvika att styra mot så kallad cream-skimming – att man 

fokuserar på att arbeta med de projektdeltagare som står närmast arbetsmarknaden 

eftersom man upplever att det lättare ger synliga resultat. Det ger oss också 

möjligheten att presentera resultat uppdelat på detta vis i andra sammanhang, som i 

denna rapport. Slutligen ger den statistiska bedömningen också möjligheten att öka 

precisionen i effektskattningarna genom att kontrollera för den i den 

regressionsmodell som används för att skatta effekterna. 

Bedömningen bygger på data i Arbetsförmedlingens register för ett stort stickprov 

bland de individer som uppfyllde målgruppsspecifikationerna (förutom 

kontorstillhörigheten) den 1 januari 2017 (kallat startdatumet i fortsättningen av 

detta avsnitt). Personer följs i två år, alltså till och med den 31 december 2018 

(slutdatumet). Vi gör en regression där antalet dagar till första arbete eller studier39 

(sedan startdatumet) anpassas till en mängd bakgrundsvariabler såsom 

utbildningsnivå, tid sedan uppehållstillstånd, ålder, kön, folkbokföringskommun 

samt viss information om eventuell historik på Arbetsförmedlingen.40 De 

koefficienter vi får från denna regression kan sedan användas för att skatta antalet 

dagar till första arbetet för en annan individ. Det är denna variabel för avstånd till 

arbetsmarknaden i (logaritmerade) dagar som ingår i regressionsmodellen beskriven 

i avsnitt 5.1. När vi i denna rapport presenterar resultat för längre ifrån eller 

närmare arbetsmarknaden har vi delat upp populationen i två grupper: de som har 

en avståndsbedömning som är större än respektive mindre än medianen. 

Skattningen fungerar relativt väl för andra arbetssökande som också uppfyllde 

målgruppsspecifikationen vid startdatumet, även om det finns stora avvikelser på 

individnivå.41 Även om modellen är anpassad efter data från 2017–2018 så är det 

troligt att den till stor del är giltig även under vår projektperiod, speciellt när det bara 

handlar om att gruppera arbetssökande efter avstånd till arbetsmarknaden relativt 

varandra.  

5.5 Tidsredovisning42  

Eftersom projektet finansieras av Europeiska socialfonden redovisas all arbetad tid i 

projektet noggrant. I andra projekt som finansieras av Socialfonden fyller 

medarbetarna i ett kalkylblad per månad där de för varje dag fyller i hur många 

timmar de har arbetat i projektet och i fritext vilka arbetsuppgifter det gäller.  

I det här projektet ville vi utnyttja denna tidsredovisning till att också följa arbetet i 

projektet, beskriva arbetet i metoderna och beräkna kostnadseffektivitet. För alla 

dessa ändamål krävs en mer strukturerad datainsamling än den som beskrivs ovan, 

där projektmedarbetarna för varje dag redovisar varje arbetsuppgift samt anger hur 

lång tid man har arbetat med uppgiften. I detta projekt har det gjorts via ett 

webbverktyg som möjliggjort en god struktur på den insamlade datan (se appendix D 

 
39 Arbete eller studier definieras i det närmaste som i avsnitt 4.2.  
40 Variablernas värden vid startdatumet används. 
41 För syftet att presentera resultaten i grupper är variationerna på individnivå av mindre betydelse. 
42 Tidsredovisningen beskrivs mer utförligt i appendix C.  
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för mer detaljer). Arbetad tid kan därmed delas upp i olika moment såsom arbete i 

metoden, inkludering av deltagare, kompetensutveckling, administration med mera. 

Den noggranna redovisningen av arbetad tid och möjligheten att dela upp i olika 

arbetsmoment fyller en avgörande roll för den kostnadseffektivitetsanalys som 

presenteras i avsnitt 7.  

Figur 5 visar arbetad tid uppdelat på de huvudkategorier som finns att välja på i 

tidsredovisningsverktyget. Arbete i metoden (matchningsinsatsen MD1) utgör 41 

procent av tiden. Arbete inom projektet men utanför arbete i metoderna är den näst 

största kategorin med 38 procent. De dominerande arbetsuppgifterna i denna 

kategori är inflöde till projektet (förbereda och genomföra möten där randomisering 

sker), projektspecifik kompetensutveckling samt hantering av medarbetares och 

projektdeltagares tidsredovisningar till Svenska ESF-rådet. 

En mer detaljerad beskrivning av tidsredovisningen samt fördelning av tid på 

underkategorier finns i appendix C.  

Figur 5: Arbetad tid i projektet, uppdelad på tidredovisningssystemets huvudkategorier. MD1 står 
för arbete i matchningsinsatsen 

 

6 Effekt av matchningsinsatsen på att ha arbete 

I detta kapitel undersöker vi effekten av Matchning från dag 1 på deltagarnas 

sannolikhet att komma ut i anställning eller studier. Vi jämför andelen i 

arbete/studier mellan deltagare som slumpmässigt antingen erbjöds att ta del av 

matchningsinsatsen eller fick fortsatt stöd i ordinarie verksamhet. Först jämför vi 

utfallet för samtliga deltagare, därefter uppdelat på kön och bedömt avstånd till 

arbetsmarknaden.  

I analysen följer vi deltagarnas utfall fram till och med 15 mars 2020. Eftersom 

projektet startade i mars 2019 kommer samtliga resultat som presenteras baseras på 

en mycket kort uppföljningstid. För varje månad tar vi fram en effektskattning som 
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baseras på resultatet för samtliga deltagare som varit med (minst) så länge i 

projektet.  En fördel med det är att vi inte förlitar oss på hur resultatet ser ut för en 

specifik månad och att vi får överblick för när effekterna uppstår och hur länge de 

håller i sig. Vi kommer kunna följa ca 2 500 deltagare i minst sex månader och ca 650 

deltagare i minst elva månader. Detta innebär att osäkerheten ökar i de 

effektskattningar som görs för längre uppföljningstider, vilket framförallt blir tydligt 

då vi studerar effekter separat för olika grupper, till exempel för kvinnor respektive 

män. Dessutom ändras sammansättningen på deltagarna – de som kom med i 

studien tidigt utgör en allt större del över tid. Detta kan ge förändringar över tid som 

man kan tolka som att någonting hänt med deltagarna när det sannolikt bara handlar 

om att vissa deltagare blivit mer dominerande i resultaten.  

Samtidigt som osäkerheterna ökar förväntar vi oss att effektstorleken kan öka med 

längre uppföljning. Därför presenterar vi resultaten, och deras osäkerheter, 

konsekvent över hela uppföljningsperioden.  

6.1 Effektskattningar för samtliga deltagare 

Figur 6 visar andel i arbete/studier för deltagare i behandlingsgruppen (blå linje) och 

kontrollgruppen (grön linje). Under de första fyra månaderna ser vi inga stora 

skillnader mellan grupperna. Detta är inte överraskande då arbetet i metoden först 

kan börja efter att deltagaren medverkat på inventeringsmötet vilket typiskt dröjer 

några månader efter randomisering. Figur 3 i avsnitt 4.1.3 visade att endast 52 

procent av deltagarna har inventerats efter tre månader, och att motsvarande andel 

efter sex månader är 72 procent. Det är först efter genomförd inventering som 

arbetsförmedlarna kan börja leta efter en vakans som matchar deltagarens önskade 

yrke. Från fyra månader och framåt ökar skillnaden mellan grupperna och andelen i 

arbete/studier ligger konstant högre för de som erbjudits att delta i 

matchningsinsatsen jämfört med de som fortsatt fått ordinarie stöd. För 

behandlingsgruppen är 26 procent i arbete efter åtta månader och 38 procent efter 11 

månader. Motsvarande andelar för kontrollgruppen är 21 och 30 procent. 
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Figur 6: Andel i arbete utifrån antal månader sedan randomisering. Korrigerade medelvärden 
förklaras i appendix A.2 (skillnaden mot motsvarande direkta medelvärden är mycket små). 

 

Skillnaden mellan kurvorna i figur 6 anger effekten av matchningsinsatsen på 

sannolikheten att vara i arbete. Denna effekt visas i figur 7 nedan för olika 

uppföljningstider. Det skuggade området visar ett 95-procentigt konfidensintervall, 

alltså att effekten med 95 procents sannolikhet ligger i det skuggade intervallet. Om 

det skuggade området inte inkluderar noll så har vi en statistiskt säkerställd skillnad 

mellan grupperna. Om skillnaden dessutom är positiv kan detta uttryckas som att det 

är statistiskt säkerställt att matchningsinsatsens hjälper fler deltagare ut i 

arbete/studier jämfört med ordinarie stöd. I figuren ser vi att detta inträffar efter sex 

månader och förblir så under de resterade månadsskattningarna. Åtta månader efter 

randomiseringen är sannolikheten att ha arbete drygt fyra procentenheter högre för 

deltagare som haft matchningsinsatsen jämfört med ordinarie verksamhet. För den 

längsta uppföljningstiden på elva månader är effektskattningen åtta procentenheter.  

I de redovisade effektskattningarna räknas studier endast som utfall när det rör sig 

om avaktualisering till studier. Som nämndes i avsnitt 5.2 är ett alternativ att räkna 

in fler former av studier som positiva utfall, till exempel grundläggande utbildning 

inom etableringsprogrammet. Figur 26 i appendix D visar att effektskattningar 

minskar något när samtliga former av studier som listades i avsnitt 5.2 tas med som 

positiva utfall. Effektskattningarna för månad 6–9 är fortfarande signifikanta medan 

skattningarna för månad 10–11 precis hamnar utanför kravet för att vara signifikanta 

på 95 procents nivå.43 Detta beror på att något större andel av kontrollgruppen är i 

 
43 Motsvarande effektskattningar uppdelade på kön och avstånd till arbetsmarknaden presenteras i figur 27–28 i 
appendix D. 
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reguljära studier inom program vid lång uppföljningstid, men skillnaden är inte 

signifikant.   

 

Figur 7: Effekt av matchningsinsatsen på sannolikhet att vara i arbete eller studier 

 

Hur stor är då en effektskattning på åtta procentenheter? Om vi jämför med andelen 

som fått arbete i kontrollgruppen, kan vi beräkna den procentuella effekten av att 

erbjudas stöd av matchningsinsatsen. I Figur 8 kan vi se att en effektskattning på åtta 

procentenheter (efter elva månader) innebär att deltagare i behandlingsgruppen har 

drygt 27 procent högre sannolikhet att ha arbete/studier jämfört med deltagarna i 

kontrollgruppen. Resultaten i figuren visar att den procentuella effekten ligger mellan 

20 och 30 procent under månad sex till elva. Återigen, när det skuggade området inte 

inkluderar den horisontella x-axeln så är effektskattningen signifikant skild från noll.  
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Figur 8: Relativ effekt av matchningsinsatsen 

 

Det kan också vara intressant att undersöka vilken typ av anställningar som 

deltagarna går ut i. I Tabell D2 i appendix D presenteras utfallen uppdelade på några 

undergrupper. För att göra denna redovisning någorlunda kompakt används ett och 

samma datum för alla projektdeltagare – den 15 mars 2020, rapportens sista datum. 

Tabellen visar att andelen som fått arbete utan stöd är ca tre procent för både 

behandlings- och kontrollgrupp. Behandlingsgruppen har en klart större andel som 

fått arbete med stöd och det är framförallt i kategorierna introduktionsjobb och 

extratjänster som grupperna skiljer sig åt. Vad gäller studier så är andelarna relativt 

jämnstora. 

Effektskattningar som presenterats i detta avsnitt visar att andelen i arbete/studier är 

högre för deltagare som erbjudits stöd av matchningsinsatsen jämfört med ordinarie 

verksamhet.44 Den skattade effekten är statistiskt säkerställd från och med att 

 
44 Tidigare studier har påvisat att förstärkt förmedlingsverksamhet är förknippat med undanträngningseffekter 
Cheung m fl, 2019; Crépon m fl, 2013). Undanträngning innebär i det här fallet att ökade jobbchanser för 
arbetssökande som får ta del av ökat stöd kommer på bekostnad av minskade jobbchanser för arbetssökande 
som konkurrerar om samma jobb men som inte får ta del av extra stöd. Förekomsten av 
undanträngningseffekter innebär en risk att överskatta effekten av en insats. Vi försöker inte mäta eventuella 
undanträngningseffekter i denna kortsiktiga rapport, däremot är ambitionen att göra det i projektets 
slutrapport. Det finns dock flera skäl till att förekomsten av undanträngning inte har lika stora konsekvenser för 
effektskattningarna i denna rapport. För det första är det en viktig del av Arbetsförmedlingens uppdrag att 
omfördela jobbchanser från de som står nära till de som står långt ifrån. Då målgruppen i denna studie är 
nyanlända och matchningsinsatsen särskilt prioriterar de arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, 
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deltagarna varit i projektet i sex månader och skattas till att vara 20 till 30 procent 

högre för deltagare i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden 

drivs framförallt av att deltagare i behandlingsgruppen i högre utsträckning har fått 

introduktionsjobb och extratjänster. Vi vet samtidigt att endast en del av 

behandlingsgruppen har tagit del av matchningsinsatsen vilket drar ner den skattade 

effekten. Ett sätt att korrigera för det är att dela effektstorleken med andelen som 

tagit del av insatsen, här definierat som att ha deltagit på ett inventeringsmöte. Den 

skattade andelen i arbete/studier blir då ca 35 procent högre för behandlingsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen.45 

6.2 Skattade effekter uppdelat på kön och avstånd till 
arbetsmarknaden  

Matchningsinsatsen är framtagen för att på bästa sätt hjälpa arbetssökande som står 

längre från arbetsmarknaden. Enligt det statistiska bedömningsstöd (som beskrevs i 

avsnitt 5.4) som används för att dela upp studiedeltagarna i de som står närmare 

respektive längre bort från arbetsmarknaden, är 78 procent av de som bedöms stå 

längre bort kvinnor. På så vis är insatsen också utformad utifrån de behov och 

förutsättningar som är särskilt vanligt förekommande hos gruppen nyanlända 

kvinnor.   

Kan vi då se att matchningsinsatsen även fungerar för dessa grupper? För att 

undersöka detta tar vi fram separata effektskattningar uppdelade på kön och avstånd 

till arbetsmarknaden. Notera att vi genom att dela upp urvalet i mindre grupper ökar 

osäkerheten i skattningarna. Detta gör det svårare att finna statistiskt säkerställda 

effektskillnader. Då projektet särskilt fokuserar på att hitta metoder som fungerar för 

dessa grupper har vi ändå valt att i denna kortsiktiga rapport presentera dessa 

resultat. Resultaten ska dock tolkas med stor försiktighet och mer som indikationer 

som vi senare har möjlighet att bekräfta i projektets slutrapport. Av utrymmesskäl 

presenteras bara effektskattningar för kvinnor och för gruppen som står längre bort 

från arbetsmarknaden, motsvarande skattningar för män och för de som står 

närmare arbetsmarknaden visas i appendix D.   

Figur 9 visar andelen som har arbete eller studier av kvinnorna i behandlings- och 

kontrollgrupp. Vi ser att kurvorna börjar dela sig tidigt och gapet är ungefär lika stort 

under uppföljningstider mellan sex-elva månader (lite mindre för månad nio). Vid 

elva månaders uppföljningstid är ca 36 procent av kvinnorna i behandlingsgruppen i 

arbete eller studier jämfört med ca 31 procent i kontrollgruppen. Effektskattningen, d 

v s skillnaden mellan kurvan för behandlingsgruppen och kontrollgruppen i Figur 9, 

visas i figur 10. Den skattade effekten är endast signifikant skild från noll för 

uppföljningstiden på sex månader. En orsak till detta kan, som nämndes ovan, vara 

att skattningarna blir mer osäkra när vi delar upp deltagarna i fler grupper som då 

 
blir en eventuell undanträngning inte lika farlig, jämfört med insatser som riktar sig till arbetssökande som har 
en starkare ställning på arbetsmarknaden.  
45 Se fotnot 38. 
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innehåller färre observationer. Detta syns framförallt i att de skuggade 

osäkerhetsintervallen blir bredare vid längre uppföljningsperioder då antalet 

deltagare är litet, och de stora osäkerheterna kan också förklara ned- och 

uppgångarna mot slutet.46 Även om gruppen kvinnor innehåller många individer som 

också bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden finns så klart också kvinnor som har 

en starkare position. Enligt matchningsmetoden ska dessa kvinnor inte 

nödvändigtvis prioriteras, utan de får snarare klara sig lite mer på egen hand så att 

resurser istället kan läggas på deltagare som inte har lika goda förutsättningar. 

Matchningsinsatsen fokuserar alltså på kvinnor, men i ännu högre grad på de 

deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden, oavsett om dessa är kvinnor eller 

män.  

Figur 11 visar andelen i arbete för studiedeltagare som enligt det statistiska 

bedömningsstödet bedömts stå längre från arbetsmarknaden. Andelen i arbete är 

högre för behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen för uppföljningstider på 

fyra månader och framåt. Efter elva månaders uppföljningstid är 31 procent av 

behandlingsgruppen i arbete medan detta endast gäller för 21 procent av 

kontrollgruppen. Figur 12 visar den motsvarande effektskattningen på 10 

procentenheter (som dock ej är signifikant). 

Andelen i arbete är fortfarande lägre för kvinnor och de som bedömts stå längre från 

arbetsmarknaden jämfört med män och de som bedömts stå närmare 

arbetsmarknaden. Efter elva månaders uppföljningstid är andelen i arbete 41 procent 

för män som fått ta del av matchningsinsatsen (figur 26 i appendix D) att jämföra 

med de 36 procenten för kvinnor. För de som bedömts stå närmare arbetsmarknaden 

 
46 Kom ihåg att en liten andel av deltagarna dominerar resultaten för långa uppföljningstider, se anmärkningen i 
inledningen till detta avsnitt. 

Figur 9: Andel av kvinnor i arbete/studier. Korrigerade 
medelvärden förklaras i appendix A.2. 

Figur 10: Effektskattning, kvinnor 
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är motsvarande andel 44 procent (figur 27 i appendix D). Med tanke på att andelen i 

arbete för kontrollgruppen generellt är högre för män och deltagare som bedömts stå 

närmare, presenterar figur 13 den relativa effekten av matchningsinsatsen uppdelat 

på kön och figur 14 uppdelat på avstånd från arbetsmarknaden. På y-axeln i figurerna 

mäts den procentuella förändringen jämfört med utvecklingen i respektive 

kontrollgrupp. Osäkerheten i skattningarna är stor vilket gör att vi inte kan säga att 

den procentuella effekten av att få matchningsinsatsen är signifikant större för någon 

av grupperna.  

De skattade effekterna ger ändå en indikation på den relativa förändringen för 

deltagare som randomiseras till att erbjudas att delta i matchningsinsatsen. Enligt 

resultat som presenteras i figur 13 är punktskattningen för den procentuella effekten 

av matchningsinsatsen högre för kvinnor för uppföljningstider mellan fyra och åtta 

månader. För de tre sista månaderna är däremot förhållandet det omvända. Mönstret 

är tydligare i figur 14 där punktskattningen för den relativa effekten av att 

randomiseras till matchningsinsatsen för deltagare som bedömts ha längre avstånd 

till arbetsmarknaden ligger i samma nivå eller högre jämfört med gruppen som 

bedömts stå närmare. Samtidigt är osäkerheten stor vilket gör att vi inte kan säga att 

effektskattningarna är skilda från varandra. Slutsatsen från figur 13 och 14 är ändå att 

det inte finns något som tyder på att effekten av matchningsinsatsen skulle vara lägre 

för kvinnor jämfört med män eller för arbetssökande som står långt ifrån jämfört 

med de som står närmare.   

Figur 11: Andel i arbete/studier, deltagare som 
bedömts stå längre ifrån arbetsmarknaden. 
Korrigerade medelvärden förklaras i appendix 
A.2. 

Figur 12: Effektskattning, deltagare som 
bedömts stå längre ifrån arbetsmarknaden 
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Figur 13: Skattad relativ effekt av matchningsinsatsen uppdelat på kön
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Figur 14: Skattad relativ effekt av matchningsinsatsen uppdelat på bedömt avstånd till 
arbetsmarknaden 

 

 

Sammanfattningsvis visar effektskattningarna att studiedeltagare som erbjudits 

matchningsinsatsen i högre grad har arbete jämfört med deltagare som fått ordinarie 

stöd. Det finns också indikationer på att insatsen fungerar ungefär lika bra för 

kvinnor och män och möjligen till och med lite bättre för deltagare som bedömts stå 

längre från arbetsmarknaden jämfört med de som bedömts stå närmare. Samtidigt 

vet vi att matchningsinsatsen är en mer resurskrävande insats jämfört med ordinarie 

verksamhet. Nästa frågeställning att undersöka blir därmed om den effektskillnad vi 

finner mellan matchningsinsatsen och ordinarie verksamhet räcker för att metoden 

ska vara kostnadseffektiv?  

7 Kostnadseffektivitet47 

En kostnadseffektivitetsanalys är ett bra sätt att relatera resultatet av en insats med 

vad insatsen kostar att genomföra. Bara för att vi finner positiva effekter av en ny 

 
47 En mer detaljerad beskrivning av kostnadseffektivitetsanalysen finns i appendix D. 
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insats är det inte givet att rekommendationen blir att vi ska implementera den i 

ordinarie verksamhet. Detta gäller till exempel om den nya insatsen endast 

marginellt förbättrar utflödet till arbete men kostar väsentligt mycket mer än 

ordinarie insatser. 

Kostnadseffektivitetsberäkningarna genomförs enligt en metod som kallas Cost-

Benefit Analysis (CBA) där både intäkter och kostnader kopplade till en insats mäts i 

monetära värden, d v s kronor och ören.48 Beräkningarna görs utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv där intäkterna från deltagarnas ökade sysselsättning 

jämförs med kostnaden för insatsen. Intäkterna av de nya anställningarna beräknas 

som värdet av den extra produktion som skapas, vilket approximeras med 

arbetsgivarens kostnad för anställningen. Tanken bakom detta är att arbetsgivaren, 

och därmed samhället, värderar produktionen som skapas av en anställning till minst 

lika mycket som kostnaden för anställningen. Med detta angreppssätt görs inga 

försök att väga ökade och minskade kostnader för välfärdssystemet mot varandra 

(minskade kostnader för till exempel etableringsersättning och försörjningsstöd å ena 

sidan och ökade kostnader för subventionerade anställningar å den andra).  

Den genomsnittliga intäkten skattas enligt avsnitt 7.1 genom att göra en skattning av 

insatsens effekt där arbetsgivarens månadskostnad för varje anställning används som 

utfallsvariabel. 

Kostnaderna för insatsen beskrivs i 7.2. De kan mätas på två sätt, dels genom att ta 

hänsyn till samtliga kostnader för att bedriva hela försöksverksamheten, dels genom 

de direkta kostnaderna för att bedriva själva insatsen. Vi använder två kostnadsmått, 

där det första enbart baseras på direkta kostnaderna för att genomföra insatsen. Det 

andra måttet är tänkt som ett ”övre tak” och inkluderar även samtliga indirekta 

kostnader som skulle kunna knytas till genomförandet av insatsen.  Då vi inte har 

möjlighet att separera kostnaderna på olika undergrupper av deltagare görs analysen 

aggregerat för samtliga deltagare.  

Kostnaderna jämförs med intäkterna i avsnitt 7.3. En sådan jämförelse görs med 

fördel vid en tidpunkt då anställningarnas varaktighet kan tas med i analysen, till 

exempel fyra år efter start av insats. Då vi i denna rapport enbart har tillgång till en 

kort uppföljningsperiod kan vi jämföra intäkter och kostnader som det ser ut nu, när 

deltagarna har haft insats i mellan 0 och 11 månader. Vi kan också skatta hur länge de 

påbörjade anställningarna måste fortsätta för att matchningsinsatsen ska bli 

kostnadseffektiv. 

I den analys som genomförs används enbart intäkter kopplade till den ökade 

produktion som de nya anställningarna genererar, approximerat med den ökade 

kostnaden för arbetsgivarna. Detta gör att vi inte tar hänsyn till andra värden av att 

en person kommer ut i arbete, som till exempel påverkan på arbetssökandes 

välbefinnande, hälsa och delaktighet i samhället, humankapital och i förlängningen 

ett mindre segregerat samhälle. 

 
48 Se t ex Boardman m fl (2018) för mer information om Cost-Benefit analysis. 
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7.1 Intäkter från anställningar 

Intäkter från anställningar som pågår under uppföljningstiden beräknas som värdet 

av den ökade produktionen, vilken värderas till arbetsgivarens totala månadskostnad 

för anställningen. Intäkten från anställningar med stöd beräknas enbart på den del av 

kostnaden som arbetsgivaren står för, vilket innebär att vi inte räknar med att någon 

produktion skapas av den del av anställningen som subventioneras. Därmed blir 

”intäkten” från en kraftigt subventionerad anställning låg. 

För att beräkna arbetsgivarens kostnad för anställningar med stöd använder vi 

information från Arbetsförmedlingens datalager. Där hittar vi anställningens 

månadslön för heltid (g), omfattning (x) och subventionsgrad (s).  För anställningar 

utan stöd har vi inte denna information och vi antar därför att dessa har samma lön 

(inklusive omfattning) som genomsnittet bland de subventionerade anställningarna i 

studien.49 

I beräkningarna lägger vi också till ett lönekostnadspåslag l för obligatorisk 

arbetsgivaravgift på 31,42 procent, en overhead-kostnad (k) på 25 procent av hela 

lönen samt en kostnad för pensionsavgift på 5 procent av hela lönen (p).50 Utifrån 

detta tas arbetsgivarens kostnad för anställningen fram enligt följande:  

(1) g · x · (1 + l) · (1 – s + k + p) 

Notera att det procentuella påslaget för overheadkostnader beräknas på den totala 

månadslönen, eftersom denna kostnad i huvudsak är kopplad till att ha ytterligare en 

anställd oavsett omfattning och subventionsgrad. För att exemplifiera beräknas 

arbetsgivarens kostnad för anställning av en person med månatlig grundlön på 

20 000 kr som jobbar 80 procent och där subventionsgraden är 60 procent till ca 14 

700 kronor (20 000 * 0,8 * 1,3142 * (1 – 0,6 + 0,25 + 0,05)). 

För att skatta effekten av matchningsinsatsen på arbetsgivarkostnader använder vi 

samma metod som för att beräkna sannolikheten att vara i arbete i avsnitt 6 men 

utfallsvariabeln byts nu till arbetsgivarens kostnad för anställning (enligt ekvation 1 

ovan).51 För deltagare som inte är i arbete (även om de är i studier) antar 

utfallsvariabeln värdet 0.  

Effektskattningen som presenteras i figur 15 visar skillnaden i genomsnittlig kostnad 

för anställningar som påbörjats av deltagare i behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen. Lite förenklat kan effektskattningen tolkas som hur mycket mer 

produktion som skapas om en deltagare randomiseras till att erbjudas 

matchningsinsatsen jämfört med ordinarie verksamhet. Skillnaden mot ordinarie 

verksamhet drivs i första hand av att matchningsinsatsen hjälper en större andel 

deltagare ut i arbete, vilket resulterar i en anställningskostnad för arbetsgivaren. 

Skillnaden påverkas också av anställningens lönenivå, omfattning och 

 
49 Det är en mindre del av arbetena som är utan stöd, se tabell D2 i appendix D.   
50 För overheadkostnaden används en schablon som t ex används av Tillväxtverket, se Tillväxtverket (2017). 
Denna är betydligt lägre än overheadkostnaden för Arbetsförmedlingens personal (som ingår på kostnadssidan). 
51 I effektskattningarna i avsnitt 6 antog utfallsvariabeln värdet 1 om deltagaren har anställning en given månad, 
annars 0. 
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subventionsgrad. Allt annat lika så kommer en anställning med högre lön, högre 

omfattning och lägre subventionsgrad öka skillnaden mer än en anställning med 

lägre lön, omfattning eller subventionsgrad.   

Figur 15 visar att den skattade skillnaden är större då vi jämför deltagare med längre 

uppföljningstid. Efter sex månader estimeras en genomsnittlig effekt på 

arbetsgivarens anställningskostnader på ca 250 kronor medan motsvarande 

estimering efter elva månader visar på ca 470 kronor. Effektskattningen efter elva 

månader kan med andra ord uttryckas som att det för varje deltagare i 

matchningsinsatsen skapas extra produktion värd 470 kronor jämfört med deltagare i 

kontrollgruppen. Det är viktigt att påpeka att skattningarna inte är signifikant skilda 

från 0, även om det ligger nära gränsen för de längre uppföljningstiderna innan 

osäkerheterna blir för stora. Att effekten är mindre tydlig för arbetsgivarkostnaden än 

för vårt huvudsakliga utfall kan förklaras av att effekten på huvudutfallet drivs av 

effekter på subventionerade anställningar, vilka innebär lägre kostnader för 

arbetsgivarna. Detta kan i sin tur förklaras av att matchningsinsatsen i större 

utsträckning når individer längre ifrån arbetsmarknaden. 

 

Figur 15: Genomsnittlig effekt av matchningsinsatsen på arbetsgivarens totala kostnad för 
anställning 

 

De ackumulerade intäkterna per deltagare över projektettiden räknas samman 

genom att ta genomsnittet av varje månads start- och slutvärde. Resultatet 
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presenteras i figur 16. Intäkterna blir positiva fyra månader efter randomisering och 

ökar kontinuerligt för att efter elva månaders uppföljningstid uppgå till drygt 3 000 

kronor per deltagare (men med stora osäkerheter). 

Figur 16: Ackumulerade intäkter över projekttiden per deltagare 

 

  

7.2 Kostnader för att bedriva insatsen 

Kostnaden för matchningsinsatsen beräknas genom att multiplicera den tid som 

arbetsförmedlarna lägger ner på att genomföra metoden med kostnaden för 

arbetsförmedlarnas tid. Som tidigare beskrivits i avsnitt 5.5 så redovisas all arbetad 

tid i projektet via ett webbverktyg och kan delas upp i olika moment såsom arbete i 

metoden, inkludering av deltagare, kompetensutveckling, administration med mera. 

Avsikten med kostnadsberäkningarna är att ta fram kostnader för att bedriva 

matchningsinsatsen i ordinarie verksamhet. Därför inkluderas kostnader som kan 

hänföras till arbete med att bedriva metoden. Däremot exkluderar vi kostnader som 

mer har att göra med att bedriva ett forskningsprojekt som är medfinansierat av 

Europeiska socialfonden, exempelvis kostnader för att samla in tidsredovisningar 

från arbetssökande som deltar i projektet. Vi exkluderar också kostnader för de 

möten som genomförs för att inkludera deltagare, eftersom dessa görs med både 

försöks- och kontrollgruppen. För en detaljerad genomgång av tidsredovisningsdata 

och kostnadsberäkningar, se avsnitt 5.5 och appendix C.  
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För vissa kostnadsposter är det svårt att veta om de ska hänföras direkt till att 

genomföra insatsen eller till projektet i stort. Detta beror på att dessa kostnader till 

viss del kan relateras till det ena och till viss del till det andra. Då det är svårt att 

uppskatta hur stor andel av dessa kostnader som ska tas med tar vi fram två olika 

kostnadsmått, dels ett ”tak” som inkluderar alla kostnader i dessa ”osäkra” poster, 

dels ett golv där inga av dessa poster tas med. Vi argumenterar för att taket kommer 

överskatta den sanna kostnaden medan golvet kommer underskatta denna, och att 

den sanna kostnaden troligtvis ligger någonstans i intervallet mellan dem.  

Arbetstid kopplas till deltagare 

I analysen vill vi kunna jämföra kostnader för insatsen efter en viss tid i projektet 

med intäkter efter samma tid. Ett problem är att redovisad tid inte kopplas till 

specifika projektdeltagare, och att deltagarna har tagit del av insatsen under olika 

lång tid.  

Däremot har vi tillgång till hur mycket tid som redovisats för olika arbetsuppgifter 

inom matchningsinsatsen per projektkontor och månad. Vi vet också hur många 

deltagare som inventerats varje månad. Eftersom arbetet i matchningsinsatsen inleds 

med inventeringen är det rimligt att anta att arbetstiden inom arbetsuppgifter i 

matchningsinsatsen beror på hur många personer som inventerats tidigare och hur 

länge de har varit inventerade. Med hjälp av en statistisk modell kan vi utifrån denna 

data skatta genomsnittlig arbetstid per deltagare och månad sedan randomisering (se 

appendix D för en mer detaljerad beskrivning av hur detta görs).   

I figur 17 visas hur mycket arbetstid som i genomsnitt lagts på en projektdeltagare 

som varit inkluderad i projektet sedan en viss tid. Notera att tiden är kumulativ, 

vilket innebär att kurvan visar den sammanlagda tiden som arbetsförmedlarna 

arbetat med en deltagare vid olika uppföljningstider. Vid månad noll har praktiskt 

taget ingen inventerats och därför ligger arbetstiden nära noll, och efter fem månader 

är arbetstiden ca tio timmar. Under de elva första månaderna efter randomisering 

har arbetsförmedlarna totalt arbetat 18,5 timmar inom matchningsinsatsen med 

varje deltagare. 
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Figur 17: Arbetad tid med deltagare i matchningsinsatsen över tid i projektet 

 

 

Kostnad för arbetsförmedlarnas tid 

För att översätta arbetsförmedlarnas arbetstid till en kostnad i kronor används en 

antagen genomsnittslön på 29 000 kr per månad, ett lönekostnadspåslag på 47,10 

procent (inklusive arbetsgivaravgifter och pension), en overheadkostnad på 37 

procent samt att arbetstiden utan semester är 217 dagar per år (vilket gäller för 

2020). Sammantaget ger detta en timkostnad på 409 kr som multipliceras med den 

uppskattade arbetstiden ovan.52  

Resultatet blir den kostnad per deltagare som redovisas i figur 18 nedan. Där syns 

både den kostnad som förknippas med arbete endast i matchningsinsatsen, och det 

övre tak som fås genom att lägga till ett påslag som motsvarar arbete med 

arbetsuppgifter utanför matchningsinsatsen. I jämförelsen med intäkterna från 

matchningsinsatsen i nästa stycke tar vi med båda kostnadsuppskattningarna. 

 
52 Förutom overheadkostnaden kommer uppgifterna från schablonberäkningar som används av ekonomer på 
Arbetsförmedlingen vid överföring av personal. 
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Figur 18: Totala kostnader för att genomföra matchningsinsatsen (MD1) per deltagare 

 

7.3 Jämförelse av intäkter och kostnader 

Försöksdeltagarna som slumpmässigt erbjöds att delta i matchningsinsatsen har i 

högre utsträckning arbete jämfört med deltagare som fick fortsätta ta del av ordinarie 

verksamhet. Det ökade antalet arbetade dagar för behandlingsgruppen skapar 

intäkter i form av ökad produktion som värderas utifrån arbetsgivarnas 

anställningskostnad. Samtidigt innebär matchningsinsatsen ökade kostnader i form 

av arbetsförmedlarnas arbetstid.  

Hur stora intäkterna i slutändan blir beror på hur hållbar effekten av insatsen blir. Vi 

försöker i nuläget inte prognosticera denna hållbarhet på grund av den hittills 

begränsade uppföljningstiden. I stället studerar vi intäkterna för olika antaganden för 

hållbarheten, d v s vi antar att effekten vid en viss tidpunkt håller i sig i 0, 6, 12 och 

24 månader.53  

I Fel! Hittar inte referenskälla. presenteras jämförelser mellan kostnaden per 

deltagare och möjliga intäkter under olika sådana antaganden, allt som funktioner av 

tid sedan randomisering. Det skuggade området visar intervallet mellan de två 

kostnadsuppskattningarna. För respektive månad uppskattas kostnaden för att 

 
53 Effekten skulle i praktiken kunna hålla i sig på flera olika sätt – det är hela tiden en kombination av vad som 
händer med deltagare i både behandlings- och kontrollgrupp. Det enklaste är att tänka sig att alla i både 
behandlingsgrupp och kontrollgrupp behåller precis samma status över tid, men det skulle också kunna vara så 
att ett antal anställningar tillkommer och/eller försvinner i båda grupperna på ett sätt så att skillnaden i 
gruppernas arbetsgivarkostnad förblir densamma (anställningarnas hållbarhet liksom deltagarnas progression 
till osubventionerade anställningar kommer in i bilden, t ex). 
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bedriva matchningsinsatsen ligga någonstans i detta intervall. De fyra intäkts-

kurvorna utgår från den skattade effekten av matchningsinsatsen vid 

uppföljningstidpunkten och räknar fram intäkter givet att den effekten håller i sig ett 

visst antal månader. Ett exempel: om effekten på arbetsgivarkostnaden tio månader 

efter randomisering håller i sig i ytterligare sex månader fås en intäkt på nästan 6 

000 kr, vilket inte riktigt når upp till den lägre kostnadsuppskattningen för 

matchningsinsatsen som vi kopplar till en deltagare som randomiserats lika lång tid 

tidigare. Om effektskattningen efter tio månader i stället håller i sig i ytterligare tolv 

månader fås en intäkt på drygt 9 000 kronor, vilket ligger mellan det övre och undre 

kostnadsestimatet. Av dessa 9 000 kronor har ca 2 500 kr redan tjänats in på den 

effekt som varit under de tio månaderna medan resterande uppstår under de följande 

tolv månader som effekten i detta fall antas kvarstå.  

Figur 19: Kostnad vs intäkt 
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Ett sätt att sammanfatta innehållet i figurerna ovan är att beräkna den hållbarhet 

som krävs för att intäkterna ska bli lika stora som kostnaderna, en form av break-

even-tid. Vi gör detta genom att ta skillnaden mellan kostnaden och den intäkt som 

vid tidpunkten redan tjänats in (Intäkt om effekt håller i ytterligare 0 månader). 

Därefter dividerar vi differensen med intäkt per månad vilket ger oss en uppskattning 

av hur länge effekten måste hålla i sig för att kostnader och intäkter ska ta ut 

varandra.  

Resultatet av denna beräkning visas i Figur 10 där månader till break-even visas på y-

axeln. För effektskattningar mellan nio och elva månaders uppföljningstid är break-

even-tiden ca 6–9 månader givet det lägre kostnadsestimatet och 11–21 månader 

givet det övre kostnadsestimatet. På grund av de stora osäkerheterna i intäkterna så 

är osäkerheterna väldigt stora här och bör tas som en indikation – med fler deltagare 

och längre uppföljningstider blir resultaten tydligare. 

Figur 10: Simulering av tid till break-even 
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8 Slutsatser  

I den här rapporten har vi redovisat effekten av att erbjudas tillgång till projektet 

Jämställd etablerings verksamhet på sannolikheten att börja arbeta eller studera. Vad 

vi kan säga utifrån den korta uppföljningstiden är att verksamheten ger resultat i 

önskad riktning. Dessa resultat är tydliga nog för att vara statistiskt säkerställda, och 

starka nog att vara ekonomiskt meningsfulla. Vi ser också indikationer på att insatsen 

ger bra stöd till arbetssökande oavsett kön och avstånd till arbetsmarknaden. Vi har 

också kunnat ställa förbrukade resurser i relation till möjliga vinster av ökat 

arbetsmarknadsdeltagande samt till kostnader för andra jämförbara 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Utifrån detta framkommer att 

projektverksamheten kostnadsmässigt skulle vara möjlig att implementera i större 

skala. I detta avsnitt vill vi utveckla våra tankar om vad som kan ligga bakom 

resultaten och hur lärdomarna från projektet kan komma till användning i ett 

bredare sammanhang.  

Vad har erbjudandet om att delta i matchningsinsatsen innefattat, och vilka delar 

kan tänkas ligga bakom de positiva effekterna? 

Projektets verksamhet är en helhet som erbjudits till ett slumpmässigt urval av 

studiedeltagarna. Vi kan i denna utvärdering inte säkert säga mer än att vi har 

utvärderat verksamheten som ett paket, och att paketet sammantaget ligger bakom 

effekterna. Det är också sannolikt att en del av resultaten vi ser kommer från 

implementeringen av matchningsinsatsen i sin helhet, och den trygghet, 

tidsbesparing och kompetenshöjning det ger att jobba inom ett upplägg med tydligt 

och teoretiskt förankrat ramverk.54 Den prövade matchningsinsatsen är en metod för 

arbetsförmedling utformad utifrån konkretisering av nationalekonomisk teori. Detta 

genomsyrar vilka faktorer som ligger till grund för matchningsarbetet, hur potentiella 

arbetsgivare identifieras och hur verksamheten ställs om från högkonjunktur till 

lågkonjunktur – för att nämna några exempel.  

Denna rapport kan alltså inte svara på vilka delar i insatsen som driver resultaten, 

men med det sagt vill vi lyfta fram två aspekter som centrala i utformning och 

implementering av försöksverksamheten. För det första sker en bred kartläggning av 

vad den arbetssökande kan och vill. Särskilt kartläggningen av informella 

kompetenser i form av intressen och egenskaper är en nyckel för att möjliggöra 

matchning av arbetssökande som varit kort tid i landet och saknar formella 

kompetenser. Tillsammans med en motsvarande kartläggning av arbetsgivares 

rekryteringsbehov skapar detta förutsättningar för en mer kvalitativ matchning där 

vakanser kan tillsättas med arbetssökande som besitter de egenskaper som 

arbetsuppgifterna kräver. För det andra sker en aktiv styrning för att säkerställa att 

kvinnor ges möjlighet att ta del av insatsen och, väl inne i insatsen, får ta del av det 

stöd de är berättigade till. På så vis utgår projektverksamheten från att alla som vill 

arbeta är matchningsbara, men att olika arbetssökande behöver olika mycket hjälp 

 
54 Att detta inte är normalsituationen beskrivs bland annat i Riksrevisionens rapport om kunskapsbas och 
styrning inom Arbetsförmedlingens matchningsarbete (RiR 2019:18). 
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för att matchningen ska bli verklighet och att det är arbetsförmedlarteamets uppdrag 

att fördela insatser efter behov.  

Projektets verksamhet riktar sig till både kvinnor och män, samtidigt som insatserna 

har utformats utifrån behov och förutsättningar särskilt vanligt förekommande hos 

nyanlända kvinnor, som att sakna erfarenhet av lönearbete eller att ta ett stort ansvar 

för barn och familj. Den breda kartläggning som möjliggör matchning utifrån vad den 

arbetssökande vill och kan är kanske det viktigaste exemplet på denna 

jämställdhetsintegrering. Även andra delar av matchningsinsatsen är på liknande sätt 

framtagna med fokus på att insatsen ska fungera för nyanlända kvinnor. Ett exempel 

är hur själva erbjudandet om insatsen är formulerat, där arbetsförmedlaren 

uppmanas att fråga vad svaret beror på ifall den sökande säger nej till att ta emot stöd 

till arbete, samt att poängtera att det är möjligt att delta även vid exempelvis 

bristande språkkunskaper. Ytterligare ett exempel är inriktningen mot att identifiera 

och kartlägga större arbetsgivare, som historiskt sett har högre sannolikhet att 

anställa kvinnor. Poängen här är inte att lyfta fram just dessa komponenter – utan att 

tydliggöra att insatsen som helhet är genomtänkt med nyanlända kvinnor i 

blickfånget.  

Aktiv styrning av hela processen 

På liknande sätt är vår beskrivning av projektstyrningen just en beskrivning av en 

jämställdhetsintegrerad styrning, utformad och bedriven i syfte att nå jämställda 

utfall. Valet att erbjuda en insats som är utformad utifrån nyanlända kvinnors 

förutsättningar och behov kan ses som den första delen i projektets 

jämställdhetsintegrerade styrning. En annan viktig komponent, från projektansökan 

och målgruppsdefinition till utformning av uppföljningsunderlag, har varit att 

säkerställa att nyanlända kvinnor kommer med i urvalet och alltså får möjlighet att ta 

del av den arbetslivsinriktade insatsen. Ambitiösa mål för jämställda utfall har varit 

en del i att få alla projektmedarbetare, från styrgruppsmedlemmar till 

arbetsförmedlare, att skapa och bibehålla en gemensam målbild för framgångsrik 

matchning av nyanlända kvinnor. För att arbetssökande med större avstånd till 

arbetsmarknaden ska nå goda resultat behöver de än mer stöd och kanske fler försök 

på vägen mot arbete. Om målet är att lika stor andel kvinnor och män ska nå 

sysselsättning så måste exempelvis målet för andelen som kommer till intervju vara 

högre för kvinnor än för män. En könsuppdelad uppföljning av projektdeltagarnas 

hela väg ut till arbete, med jämställdhet som ett av dess uttalade syften, har 

tillgängliggjorts alla medarbetare.  

En poäng med att formulera oss på det här sättet är att beskriva vad vi tror skulle 

kunna vara framgångsrika arbetssätt även utanför ramen av den specifika 

verksamhet som erbjuds inom Jämställd etablering. Projektet är en del av 

Arbetsförmedlingens handlingsplan för att öka sysselsättningen hos utrikesfödda 

kvinnor. Förutom att öka projektdeltagarnas övergångar till arbete har projektet som 

övergripande mål att öka Arbetsförmedlingens kompetens i arbetsmarknadspolitiska 

insatser riktade till utrikesfödda kvinnor. Den här beskrivningen av styrning med 

fokus på utformning – urval – mål för utfall – könsuppdelad uppföljning är ett sätt 
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att prata om jämställdhetsintegrering av arbetsmarknadspolitiska insatser, vilket på 

så vis kan föras över till andra insatser och sammanhang. Syftet med att komma med 

denna rapport nu är att de indikationer på framgångsrik verksamhet som vi redan 

kan se ska kunna komma till nytta under en tid då mycket händer inom 

arbetsmarknadsområdet. Några sådana exempel är utformningen av intensivåret, 

etableringsjobben, och inte minst de insatser som kommer att behövas för att möta 

den lågkonjunktur som nyligen har inletts. 

Kostnadseffektivitet – två perspektiv som båda indikerar möjlighet till uppskalning  

Matchningsinsatsens resultat bör ställas i ljuset av dess kostnader. Vi gör därför en 

kostnadseffektivitetsanalys där vi ställer det samhällsekonomiska värdet av 

anställningarna mot kostnaderna för att genomföra insatsen. Hur stora intäkter som 

skapas beror dels av hur många extra anställningar som skapas, dels på hur varaktiga 

dessa anställningar blir. Frågan om insatsen är kostnadseffektiv beror därför på 

varaktigheten i de skapade anställningarna, vilket vi först kan belysa i mer långsiktiga 

utvärderingar. Enligt beräkningar som görs i denna rapport blir insatsen 

kostnadseffektiv om effektskillnaden mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp 

håller i sig i ungefär ett år till.  

Ett annat sätt att bedöma matchningsinsatsens kostnad är att jämföra med befintliga 

matchningsinsatser riktade till arbetssökande närmare arbetsmarknaden. 

Exempelvis skulle Arbetsförmedlingens upphandlade insats Stöd och matchning 

(STOM) för ett block om 90 dagar kosta ungefär 15000 – 20000 kr för en 

genomsnittlig studiedeltagare. Kostnaden för matchningsinsatsen beräknas uppgå till 

ca 12 000 kronor för deltagande i insatsen i 180 dagar, och ligger därmed 

jämförelsevis lågt.   

Året som kommer – svårare arbetsmarknad men fortsatt starka 

uppföljningsmöjligheter  

Denna delrapport har skrivits i syfte att bidra med kunskap redan under projektets 

gång, vilket bedömdes som särskilt angeläget i en situation där mycket av 

Arbetsförmedlingens verksamhet är under förändring och nya insatser tas fram. Både 

projektets arbete med deltagare och arbetsgivare och forskningsverksamheten 

fortsätter enligt plan fram till och med maj 2021 även om covid-19-pandemin 

påverkat villkoren för arbetet. Inte minst har kontakten med deltagare och 

arbetsgivare behövt ställas om till att ske på distans. På flera sätt har 

projektverksamheten särskilt goda förutsättningar för att hantera situationen med 

hastigt skifte från hög- till lågkonjunktur: Att anpassa arbetet efter rådande läge på 

arbetsmarknaden är redan sedan tidigare en viktig del i matchningsinsatsens 

utformning. Forskningsuppläggets inriktning mot att mäta effekter snarare än 

resultat ger också goda förutsättningar att fortsätta följa den skillnad som 

verksamheten gör, även i ett arbetsmarknadsläge som har blivit avsevärt svårare för 

hela målgruppen. Rent forskningsmässigt ger covid-19-pandemin också möjligheter: i 

projektets slutrapport kommer studiedeltagarnas resultat att kunna följas genom 
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både hög- och lågkonjunktur, och insatsens möjlighet att öka deltagarnas övergångar 

till arbete kommer därmed att prövas under skiftande villkor. 

Projektets slutrapport kommer i augusti 2021 och kan med hjälp av längre 

uppföljningstid och fler deltagare ge mer säkra slutsatser om matchningsinsatsens 

effekt och kostnadseffektivitet samt belysa skillnader mellan olika grupper av 

arbetssökande. Vi kommer också kunna studera i vilken utsträckning 

matchningsinsatsen skapar anställningar med längre varaktighet. Detta utifrån att 

metoden, i högre grad än ordinarie verksamhet, fokuserar på att hitta anställningar 

som motsvarar den arbetssökandes önskade yrke och framtidsplaner samt att 

matchningen sker baserat på ett mer kvalitativt underlag.  
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Appendix A – Empirisk strategi 

A.1. Detaljer om effektskattningarna 

Detta avsnitt beskriver detaljerna i den regressionsmodell som använts för att göra 

effektskattningarna, både för sannolikheten att vara i arbete/studier och för 

kostnaden för arbetsgivarna. Regression används dels för att öka precisionen i 

skattningarna men framför allt för att hantera att vi har använt varierande 

behandlingssannolikhet. Först beskriver vi kort den varierande 

behandlingssannolikheten och hur den kan hanteras genom regression. Sedan 

beskrivs detaljerna i den regressionsmodell som används för huvudresultaten. Detta 

följs av en något mer komplicerad modell som används för att dessutom skatta 

korrelationer mellan effekter över tid, som får betydelse i 

kostnadseffektivitetsberäkningarna. 

Vi har av praktiska skäl låtit behandlingssannolikheten variera beroende på kön, 

projektkontor och månad. Detta måste hanteras för att få en korrekt jämförelse av 

behandlingsgrupp och kontrollgrupp – det går inte att direkt jämföra medelvärden 

för de två grupperna.55 En möjlighet skulle vara att ge de olika observationerna en 

vikt i omvänd proportion till sannolikheten för respektive randomiseringsutfall. Ett 

annat alternativ är att kontrollera för alla kombinationer av månader, kön och 

projektkontor (åtminstone för alla som har skilda behandlingssannolikheter). Vi 
kallar individ i:s sådan kombination för Xmkp𝑖

; liksom flera av beteckningarna i detta 

stycke blir den mer begriplig senare. Eftersom randomisering med konstant 
sannolikhet använts för varje enskilt värde på Xmkp𝑖

 blir då de potentiella utfallen 

betingat oberoende av grupptilldelningen 𝑋𝑖,0 givet kontrollvariablerna Xmkp𝑖
, alltså 

{𝑌𝒊
(0)
, 𝑌𝒊
(1)
} ⟂ 𝑋𝑖,0|Xmkp𝑖

, 

där 𝑌𝒊
(1)

 och 𝑌𝒊
(0)

 är de potentiella utfallen för individ i om individen randomiseras till 

insats respektive inte randomiseras till insats. Något förenklat uttryckt, givet Xmkp𝑖
 

skulle behandlings- och kontrollgrupp ha samma genomsnittliga utfall om ingen av 

grupperna fick behandling (medelvärdet av alla 𝑌𝒊
(0)

). Motsvarande gäller för 𝑌𝒊
(1)

, det 

vill säga att behandlings- och kontrollgrupp skulle ha samma genomsnittliga utfall 
om båda grupperna fick behandling, givet Xmkp𝑖

. Detta är något som används som ett 

antagande i de fall man drar kausala slutsatser från en observationsstudie (Imbens 

och Wooldridge 2009); i denna studie ges detta betingade oberoende av designen. 

Vi kan förvänta oss att en stor del av variationen i data kan förklaras av olika 

kombinationer av varierande kön och projektkontor och över tid. Därför kan det i 

vilket fall (oavsett den varierande behandlingssannolikheten) vara önskvärt att till 

stor del kontrollera för dessa för att öka precisionen i skattningarna (Imbens och 

 
55 För att förstå varför de varierande sannolikheterna gör att man inte på rak arm kan jämföra medelvärden kan 
man föreställa sig en extrem situation där man på ett kontor bara har kvinnliga studiedeltagare, samtidigt som 
detta kontor har en högre behandlingssannolikhet. Då kommer behandlingsgruppen sannolikt få fler kvinnor än 
kontrollgruppen. 
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Wooldridge 2009) – om dessa variabler förklarar tillräckligt mycket av variationen i 

data vinner vi statistisk styrka. Vi väljer därför strategin med kontrollvariabler för att 

hantera de varierande sannolikheterna. 

Därför skattar vi den genomsnittliga effekten 𝛽0 av att ha randomiserats till insatsen 

(ITT-effekt, där ITT står för Intent To Treat) med modellen 

𝐘 = 𝐱𝛽0 + Xmkp𝛃mkp + Xprec𝛃prec + 𝐔 =  X𝛃 + 𝐔,    (A1) 

där  

• Y beskriver utfallet:  

o Y = (Y1, Y2,…, Yn)’ är en vektor56 med det studerade utfallet (t ex Yi = 1 

om individ i är i arbete eller studier vid ett givet tillfälle, och Yi = 0 

annars) för de n individerna  

• x beskriver randomiseringsstatusen:  

o x = (x1,0, x2,0, …, xn,0)’ är en kolumnvektor med dummyvariabler för 

grupptilldelningarna för de n individerna 

▪ xi,0 = 1 om individ i randomiserats till insats 

▪ xi,0 = 0 annars 

• Xmkp beskriver kombinationen av månad, kön och projektkontor:  

o Xmkp är en n×k matris där varje kolumn består av dummyvariabler för 

varje kombination av månad, kön och projektkontor –  

▪ element 𝑥𝑖𝑗 = 1 om observation i hör till kombination j,  

▪ 𝑥𝑖𝑗 = 0  annars 

o Beteckningen Xmkp𝑖
 ovan står för den i:te raden i Xmkp,  

• 𝛃mkp = (𝛽1, 𝛽2, …, 𝛽k)’ är parametervektorn som hör till dummyvariablerna i 

Xmkp 

• Xprec innehåller ytterligare kontrollvariabler som används för att öka 

precisionen i skattningarna: 

o Linjär och kvadratisk term för bedömt avstånd från arbetsmarknaden 

(år) enligt appendix B 

o Värdena på dessa kontrollvariabler för individ i utgör i:te raden i Xprec 

 
56 Y är en kolumnvektor (alltså en n×1-matris), och för att skriva den mer kompakt används dess transponat Y’. 
Alla vektorer i denna text är kolumnvektorer om de inte är transponerade. 
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• 𝛃prec = (𝛽k+1, 𝛽k+2)’ är parametervektorn som hör till variablerna i Xprec 

• U beskriver avvikelsen mellan modell och faktiska observationer:  

o U = (U1, U2,…, Un)’ är en slumpvektor med ”fel” 

• Sista steget i ekvationen sammanfattar modellen mer kortfattat genom att 

införa beteckningarna X och 𝛃 (vilket används nedan): 

o X är den fullständiga designmatrisen, X = (x   Xmkp  Xprec), där alltså 

första kolumnen utgörs av grupptilldelningarna 

o 𝛃 är den fullständiga parametervektorn, 𝛃′ = (𝛽0, 𝛃mkp, 𝛃prec)′ 

Skattningen för 𝛽0, betecknad �̂�0, utgör vår effektskattning (average treatment effect, 

ATE). I huvudresultaten görs en separat regression enligt ekvation (A1) för varje 

månad sedan randomisering, t. I det fallet är Yi utfallet för individ i, t månader efter 

randomisering. Robusta standardfel (White 1980) används (heteroskedasticitet tillåts 

alltså). 

För att få skattningar av korrelationer mellan effekten för olika månader som kan 

propageras vidare i beräkningar (i kostnadseffektivitetsberäkningar) används 

dessutom en modell där skattningen görs för alla m månader samtidigt. Då används 

modellen 

𝐘alla =  Xalla𝛃alla + 𝐔alla, 

där 

• 𝐘alla = (𝐘′1, 𝐘′2, . . . , 𝐘′𝑚)′, där 𝐘𝑡 är 𝐘 enligt ovan, för månad t 

• Xalla =

(

 

X𝟏
X𝟐

⋱
X𝑚)

  

• 𝛃alla = (𝛃′1, 𝛃′2, . . . , 𝛃′𝑚)
′, där 𝛃𝑡 är den fullständiga parametervektorn 𝛃 

enligt ovan, för månad t 

• 𝐔alla = (𝑼𝟏𝟏, 𝑼𝟐𝟏, . . . , 𝑼𝑛1𝟏, 𝑼𝟐𝟏, . . . , 𝑼𝑛𝑚𝑚), där 𝑼𝑖𝑡 är felet för individ i, månad 

t efter randomisering 

o 𝑛𝑡 är antalet individer som observerats t månader efter randomisering 

Skillnaden mot att göra en separat regression för varje månad består i att 𝐔alla kan 

vara korrelerad mellan olika månader (det bör vara starka korrelationer mellan 

utfallet för olika månader för en individ). I denna skattning, som alltså görs för att 

också skatta korrelationer mellan månader, används därför klustring på individnivå 

enligt (Liang och Zeger 1986), en generalisering av robusta standardfel som möjliggör 

klustring. Detta ger precis samma skattningar och skillnaderna i osäkerheterna (de 
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diagonala elementen i kovariansmatrisen) blir mycket små. Korrelationerna blir 

däremot starka. 

A.2. Medelvärden korrigerade för vissa kontrollvariabler 

Som konstaterat i avsnitt A.1 går det inte att direkt jämföra medelvärden för 

behandlings- och kontrollgrupp, eftersom behandlingssannolikheterna har varierat 

för olika kön, projektkontor och månader. Detta gäller inte bara utfall, utan även om 

man vill jämföra bakgrundsfaktorer i de olika grupperna – om man exempelvis vill 

verifiera att randomiseringen har givit den balans mellan grupperna som den ska, 

som i avsnitt 4.1.2. Precis som för utfallsmått är en möjlighet att hantera detta med 

vikter. Även här kan man också använda sig av kontrollvariabler, vilket vi väljer att 

göra eftersom det ger en mer sammanhängande beskrivning. 

En sådan bakgrundsfaktor kan nämligen, precis som ett utfallsmått, sättas in som Y i 
Ekvation (A1). Låt Xprec =  0. Om vi till exempel vill undersöka hur åldern i de olika 

grupperna skiljer sig, korrigerat för de varierande sannolikheterna, låter vi Yi vara 

åldern (vid randomisering) hos individ i. Den korrigerade skillnaden mellan åldern i 

de olika grupperna fås då som skattningen av 𝛽0, som vi betecknar �̂�0. 

För att få en tydligare bild av behandlings- och kontrollgrupp och sätta skillnaden �̂�0 i 

ett perspektiv (annat än tillhörande standardfel och p-värde), vill vi också ta fram 

medelvärden för grupperna som är korrigerade på samma sätt. För att åstadkomma 

detta kan vi använda skattningen av den fullständiga parametervektorn 𝛃, betecknad 

�̂�. Om vi fortsätter med ålder som exempel beskriver nämligen de olika parametrarna 
𝛽𝑗 (j = 1, 2, …, k) åldern för den j:te kombinationen av kön, projektkontor och 

månad57. Ett viktat medelvärde för personerna i kontrollgruppen fås då som 

�̅�kg = 0 ⋅ �̂�0 +𝐰′�̂�𝐦𝐤𝐩 = 𝐰′�̂�𝐦𝐤𝐩, 

där 𝐰 = (𝐰𝟏, 𝐰𝟐, … ,𝐰𝐤)′ är en vektor med vikter (icke-negativ och definierad så att 

𝐰′𝐰 =  1) för varje parameter, och motsvarande för behandlingsgruppen är 

�̅�bg = �̂�0 +𝐰′�̂�𝐦𝐤𝐩. 

Ett naturligt val för 𝑤𝑗 är andelen studiedeltagare som den j:te kombinationen av kön, 

projektkontor och månad. Detta motiveras också genom att väntevärdet för 

medelvärdet av ekvation (A1), det vill säga av hela observationsvektorn Y, är 

𝐸(�̅�) = 𝐸(�̅�)𝛽0 +𝐰′𝛃mkp 

om 𝑤𝑗 är medelvärdet av kolumn j i Xmpk: 

𝑤𝑗 =
1

𝑁
∑(Xmpk)𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

, 

 
57 De faktiska observationerna betraktas som observationer av en slumpvariabel med en viss fördelning, och 
parametrarna 𝛃 beskriver denna underliggande fördelning. Eftersom vi har ett ändligt antal observationer vet vi 
inte parametervärdena exakt, utan får skatta dem. 
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vilket är just andelen individer som har den j:te kombinationen av kön, projektkontor 

och månad. Därför används denna viktning för att ta fram ”korrigerade” medelvärden 

för behandlingsgrupp och kontrollgrupp när vi presenterar och jämför 

bakgrundsfaktorer i avsnitt 4.1.2. Samma princip används för de korrigerade 

medelvärdena för andelar i arbete eller studier som redovisas i till exempel figur 6 i 

avsnitt 6.1, men här inkluderas alla kontrollvariabler, det vill säga även termerna som 
kontrollerar för avståndet till arbetsmarknaden i Xprec. Skillnaden mellan de 

presenterade värdena blir då precis vår effektskattning �̂�0 enligt ekvation (A1). 
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Appendix B – Bedömt avstånd till arbetsmarknaden 

B.1. Lite fler detaljer om regressionsmodellen 

Den statistiska bedömningen av avståndet till arbetsmarknaden bygger på data i 

Arbetsförmedlingens register för ett stort stickprov bland de individer som uppfyllde 

målgruppsspecifikationerna (förutom kontorstillhörigheten) vid startdatumet den 1 

januari 2017. Dessa individer följs i två år, alltså till och med den 31 december 2018 

(slutdatumet). 

Ur de 88948 arbetssökande som befann sig i målgruppen vid startdatumet drogs ett 

slumpmässigt stickprov på 72 011 som används i regressionen. De övriga sparades för 

att ha möjlighet till mer avancerad modellutveckling i ett senare skede (som drar 

nytta av sparade observationer för test och validering). 

Utifrån erfarenhet av liknande utfallsvariabler, fördelningen på utfallen, och eftersom 

tiden till arbete eller studier måste vara större än noll58, använder vi logaritmen på 

antalet dagar som utfallsvariabel. Eftersom tiden då vi följer de arbetssökande är 

begränsad går det inte att observera tiden till första arbetet för en del, närmare 

bestämt för 47 procent av de arbetssökande. Utfallen är alltså censurerade för tider 

längre än två år, och vi använder en Tobit-modell (Amemiya, 1973) för att hantera 

detta.59 

De ingående variablerna sammanfattas i tabell B1.  Det lokala arbetsmarknadsläget 

fångas på ett grovt sätt genom dummyvariabler för kommun och län om de 

förekommer i minst 100 fall – vanliga kommuner ingår medan mindre vanliga 

kommuner på så sätt slås samman till län. Födelseland ingår på samma sätt om de är 

tillräckligt vanliga. En hel del variabler försöker fånga den arbetssökandes tidigare 

historik på Arbetsförmedlingen: dummyvariabler för om de har deltagit i olika 

insatser, praktik, arbete eller studier, samt om de avbrutit någon av de tre 

förstnämnda. För arbete och praktik används, utöver dummyvariabler, hur många 

dagar man har haft respektive status. 

Vi valde ut variablerna i modellen genom intuitiva bedömningar av dess betydelse för 

utfallet avvägt mot praktiska begränsningar, och använder en kombination av 

dummyvariabler och linjära och kvadratiska termer för andra variabler. På liknade 

sätt avgjorde vi vilka variabler som interageras med varandra utifrån enkla 

resonemang kring hur de kunde påverka varandra: de flesta variabler relaterade till 

historik på Arbetsförmedlingen interageras med tid sedan uppehållstillstånd – om 

man endast har haft uppehållstillstånd en kortare tid har man inte hunnit med någon 

längre historik på Arbetsförmedlingen. Inga alternativa modeller har studerats. 

 
58 Ett villkor för att vara med i stickprovet är att man inte är i arbete vid startdatumet – således kan man inte 
vara i arbete förrän tidigast dagen efter. 
59 Tobitmodellen hanterar censureringen genom att modifiera den ”vanliga” likelihood-funktionen så att den 
inte bara består av täthetsfunktionen för observationerna givet parametrarna, utan även sannolikheten för 
observationer att ligga i det censurerade området givet parametrarna. 
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Totalt sätt innehåller regressionen 276 variabler inklusive interaktions- och 

andragradstermer samt intercept. 239 av dessa är dummyvariabler för vanligare 

födelseländer, kommuner, län och sökandekategorier. Den mest förklarande 

variabeln är att vara kvinna60, vilket ger ett ökat predicerat avstånd med 83 procent. 

Bland andra viktiga variabler för att förklara tid till anställning återfinns tid med 

uppehållstillstånd, att ha haft praktik, att ha haft arbetsmarknadsutbildning, samt ett 

antal bokföringskommuner och sökandekategorier.  

Utfallen som observerats har sannolikt påverkats av insatser som individerna tagit 

del av efter startdatumet, och det är troligt att detta inte bara påverkar på 

individnivå. Inga försök att ta hänsyn till detta har gjorts – detta är i sig en väldigt 

komplex fråga. 

Tabell B1: Variabler som inkluderats i modellen för avståndsbedömningen. Asterisk (*) innebär att 
variabeln interagerats med tid sedan uppehållstillstånd. 

 

Dummyvariabler Antal (för vissa dummyvariabler)

Kön

Födelseland 27

Kommun 181

Län 16

Sökandekategori hos Arbetsförmedlingen 15

Haft arbetsmarknadsutbildning*

Avbrutit arbetsmarknadsutbildning *

Haft förberedande utbildning*

Avbrutit förberedande utbildning

Avbrutit arbete via Arbetsförmedlingen

Avbrutit praktik via Arbetsförmedlingen

Har funktionshinderkod*

Dummyvariabler (om > 0) + linjär term

Tid med arbete*

Tid med praktik*

Andragradspolynom

Ålder

Tid m uppehållstillstånd

Utbildningsnivå (Arbetsförmedlingens sjugradiga skala)  

B.2. Något om bedömningens träffsäkerhet 

Träffsäkerheten har studerats för ett annat stickprov ur målgruppen vid 

startdatumet. I figur 21 syns prediktionerna plottade mot de faktiska utfallen. De 

arbetssökande som inte nått något utfall efter 2 år (730 dagar) visas i figuren som 

 
60 Notera att detta – att kvinnor är längre från arbetsmarknaden – inte är något allmängiltigt, utan att detta är 
ett resultat för just denna population. 
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observationer vid ca61 730 dagar. Korrelationen mellan prediktion och utfall, båda 

satta till 730 dagar om de överskrider detta, är 37 procent. Det är alltså en stor del av 

variationen som inte förklaras av modellen: det finns ett stort utrymme för 

individuella avvikelser från modellen vilket inte är förvånande.  

Man kan ändå se att modellen på en övergripande nivå fångar en hel del av avståndet 

från arbetsmarknaden. I figuren används två olika färger för att skilja ut två grupper: 

de vars prediktioner ligger i ”rätt” respektive ”fel halva”. De är i rätt halva om de 

ligger på samma sida av medianen bland prediktionerna som bland utfallen. 66 

procent ligger i rätt halva. Med tanke på att målgruppen som helhet står längre ifrån 

arbetsmarknaden fungerar prediktionen någorlunda tillfredsställande, även om det 

finns viss förbättringspotential. 

 

Figur 21: Så kallad scatter plot över prediktion mot utfall. 

 

 

 

 

  

 
61 En liten slumpkomponent har lagts till för att skapa en uppfattning om antalet även när många punkter ligger 
mycket tätt (på en linje) och annars skulle skymma varandra. 
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Appendix C – Mer om tidsredovisningsdata och 

kostnadseffektivitetsberäkningar 

Eftersom projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden redovisas all arbetad 

tid i projektet noggrant. I detta projekt har det gjorts via ett webbverktyg som 

möjliggjort en god struktur på den insamlade datan, se avsnitt C.1 för mer detaljer. 

Den redovisade tiden är kopplad till respektive medarbetare, men det finns ingen 

direkt koppling till projektets deltagare. Därför använder vi en statistisk modell för 

att koppla tiden till deltagare som varit olika lång tid i projektet, så att vi senare kan 

jämföra kostnader för insatsen efter en viss tid med effekter efter samma tid i 

projektet. Kopplingen mellan tid och projektdeltagare beskrivs mer i avsnitten C.2 

och C.3. 

C.1. Tidsredovisningsdatans insamling och struktur 

Eftersom projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden måste all arbetad tid i 

projektet redovisas noggrant. I andra projekt fyller medarbetarna i ett kalkylblad per 

månad. För varje dag fyller man i hur många timmar man har arbetat i projektet och 

vilka arbetsuppgifter det gäller, som fritext. Kalkylbladen skrivs ut och skrivs under 

och används för att skapa underlag till Svenska ESF-rådet. 

I det här projektet ville vi utnyttja denna tidsredovisning till att också följa arbetet i 

projektet, beskriva arbetet i metoderna och beräkna kostnadseffektivitet. För alla 

dessa ändamål krävs en mer strukturerad datainsamling än den som beskrivs ovan – 

det är viktigt att arbetstiden varje dag fördelas på de olika arbetsuppgifterna och att 

det går att effektivt dela in olika arbetsuppgifter i kategorier. Därför utvecklade vi ett 

enkelt webbverktyg för tidsredovisningen. I verktyget väljer projektmedarbetarna för 

varje dag arbetsuppgifter i en trädstruktur och för varje arbetsuppgift anger man 

också hur lång tid man har arbetat med uppgiften. Det går även att komplettera de 

valda arbetsuppgifterna med fritext. Den insamlade datamängden genererar 

månadsvisa kalkylblad för redovisning till Svenska ESF-rådet, men tack vare sin 

struktur kan den också användas för de andra ändamål som nämns ovan. 

Trädstrukturen där man väljer arbetsuppgifter har två nivåer, huvudkategorier och 

underkategorier, som sammanfattas i tabell C1. Här ser vi också hur stor andel av den 

arbetade tiden som redovisats i varje kategori under den tid som betraktas i denna 

rapport (2019-03-01 till 2020-03-15). Förutom tid som arbetas i projektet redovisas 

även arbetstid utanför projektet och frånvaro (semester, sjukfrånvaro och VAB), 

vilket rensas bort före redovisning till Svenska ESF-rådet. Det som redovisas som 

Medarbetartid är till exempel APT (arbetsplatsträff)– sådan arbetstid som krävs av 

en medarbetare men som inte får redovisas som projekttid till Svenska ESF-rådet. 

Kategorin Frånvaro och arbetstid utanför projektet tillkom september 2019 – 

tidigare redovisades inte denna tid alls. I figur 22 ser man hur stor andel av 

medarbetarnas anställningar (enligt projektets personalhanteringsfiler) som 

rapporterats i tidredovisningssystemet. Efter införandet av möjligheten att 
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rapportera tid utanför projektet har denna andel legat nära 100 procent, och andelen 

som rapporterats i projektet har varit någorlunda konstant frånsett 

sommarmånaderna och, i viss mån, december-januari då mycket semester tas ut. 

Sammantaget tyder detta på att inga större mängder tid förbises genom att använda 

den redovisade tiden 

Not: Möjligheten att rapportera tid utanför projektet infördes i september 2019 (detta hanteras i 

avsnitt C.3). Vissa medarbetare lade till sådan tid retroaktivt – därav förekommer viss tid utanför 

projektet redan under sommaren 2019. I mars 2019 kan den förväntade tiden vara behäftad med 

större osäkerhet eftersom det blir avhängigt exakta startdatum för en stor mängd anställningar. 

Viss fördröjning i inrapporteringen kan förekomma vilket förmodligen förklarar att mars 2020 

ligger lite lågt (figuren använder data från 20 april 2020). 

I tabell C1 är vi allra mest intresserade av tiden som arbetas i matchningsinsatsen, 

vilket utgör 41 procent av tiden, fördelat på olika underkategorier. Arbete inom 

projektet men utanför arbete i metoderna är den näst största kategorin med 37 

procent; hit hör arbetsuppgifter som tar mycket tid för projektmedarbetarna men 

som till stor del inte skulle ingå om metoden var en del av löpande verksamhet. De 

dominerande arbetsuppgifterna i denna kategori är Inflöde till projektet (förbereda 

och genomföra möten där randomisering sker), projektspecifik kompetensutveckling 

samt hantering av medarbetares och projektdeltagares tidsredovisningar till Svenska 

Figur 22 Andel av anställningstid som rapporterats i 
tidredovisningssystemet, totalt och inom projektet, per månad. 
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ESF-rådet (projektdeltagarnas tidsredovisningar beskrivs av medarbetarna som 

mycket tidskrävande). 

Tabell C1. Arbetsuppgifter i tidsredovisningsverktyget.  

Huvudkategori Underkategori Andel [%]

Arbete inom projektet men utanför arbete i metoderna 38

<Inget ifyllt>* 3,9

Inflöde till projektet 15

Kompetensutveckling* 9,9

Tidsredovisning 5,9

Övrigt - specificera nedan* 3,1

Frånvaro och arbetstid utanför projektet 16

<Inget ifyllt>* 1,5

Andra arbetsuppgifter som inte ryms i projektet 1,4

Frånvaro 10

Medarbetartid* 2,3

MD1* 41

<Inget ifyllt>* 1,8

Administration* 3

Arbetsgivararbete* 11

Inventering* 8,4

Matchning* 7,8

Samordning och uppföljning* 7,7

Övrigt - specificera nedan* 1,8

MD1 PLUS* 0,69

Övrig projektdeltagar-administration* 1,6

<Inget ifyllt>* 1,6

Övrigt -  specificera nedan* 2,8

NOT: Underkategorier som utgör mindre än 0,5 % har utelämnats. Asteriskerna (*) markerar de 

kategorier som ingår i den högre kostnadsskattningen i kostnadseffektivitetsberäkningarna i avsnitt 

C.3. Endast de som ingår i huvudkategorin MD1 ingår i den lägre skattningen. Det är praktiskt 

möjligt att utelämna underkategorin när man använder verktyget – i dessa fall anges ”<Inget ifyllt>” i 

tabellen. Totalt har 83 413 h redovisats under den studerade perioden. 

C.2. Koppling mellan projektmedarbetares arbetstid och projektdeltagare 

I detta avsnitt kopplar vi den redovisade tiden inom matchningsinsatsen MD1 till 

projektdeltagare med en statistisk modell. Övrig arbetstid som inkluderas i 

kostnadseffektivitets-beräkningarna läggs på i proportion till arbetet i 

matchningsinsatsen enligt avsnitt C.3. 

När tiden redovisas kopplas den inte till specifika projektdeltagare. Däremot har vi 

tillgång till hur mycket tid som redovisats för olika arbetsuppgifter inom 

matchningsinsatsen per projektkontor och månad. Vi vet också hur många deltagare 

som inventerats varje månad. Eftersom arbetet i matchningsinsatsen inleds med 

inventeringen är det rimligt att anta att arbetstiden inom arbetsuppgifter i 
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matchningsinsatsen beror på hur många personer som inventerats tidigare och hur 

länge de har varit inventerade. Som ett exempel, antalet arbetstimmar för Matchning 

i Borås i februari 2020 kan antas bero av antalet inventerade i Borås under februari 

2020 och tidigare, förmodligen mer på antalet inventerade under de senaste 

månaderna än, säg, våren 2019. Det är också rimligt att tro att antalet arbetstimmar i 

februari på ett liknande sätt beror på antalet inventerade i januari som antalet 

arbetstimmar i januari beror på antalet inventerade i december. 

Med andra ord: arbetstiden i dessa uppgifter kan antas bero hur många personer som 

inventerats j månader tidigare, där j går från 0 till det maximala antalet observerade 

månader. Vi modellerar därför arbetstiden 𝑌𝑖𝑡 för en viss matchningsinsats-

arbetsuppgift på kontor i månad t med regressionsmodellen  

𝑌𝑖𝑡 =∑𝛽𝑗𝑛𝑖,𝑡−𝑗

𝑡

𝑗=0

+ 𝑈𝑖𝑡 = 𝛽0𝑛𝑖,𝑡−0 + 𝛽1𝑛𝑖,𝑡−1+. . . + 𝛽𝑡𝑛𝑖,0 + 𝑈𝑖𝑡, 

där modellparametrarna 𝛽𝑗  är den väntade (”genomsnittliga”) arbetstiden i denna 

arbetsuppgift lagd på en deltagare som inventerats j månader tidigare, 𝑛𝑖,𝑡−𝑗 är 

antalet inventerade på kontor i månad t-j (alltså j månader före månad t) och 𝑈𝑖𝑡 är 

avvikelsen från modellen (variation mellan kontor och variation mellan vilka 

individer som råkar ha inventerats en viss månad, med mera). Observationerna 𝑌𝑖𝑡 är 

från och med mars 2019 till och med februari 2020; efter detta har vi i denna rapport 

inte med data för någon hel månad. Även projektdeltagare som inte är med i studien 

(eftersom de inkluderades under pilotperioden eller inte uppfyller 
målgruppsspecifikationerna) ingår i 𝑛𝑖,𝑡−𝑗 som alla andra, eftersom vi inte direkt kan 

skilja ut tid som är kopplad till dessa personer från annan tid. Robusta standardfel 

med klustring på kontorsnivå (Liang och Zeger 1986) används. 

Regressionerna får förklaringsgrader (hur stor del av variansen i 𝑌𝑖𝑡 som förklaras av 

modellen) enligt tabell C2. Där syns också hur många timmar som redovisats inom 

respektive arbetsuppgift, för att ge en bild av hur viktiga de är. Bland de vanligaste 

arbetsuppgifterna ger Samordning och uppföljning en förklaringsgrad på 0,32, och 

övriga vanliga arbetsuppgifter har förklaringsgrader på 0,47 och uppåt. 

För arbetsuppgiften Inventering kan vi anta att all tid inom denna arbetsuppgift 

läggs på respektive arbetssökande under inventeringsmånaden.62 I fortsättningen 

använder vi detta enklare antagande för denna kategori - vi dividerar antalet timmar 

redovisade för Inventering med antalet deltagare som inventerats och räknar detta 

(4,1 h) till inventeringsmånaden. Trots denna förenkling har vi gjort en regression 

enligt ovan även för Inventering och för att verifiera att modellen fungerar i detta fall 

kan det vara intressant att jämföra resultatet från regressionen med resultatet från 

det enklare antagandet. I figur 23 syns resultatet från regressionen. Parametrarna är 

signifikant skilda från noll endast för månad 0 och 2 (med knapp marginal i det 

senare fallet och tydligt i det första fallet). Värdet för månad 0 är 3,7(6) h och det 

 
62 Det förekommer att personer går på flera inventeringar, men det är ovanligt (det har hittills dokumenterats 
för mindre än 1 % av alla inventerade) och kan då ofta ske i nära anslutning till varandra. Vi försummar därför 
denna detalj. 
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direkta medelvärdet som används för månad 0 i fortsättningen är 4,1 h, vilket alltså 

inte skiljer sig signifikant från motsvarande regressionsresultat. Regressionen och 

den enklare modellen stämmer med andra ord väl överens i detta fall. Tillsammans 

med de relativt höga förklaringsgraderna tyder detta på att modellen ger en 

meningsfull koppling mellan arbetstid och individer med olika tid sedan inventering, 

och vi använder denna modell i det följande.  

 

Tabell C2. R2-värden för den anpassade modellen, för varje underkategori till matchningsinsatsen 
MD1. 

Underkategori till MD1 R2 Redovisade timmar

Inget ifyllt förutom huvudkategori 0.16 1497

Administration 0.51 2482

Arbetsgivararbete 0.47 8774

Inventering 0.59 7038

Kopplat till AR-konsultation 0.30 246

Matchning 0.47 6468

Samordning och uppföljning 0.32 6447

Övrigt 0.12 1477  

 

 

Figur 23: Arbetstid för inventering 

 

 

För alla arbetsuppgifter inom matchningsinsatsen MD1 syns den sammanlagda 

arbetstiden per inventerad deltagare och månad enligt modellen ovan i figur 24. Här 
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ser vi att tidsåtgången är som störst under månad 0, för att sedan minska under de 

första månaderna efter detta. De upp- och nedgångar som sedan följer är sannolikt 

till största delen resultat av slumpmässighet vilket också ligger i linje med de ökande 

osäkerheterna (färre observationer ligger till grund för resultaten ju längre till höger i 

figuren man kommer). För den sista månaden verkar modellen ha gått utanför sitt 

giltighetsområde, men det får begränsad betydelse eftersom mycket få 

studiedeltagare varit inventerade under så lång tid. 

I figur 25 syns den kumulativa summan av samma arbetstid63, översatt till dagar efter 

inventering (i stället för månader efter). Denna översättning är gjord genom att 

fördela tiden varje månad jämnt över dess dagar, förutom inventeringen som 

placeras på dag 0. Här ser vi alltså hur mycket arbetstid som lagts på en 

projektdeltagare som har varit inventerad sedan en viss tid. Vi ser att ca 4 h kopplas 

till individen i och med att hen blivit inventerad. Efter hand ökar tiden till omkring 

30 h ett år efter inventering. 

 

 

Funktionen f(tinv) i figur 25 (kumulativ arbetstid som funktion av dagar sedan 

inventering) kan sedan översättas till en funktion av dagar sedan randomisering, 

g(trand). Detta görs genom att utnyttja fördelningen för tid mellan randomisering och 

inventering. För detta ändamål definierar vi ℎ(𝑡rand  −  𝑡inv, 𝑡rand) som andelen (av de 

som varit randomiserade minst 𝑡rand dagar) som inventerats precis 𝑡rand  −  𝑡inv dagar 

efter inventeringen. Då fås översättningen  

𝑔(𝑡rand) = ∑ 𝑓(𝑡inv)

𝑡rand

𝑡inv=0

ℎ(𝑡rand −  𝑡inv, 𝑡rand). 

 
63 I varje steg propageras osäkerheterna inklusive korrelationer. 

  

Figur 24: Arbetad tid i matchningsinsatsen MD1 per 
deltagare 

Figur 25: Ackumulerad arbetad tid i 
matchningsinsatsen MD1 per deltagare 
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Resultatet, arbetstid per deltagare som funktion av tid sedan randomisering, syns i 

figur 18 i avsnitt 7.2. Här inkluderas alla studiedeltagare som är randomiserade till 

insats, även de som inte har inventerats än; de sistnämnda beräknas inte kosta 

någonting. Vid månad 0 har praktiskt taget ingen inventerats och därför ligger 

arbetstiden nära 0 där, och efter 11 månader är arbetstiden ca 18 h per deltagare. 

Detta är en kombination av arbetstider mellan 4,1 h och omkring 30 h beroende på 

fördelningen av hur länge de personer som varit randomiserade i ett år också varit 

inventerade, om de alls har varit inventerade. 

C.3. En övre gräns för arbetstid utöver matchningsinsatsen (MD1). 

Även om matchningsinsatsen var en del av ordinarie verksamhet skulle inte all 

arbetstid kunna läggas på arbete i metoden. Därför lägger vi även till en stor del av 

den övriga tid som redovisas i projektet i ett försök att uppskatta en övre gräns för 

hur stora de totala kostnaderna skulle vara om arbetet inte drevs i projektform. Vi 

lägger till den tiden i proportion till hur tiden i matchningsinsatsen fördelas på 

deltagarnas tid sedan randomisering. I följande stycken beskrivs vilken tid som 

räknas med på detta sätt, och varför. 

I tabell C1 är de kategorier som vi tar med i denna uppskattning märkta med en 

asterisk. När ingen specifik underkategori är vald (Inget ifyllt eller Övrigt -

specificera nedan) räknar vi med tiden, eftersom vi söker en övre gräns. För arbete 

inom projektet men utanför arbete i metoderna tar vi annars med 

Kompetensutveckling eftersom en del av detta är nödvändigt även i löpande 

verksamhet. Vi tror att denna post ligger väl högt eftersom projektet varit i en 

uppstartsfas och läget på myndigheten under 2019 har dessutom inneburit en hög 

personalomsättning. All Kompetensutveckling räknas ändå med. Inflöde till projektet 

tas inte med eftersom detta rör förberedelser och genomförande av möten där 

randomisering sker – även kontrollgruppen deltar i dessa möten. Tidsredovisning 

räknas inte med eftersom vi bedömer att det helt domineras av redovisning till 

Svenska ESF-rådet, vilket är projektspecifikt.  

För frånvarotiden räknar vi med medarbetartid (i tillägg till all tid utan 

underkategori) eftersom detta är sådan tid som också skulle vara del av ordinarie 

verksamhet. Eftersom möjligheten att redovisa sådan tid infördes i september 2019 

så används andelen sådan tid sedan september, vilket är 3,5 procent respektive 2,2 

procent för medarbetartid och ej ifyllt, totalt alltså 5,7 procent. Om medarbetarna har 

behövt utföra andra arbetsuppgifter utanför projektet räknas dock inte denna tid 

med. Frånvaro räknas inte med eftersom det hanteras i schablonen för timkostnaden. 

Totalt ger detta att 69,3 procent av all den redovisade tiden ska räknas in i den övre 

gränsen. Det som inte räknas är alltså inflöde, tidsredovisning, och en del av 

Frånvaro och arbetstid utanför projektet, med en viss justering för att inte sådan tid 

redovisats före september 2019.  

Utöver de ”vanliga” projektmedarbetarna har även en ny kategori medarbetare, ”AR-

professioner”, tillkommit under de senare månaderna av den studerade tiden. Det är 
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psykologer och arbetsterapeuter som bland annat ska stödja de andra 

projektmedarbetarna i arbetet med deltagare med indikation på funktionshinder. De 

har troligen inte hunnit påverka projektdeltagarna i någon större utsträckning men vi 

lägger på en del av deras arbetstid här också. De använder ett liknande 

tidsredovisningsverktyg som övriga projektmedarbetare och har totalt redovisat 2493 

h vilket motsvarar 3,2 procent av de övriga medarbetarnas tid. Bland detta är 1120 h i 

kategorin Arbete inom MD1 eller med deltagare i MD1. Detta motsvarar en andel på 

1,4 procent vilket adderas till andelen på 69,3 procent ovan, vilket ger 70,7 procent. 

Detta ger att den övre gränsen för kostnaden blir 70,8 procent högre än om vi bara 

räknar tiden för matchningsinsatsen64. 

  

 
64 Detta fås från 70.7 % / 41 % med något fler värdesiffror. 
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Appendix D – Figurer och tabeller 

 

Tabell D1: Jämförelse mellan studiedeltagarna och de som lämnat etableringen 2019 

Kolumn1 Studiedeltagarna* Lämnat etableringen 2019*

Andel kvinnor [%] 55.1(7) 44.9(2)

Andel långt ifrån arbetsmarknaden (>3.78 år) [%] 50.0(7) 40.9(2)

Andel långt ifrån arbetsmarknaden om alla vore män [%] 23.5(6) 20.5(2)

Andel med högst motsv. grundskola [%] 56.6(7) 57.7(2)

Tid med uppehållstillstånd [år] 0.229(7) 0.188(3)

Ålder [år] 34.7(2) 33.09(5)

Andel anhöriginvandrade [%] 22.6(6) 17.0(2)

Andel med funktionshinder [%] 0.04(3) 0.05(1)

Andel med erfarenhet i sökt arbete [%] 45.2(7) 46.1(2)

Andel födda i Afghanistan [%] 7.2(4) 4.0(1)

Andel födda i Eritrea [%] 9.6(4) 10.2(1)

Andel födda i Irak [%] 6.0(4) 4.9(1)

Andel födda i Iran [%] 4.0(3) 2.28(7)

Andel födda i Somalia [%] 4.8(3) 2.93(8)

Andel födda i Syrien [%] 52.5(7) 63.2(2)

Andel födda i övriga länder [%] 8.5(4) 6.9(1)

Antal individer 4526 42249  
   
* Data hämtas från tillfället för första inskrivningen för att jämförelsen ska bli så rättvis 
som möjligt. Därmed saknas information som bygger på tidigare historik hos 
Arbetsförmedlingen.  

 

Tabell D2: Olika typer av positiva utfall den 15 mars 2020 (alltså med olika lång uppföljningstid för 
olika deltagare).  

Kolumn1 Behandlingsgrupp Kontrollgrupp Skillnad P-värde

1. Arbete utan stöd 2.7(3) 2.7(4) -0.0(5) 0.99

2. Arbete med stöd 14.5(7) 10.6(7) 4(1) 9.8e-5***

    Nystartsjobb 6.4(5) 6.3(5) 0.1(7) 0.88

    Introduktionsjobb 3.9(4) 1.8(3) 2.1(5) 4.6e-5***

    Extratjänst/MBJ 4.0(4) 2.4(3) 1.6(5) 0.0023***

3. Avaktualiserade till studier 3.5(4) 3.2(4) 0.3(6) 0.59

4. Övriga reguljära studier 6.1(5) 6.7(6) -0.6(8) 0.45

Arbete eller avaktualiserade till studier 

(1 + 2 + 3) 20.7(8) 16.5(8) 4(1) 0.00025***

Arbete eller alla reguljära studier (1 + 2 

+ 3 + 4) 26.6(9) 23.0(9) 4(1) 0.0070***

Antal individer 2421 2105  
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Figur 26: Effektskattningar där samtliga former av studier tas med som positiva utfall, samtliga 
deltagare 
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Figur 27: Effektskattningar där samtliga former av studier tas med som positiva utfall, uppdelat på 
kön 
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Figur 28: Effektskattningar där samtliga former av studier tas med som positiva utfall, uppdelat på 
avstånd till arbetsmarknaden 
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Figur 29: Andel i arbete, män. 
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Figur 30: Andel i arbete, arbetssökande som bedömts stå närmare arbetsmarknaden 

 

 

 

 


