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1. Inledning
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program som infördes den 2 juli
2007 och som riktar sig till personer med långvarig arbetslöshet, det vill säga som varit arbetslösa
under drygt ett år. Programmet ersatte aktivitetsgarantin som tidigare var det arbetsmarknadspolitiska program som riktade sig till personer som varit arbetslösa under lång tid och syftar till
att så snabbt som möjligt få in deltagarna på arbetsmarknaden. Jobb- och utvecklingsgarantin ska
fungera som ett ramprogram inom vilket deltagarna kan erbjudas en rad olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder anpassade efter varje deltagares individuella behov. Det är det mest omfattande
arbetsmarknadspolitiska programmet och är också en viktig del i Arbetsförmedlingens uppdrag
att prioritera de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. När det handlar om ett så
omfattande arbetsmarknadspolitiskt program som jobb- och utvecklingsgarantin är en naturlig
fråga att ställa om programmet har den tänkta effekten. Det vill säga, leder programmet till att
deltagarna kommer in på arbetsmarknaden snabbare än vad de skulle ha gjort om de inte deltagit
i programmet. Frågan är av högsta relevans men tyvärr mycket svår att besvara. Den främsta
anledningen till detta är att alla som varit arbetslösa under lång tid anvisas till programmet vilket
gör att det inte bedöms som möjligt att hitta en kontrollgrupp att jämföra utfallet emot. I denna
rapport ges därför en mer beskrivande bild av hur jobb- och utvecklingsgarantin fungerar.
I rapporten studeras vad som karakteriserar de personer som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin, vilka aktiviteter de deltar i inom programmet samt vad de har för uppfattning om programmet. Tanken är att ge en bild av verksamheten utifrån deltagarnas synvinkel.
Rapporten baseras på material som samlats in genom telefonintervjuer med deltagare i
programmet samt på registermaterial från Arbetsförmedlingens databaser. Datamaterialet erbjuder också en av de första möjligheterna att studera hur de arbetssökande uppfattar Arbetsförmedlingens nya arbetssätt med kompletterande aktörer. En kompletterande aktör är ett privat
företag som bedriver arbetsförmedlande verksamhet och som mot ersättning från Arbetsförmedlingen tar över ansvaret för den arbetssökande. Vid längre placeringstid är ersättningens
storlek prestationsbaserad och beroende av om deltagaren påbörjar anställning eller reguljär
utbildning under placeringstiden. Vid kortare placeringstid baseras ersättningen på antalet
veckor som deltagaren är placerad hos den kompletterande aktören. Verksamheten med kompletterande aktörer kom igång i april 2008, alltså ungefär ett år efter det att jobb- och
utvecklingsgarantin infördes. Att Arbetsförmedlingen skulle använda kompletterande aktörer var
ett direktiv från regeringen och verksamheten inom jobb- och utvecklingsgarantin var en första
implementering av arbetssättet. Idag används systemet med kompletterande aktörer inom fler
delar av Arbetsförmedlingens verksamhet, bland annat coachningsverksamhet riktad till nyblivna
arbetslösa.
Rapporten inleds med ett bakgrundsavsnitt där regelverken kring jobb- och utvecklingsgarantin
och verksamheten med kompletterande aktörer beskrivs närmre. Därefter följer ett avsnitt med
beskrivande statistik över vad som karakteriserar de personer som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin och vad som karakteriserar de personer som enbart deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet respektive hänvisats till en kompletterande aktör. Vidare presenteras
resultaten från intervjuundersökningen. Syftet med detta avsnitt är att ge deltagarnas bild av
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programmet. Resultaten presenteras i sin helhet såväl som uppdelat på deltagare som varit hos en
kompletterande aktör respektive enbart deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet. En
jämförelse mellan deltagare i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och deltagare hänvisade till
en kompletterande aktör kan vara problematisk då det inte är slumpmässigt vilken typ av verksamhet deltagaren hänvisas till. Detta innebär att de observerade skillnaderna inte behöver vara
ett utfall av skillnader i arbetsmetoder mellan Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna utan kan bero på att de givits olika typer av deltagare att arbeta med. Resultaten i denna
rapport är därför av beskrivande karaktär och skall inte ses som en utvärdering av Arbetsförmedlingens metoder gentemot arbetsmetoderna hos de kompletterande aktörerna.
Resultaten visar att bland dem som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin finns en överrepresentation av individer tillhörande grupper som traditionellt sett har en svag ställning på arbetsmarknaden. Speciellt framträdande är överrepresentationen av individer med funktionshinder som
innebär nedsatt arbetsförmåga. Telefonintervjuerna visar på att en majoritet av deltagarna,
åtminstone i viss utsträckning, är nöjda med programmet och att omkring hälften av deltagarna
anser att tiden i programmet ökat deras chanser att få ett arbete. Resultaten visar också på att
många av deltagarna inte erbjuds aktivitet i den omfattning som föreskrivs i förordningen. Vid en
jämförelse mellan deltagare som befunnit sig i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och
deltagare som varit hänvisade till en kompletterande aktör är aktivitetsnivån högre bland de deltagare som befunnit sig hos en kompletterande aktör. De deltagare som varit hänvisade till en
kompletterande aktör har också sökt fler arbeten jämfört med de deltagare som befunnit sig i
Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Vad dessa skillnader beror på kan inte besvaras i studien,
det finns dock flera tänkbara förklaringar. Det skulle kunna röra sig om skillnader i arbetsmetoder mellan Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna, skillnader i tillgängliga
resurser samt vilken typ av tjänst som erbjuds. Det skulle också kunna röra sig om skillnader i
deltagarsammansättning.

2. Bakgrund
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en översikt av vad jobb- och utvecklingsgarantin innehåller
och vilka som anvisas till programmet. Avsnittet syftar också till att beskriva Arbetsförmedlingens
samarbete med de kompletterande aktörerna.

2.1 Innehållet i jobb- och utvecklingsgarantin
Jobb – och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för dem som stått utanför
arbetsmarknaden en längre tid. 1 Syftet med programmet är att erbjuda dessa personer förstärkt
stöd för att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Programmet infördes 2 juli 2007 och
fram till och med december 2009 har drygt 117 000 personer deltagit vilket innebär att jobb- och
utvecklingsgarantin nu är det enskilt största av Arbetsförmedlingens program. Jobb- och
utvecklingsgarantin är en del i Arbetsförmedlingens uppdrag att prioritera dem som står längst
ifrån arbetsmarknaden och kan betraktas som ett ramprogram där deltagaren erbjuds förstärkt
stöd och aktiviteter som är anpassade efter individens behov. Jobb- och utvecklingsgarantin

1

Regelverket kring jobb- och utvecklingsgarantin regleras i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
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ersatte aktivitetsgarantin, det arbetsmarknadspolitiska program som tidigare riktade sig till personer som varit arbetslösa under lång tid. 2
En person anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när tiden med rätt till arbetslöshetsersättning
löpt ut, i huvudsak inträffar detta efter 300 ersättningsdagar. 3 Även en person som inte varit
berättigade till arbetslöshetsersättning kan anvisas om denne varit sammanhängande arbetslös
och inskriven hos Arbetsförmedlingen (eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program)
under minst 18 månader. 4 Om personen väljer att delta i programmet berättigar det till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 5 Programmet är indelat i tre faser, dessa redovisas i tabell 2.1.
Tabell 2.1 Innehåll i jobb- och utvecklingsgarantin
Fas

Varaktighet

Syfte

Aktivitet

1

Varar i högst 150
ersättningsdagar

Syftar till att kartlägga den sökandes
individuella behov samt bistå i
arbetssökandet.

Kartläggning och planering (Obligatorisk)
Förberedande aktivitet
Jobbsökaraktivitet med coachning (Obligatorisk)

2

Påbörjas direkt
efter fas 1 och
avslutas efter 450
ersättningsdagar

Syftar att förstärka deltagarens
kontakt med arbetsmarknaden.
Aktiviteterna under Fas 2 ska i
huvudsak vara förlagda till en
arbetsplats.

Arbetspraktik
Arbetsträning
Förstärkt arbetsträning
Lyft (från och med den första januari 2010)

3

Infaller efter 450
ersättningsdagar

Syftar till att förstärka deltagarens
kontakt med arbetsmarknaden.

Sysselsättning hos anordnare

Under Fas 1 och Fas 2 ska deltagaren erbjudas aktivitet motsvarande minst 75 procent av arbetsutbudet, resterande tid ska ägnas åt individuellt arbetssökande. I Fas 3 ska aktiviteterna motsvara
deltagarens hela arbetsutbud. Deltagandet i jobb- och utvecklingsgarantin är inte tidsbegränsat,
den som anvisats deltar i programmet fram till att dess en anställning (med eller utan statligt
stöd) eller utbildning (som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning) påbörjas.
En person som går in jobb- och utvecklingsgarantin ska inledningsvis alltid erbjudas aktiviteten
Kartläggning och planering. Det är en aktivitet som syftar till att kartlägga vilken aktivitet som
ska sättas in för att stärka deltagarens position på arbetsmarknaden och ska resultera i en konkret
planering av vilka aktiviteter deltagaren är i behov av. Kartläggningen ska vara individuellt

2 När aktivitetsgarantin lades ned slussades de personer som var inskrivna i den över till Fas 1 i jobb- och
utvecklingsgarantin (övergången skulle ske senast 31 december 2007).
3 Enligt § 22 i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är dock personer som är förälder till barn under 18 år berättigade
till arbetslöshetsersättning under 450 dagar.

§5 förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Dessutom kan, enligt tillägg i förordningen, arbetssökande
som deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader anvisas om anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin
(trädde i kraft 20071203). Vidare kan arbetssökande som är deltidsarbetslösa och får arbetslöshetsersättning, är
ensamstående med barn under 18 år samt förbrukat 75 ersättningsdagar under veckor med deltidsarbete anvisas (trädde i
kraft 20080507). Slutligen kan arbetssökande som dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt eller är
villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden och är inskriven hos Arbetsförmedlingen anvisas (trädde i kraft
20080701).

4

5 Förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. För en person som tidigare varit berättigad till inkomstrelaterad
arbetslöshetsersättning innebär övergången att ersättningsnivån sänks från tidigare högst 70 procent av den fastställda
dagsförtjänsten till högst 65 procent av den fastställda dagsförtjänsten, dock högst 680 kr/dag (5 dagar i veckan). För den
som har rätt till arbetslöshetsersättning enligt grundförsäkringen uppgår aktivitetsstödet till 223 kronor per dag (5 dagar i
veckan). Personer som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning erhåller utvecklingsersättning.
Utvecklingsersättning uppgår till 134 kr/ dag (2009) och utbetalas fem dagar per vecka. För personer under 20 år som
saknar slutbetyg från gymnasieskolan motsvarar utvecklingsersättningen 48 kr/dag (2009).
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anpassad och kan innebära allt från kortare samtal till mer omfattande processer. Om deltagaren
är i behov av en mer omfattande kartläggning kan detta ske hos en kompletterande aktör.
Om det utifrån kartläggningen bedöms att deltagaren är i behov av åtgärder för att förbereda
inför arbete erbjuds Förberedande aktiviteter. Dessa ska ha en tydlig koppling till att förbättra
chanserna att få ett arbete och kan exempelvis innebära kortare yrkeskurser eller kurser i yrkessvenska. I det fall Förberedande aktiviteter inte bedöms vara nödvändiga går deltagaren direkt
vidare till Jobbsökaraktivitet med coachning. 6 Detta är den aktivitet som ska utgöra huvudsysselsättningen under Fas 1 och aktiviteten syftar till att stärka deltagarens färdigheter i att söka jobb.
Deltagaren får exempelvis hjälp med att förbättra sitt CV och personliga brev samt att strukturera
sitt arbetssökande. Coachningen kan ske antingen i Arbetsförmedlingens regi eller hos en kompletterande aktör.
När möjligheter att hitta en anställning har prövats inom Fas 1 och om deltagaren fortfarande är
arbetslös slussas denne vidare till Fas 2. Gränsen mellan Fas 1 och Fas 2 är rörlig, grundtanken är
att programmet ska inledas med att kartlägga den sökandes individuella behov för att därefter
anpassa aktiviteterna utifrån detta. Under Fas 2 kan aktiviteten Jobbsökaraktivitet med
coachning fortlöpa men i huvudsak ska aktiviteterna inom denna fas vara förlagda till en arbetsplats. De aktiviteter som kan erbjudas inom Fas 2 är Arbetspraktik, Arbetsträning och Förstärkt
arbetsträning. Från och med första januari 2010 ingår även aktiviteten Lyft i Fas 2. 7
Arbetspraktik är en aktivitet som i första hand i ska leda till att deltagaren får en anställning på
praktikplatsen och bör därför riktas till arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov. I vissa fall
kan aktiviteten användas för att ge deltagaren en ny yrkesorientering. Arbetspraktik får pågå
under högst sex månader och inget ekonomiskt stöd utgår till arbetsgivaren. Om deltagaren är i
behov av mer stöd kan istället Arbetsträning erbjudas. Under denna aktivitet befinner sig deltagaren på en arbetsplats och utför arbetsuppgifter utifrån sina förutsättningar, men det är någon
av de anställda som har det yttersta ansvaret för att arbetet blir gjort. Syftet är att ge deltagaren
en mjukstart tillbaks till arbetslivet utan att han/hon behöver känna krav på hög prestation.
Arbetsträningen kan pågå under högst sex månader och arbetsgivaren kan få ersättning för merkostnader. Slutligen kan Förstärkt arbetsträning erbjudas om praktik och arbetsträning prövats
men varit resultatlösa. Aktiviteten liknar arbetsträning men kan pågå under 12 månader och
syftar till att ge deltagaren en längre period med arbetsträning. Den senare tillkomna aktiviteten,
Lyft, är även det en arbetsplatsförlagd aktivitet och innebär att den sökande under tre till sex
månader får en så kallad aktiveringsplats hos en arbetsgivare.
Efter 450 ersättningsdagar i jobb- och utvecklingsgarantin går deltagaren in i Fas 3. I denna fas
erbjuds Sysselsättning hos anordnare. Denna aktivitet kan anordnas hos en privat eller offentlig

Arbetsförmedlingen arbetar med flera olika typer av coachningverksamheter. Det finns även coachning som riktar sig till
nyblivna arbetslösa vilken inte ska förväxlas med den typ av coachning som erbjuds till personer inom jobb- och
utvecklingsgarantin.

6

7 I praktiken har upplägget med Fas 1 och Fas 2 inte följts särskilt noggrant. Deltagarna kan exempelvis ha inlett med att
delta i en aktivitet som sorterar in under Fas 1, därefter deltagit i en aktivitet tillhörande Fas 2 och därefter återigen deltagit
i en aktivitet från Fas 1.
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arbetsgivare hos ett socialt företag 8 eller hos en ideell organisation. Arbetsuppgifterna ska vara
sådana att de inte konkurrerar ut ordinarie sysselsättningstillfällen och bestå av sysslor som
annars inte blir utförda. En sysselsättningsperiod kan pågå i högst två år, sedan ska individens
arbetsutbud fastställas på nytt, därefter kan en ny period i Fas 3 påbörjas.

2.2 Kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin
2.2.1 Vad är en kompletterande aktör?
Ungefär ett år efter starten av jobb- och utvecklingsgarantin infördes verksamhet med kompletterande aktörer inom programmet. Kompletterande aktörer är privata företag som under en period
går in och övertar Arbetsförmedlingens ansvar för den arbetssökande. Införandet av kompletterande aktörer skedde på direktiv från regeringen. Redan i regleringsbrevet för 2007 nämns att
Arbetsförmedlingen bör öka användandet av externa aktörer. I regleringsbrevet för 2008 står att
Arbetsförmedlingen ska erbjuda en tredjedel av personerna 9 inom jobb- och utvecklingsgarantin
samt inom jobbgarantin för ungdomar aktivitet hos kompletterande aktör. Denna målsättning
återkommer även i regleringsbrevet för 2009. Det poängteras särskilt att Arbetsförmedlingen ska
säkerställa att flera mindre, lokala aktörer blir en del av myndighetens tjänsteutbud. 10 Syftet med
att ta in kompletterande aktörer är, precis som namnet antyder, att de ska fungera som komplement till och förbättra dynamiken inom Arbetsförmedlingens egen verksamhet. 11 I praktiken
innebär nyordningen att Arbetsförmedlingen kan välja att erbjuda deltagaren aktiviteter i egen
regi eller hänvisa till aktiviteter som anordnas av ett privat företag, en kompletterande aktör.
2.2.2 Vad är den kompletterande aktörens uppgift? 12
Innan deltagaren placeras hos en kompletterande aktör ska en behovsbedömning ha gjorts
utifrån samtal med Arbetsförmedlingen. Den kompletterande aktören går därefter in och övertar
ansvaret för deltagaren under placeringsperioden, i gengäld betalar Arbetsförmedlingen ut
ersättning till aktören. 13 Placering hos en kompletterande aktör innebär att deltagaren får ta del
av olika insatser som syftar till att stärka individen i arbetssökandet. Det kan exempelvis handla
om att få hjälp med att sätta ihop ett CV, formulera ett personligt brev eller träna på intervjusituationer. Exakt vilken aktivitet som arrangeras hos den kompletterande aktören bestäms av det
avtal som upprättats mellan den kompletterande aktören och Arbetsförmedlingen vid upphandlingen. En av grundtankarna med införandet av kompletterande aktörer är att det ska leda till nya
arbetssätt och arbetsmetoderna kan (och ska) därför skilja sig åt mellan de kompletterande
aktörerna.

8 Ett socialt företags syfte är att skapa särskilda arbetsplatser för handikappade och långtidsarbetslösa. Lagen om sociala
företag (1351/2003).
9

Eller minst 10 000 personer.

10

Regleringsbrev för budgetåret 2007, 2008 och 2009 avseende Arbetsförmedlingen (Arbetsmarknadsstyrelsen)

Arbetsförmedlingen har genomfört en utvärdering av vilka effekter införandet av kompletterande aktörer inom jobb- och
utvecklingsgarantin hade på deltagarnas utflöde till arbete. Rapporten visar att under utvärderingsperioden har
Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer initialt ökar utflödet till arbete, effekten försvinner dock över
tid (Harkman m.fl. 2010).

11

12

Arbetsförmedlingens handläggarstöd för jobb- och utvecklingsgarantin.

Den kompletterande aktören går in och tar över ansvaret för deltagaren, men Arbetsförmedlingen behåller
myndighetsansvaret. Detta innebär att det är Arbetsförmedlingen som är fortsatt ytterst ansvarig för att kontrollera att
deltagaren uppfyller de krav som gäller för att erhålla aktivitetsstöd/utvecklingsersättning.

13
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Övergripande har tre olika typer av tjänster upphandlats hos de kompletterande aktörerna. Dessa
benämns Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin (placeringstid sex månader), Aktiviteter
för utrikes födda inom jobb- och utvecklingsgarantin (placeringstid sex månader) och Förstärkt
jobbcoachning (placeringstid mellan en och sex veckor). Alla tre aktiviteterna syftar till att stärka
deltagaren i arbetssökandet, men medan de två förstnämnda är mer omfattande syftar den senare
till att fungera som en kortare, intensiv insats. Den kompletterande aktören har också möjlighet
att ordna praktik eller arbetsträning när det anses som lämpligt för att underlätta för deltagaren
att få ett arbete. 14 Detta innebär ett uppehåll i placeringsperioden och tiden hos den kompletterande aktören förlängs med motsvarande tid. Den kompletterande aktören har då ansvar för att
löpande följa upp och kontrollera att deltagaren erbjuds den aktivitet som överenskommits med
arbetsgivaren.
Den kompletterande aktören är skyldig att ta emot alla deltagare som Arbetsförmedlingen
erbjuder. 15 Det finns inga riktlinjer i regleringsbreven gällande vilka deltagare som ska hänvisas
till kompletterande aktörer, istället fattas beslutet om vilka deltagare som ska hänvisas av Arbetsförmedlingens handläggare. Deltagaren själv har möjlighet att komma med önskemål men har
inte rätt att neka till att delta i verksamhet hos en kompletterande aktör.
Mottagandet ska ske inom en vecka och ska inledas med att en planering upprättas gemensamt
mellan deltagaren och den kompletterande aktören. Den kompletterande aktören är sedan skyldig
att löpande föra anteckningar om deltagarens aktiviteter. Anteckningarna ska användas som
underlag vid slutredovisning till Arbetsförmedlingen och kan användas vid centrala utvärderingar
och kvalitetsgranskningar. Den kompletterande aktören är därutöver skyldig att notera
iakttagelser/händelser som kan ha betydelse för Arbetsförmedlingens handläggning av ärendet,
exempelvis om deltagaren avviker från den gemensamt överenskomna planen. Deltagaren är
skyldig att under hela placeringstiden aktivt söka efter jobb och redovisa detta till den kompletterande aktören. Dessutom kan deltagaren anvisas lämpliga arbeten av Arbetsförmedlingen och är
då skyldig att söka det anvisade arbete samt redovisa detta till Arbetsförmedlingen.
Placeringen hos den kompletterande aktören ska avslutas när placeringstiden har passerats eller
när deltagaren påbörjar en varaktig anställning eller reguljär utbildning. Hur lång en varaktig
anställning är regleras i avtalet mellan Arbetsförmedlingen och den kompletterande aktören.
Längden har varierat mellan tre och sex månader beroende på avtal. Om
anställningen/utbildningen avbryts inom tre/sex månader återinträder deltagaren i jobb- och
utvecklingsgarantin och återgår till den kompletterande aktören under förutsättning att
placeringstid återstår. I annat fall återgår deltagaren till Arbetsförmedlingen.

14 Förutsättningen är att deltagaren varit minst en månad hos den kompletterande aktören. Beslutsrätten om
arbetspraktik/arbetsträning ligger hos Arbetsförmedlingen som måste godkänna aktiviteten.

Om den kompletterande aktören och deltagaren gemensamt kommer fram till att Arbetsförmedlingen gjort en felaktig
behovsbedömning kan placeringens hos den kompletterande aktörens avbrytas. Detta måste ske under de två första
veckorna och en skriftlig motivering måste lämnas till Arbetsförmedlingen. I första hand är båda parterna skyldiga att
försöka hitta en lösning som gör att placeringens kan fullföljas. Avbryts placeringens inom två veckor betalas ingen
ersättning ut till den kompletterande aktören. Enligt samtal med handläggare är det mycket ovanligt att en placering hos
en kompletterande aktör avbryts.
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2.2.3 Hur har de kompletterande aktörerna valts ut?
Arbetsförmedlingen tecknar avtal för samarbete med kompletterande aktörer genom offentliga
upphandlingar. Detta innebär att Arbetsförmedlingen går ut med ett förfrågningsunderlag där
den tjänst som ska upphandlas och vilka krav som ställs på leverantören specificeras. Det är sedan
öppet för alla företag att inkomma med anbud och därefter tecknas avtal utifrån de kriterier som
specificerats i förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen har hittills genomfört upphandling av
tjänster hos kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin vid två tillfällen. Vid
första tillfället upphandlades tre olika typer av tjänster medan vid det andra tillfället upphandlades en typ av tjänst. Detta berodde på att man vid den första upphandlingen inriktade de upphandlade tjänsterna mot olika målgrupper medan man senare strävat mot att bredda och förenkla
upphandlingsförfarandet. De olika upphandlingarna sammanfattas i tabell 2.2.
Tabell 2.2 Upphandlingar av kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin
Tjänst

Avtalsperiod

Kommentar

Aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin

2008-04-012009-12-31

Omfattade endast 30 av Arbetsförmedlingens
68 arbetsmarknadsområden.
Omfattade ej deltagare med funktionshinder.
Omfattade ej utrikes födda deltagare.
Kontrakten har förlängts.

Aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin för
utrikes födda

2008-04-012009-12-31

Omfattade endast 5 av Arbetsförmedlingens
68 arbetsmarknadsområden.
Omfattade ej deltagare med funktionshinder.
Kontrakten har förlängts.

Förstärkt jobbcoachning

2008-04-012009-12-31

Omfattade endast 30 av Arbetsförmedlingens
68 arbetsmarknadsområden.
Kontrakten har förlängts.

Aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin

2009-08-052010-12-31

Omfattade resterande 38 arbetsmarknadsområden.
Innefattade också en utökning av volymerna hos vissa av de redan
befintliga aktörerna.

Kommande upphandling

2010-07-012010-12-31

Omfattar hela riket.
Omfattar alla deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Förfrågningsunderlag kommer att gå ut i januari 2010.

I slutet av 2007 inledde Arbetsförmedlingen den första upphandlingen av tjänster hos kompletterande aktörer. Tre förfrågningsunderlag gick ut, gällande respektive Aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin, Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin för utlandsfödda samt
Förstärkt jobbcoachning. Dessa upphandlingar omfattade 30 respektive 5 av Arbetsförmedlingens 68 arbetsmarknadsområden och trädde i kraft under 2008. Att upphandlingen
inte var rikstäckande innebär att under den inledande perioden var hänvisning till kompletterande aktör endast möjlig inom vissa arbetsmarknadsområden. Under 2009 har upphandling
skett för resterande arbetsmarknadsområden (dessa avtal löper mellan 5 augusti 2009 och 31
december 2010). 16 Denna gång upphandlades tjänsten Aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin som nu hade generaliserats till att även omfatta deltagare som var utrikes
födda. Vid upphandlingen gjordes även en utökning av volymerna hos några av de redan
befintliga aktörerna. Vid samtliga upphandlingar, undantaget Förstärkt jobbcoachning, har de

Denna upphandling var en kombinerad upphandling av tjänster inom jobb- och utvecklingsgarantin samt inom
jobbgarantin för unga.
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upphandlade tjänsterna ej omfattat deltagare med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Under januari 2010 kommer Arbetsförmedlingen att gå ut med förfrågningsunderlag för
ytterligare en upphandling av kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin. Denna
gång är upphandlingen rikstäckande och omfattar samtliga deltagare, avtalsperioden är 1 juli
2010 till och med 31 december 2010. 17 Då kontrakten från den första upphandlingsomgången
löpte ut i slutet av december 2009 har dessa förlängts fram till att de nya avtalen träder i kraft
eller som längst till den 30 september 2010.
Tabell 2.3 Utvärderingsmodell för kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin
Tjänst

Avtalsperiod

Utvärderingskriterier

Aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin

2008-04-012009-12-31

* Innehåll och upplägg samt genomförande (40 %)
* Nyskapande (10 %)
* Branschkunskap (25 %)
* Pris (25 %)

Aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin för utrikes
födda

2008-04-012009-12-31

* Innehåll och upplägg samt genomförande (60 %)
* Nyskapande (10 %)
* Branschkunskap (30 %)

Förstärkt jobbcoachning

2008-04-012009-12-31

* Innehåll och upplägg samt genomförande (50 %)
* Branschkunskap (25 %)
* Pris (25 %)

Aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin

2009-04-012010-12-31

* Innehåll och upplägg samt genomförande (20 %)
* Metodik (20 %)
* Typexempel som visar på hur metodiken leder till
att deltagaren får arbete eller påbörjar utbildning (5 %)
* Hur väl tjänsten syftar till att ta tillvara deltagarens
förutsättningar och möjligheter utifrån arbetsmarknadens
behov och efterfrågan (40 %)
* Hur anbudsgivaren planerar att nyttja offererad personal
i förhållande till tjänste och till deltagarna med uppgift om
på vilka sätt varje deltagare har tillgång till personalen (15 %)

Den grundläggande tanken med en offentlig upphandling är att valet av leverantör ska styras
endast av hur väl anbudsgivarna motsvarar de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Det är
därför viktigt att kraven är noga utformade och att det framgår tydligt vilken vikt de olika kraven
tillmäts. Vilka krav som ställts vid Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer
har skilt sig åt mellan de två upphandlingsomgångarna och beroende av vilken typ av tjänst som
upphandlats. En viktig skillnad är att ett så kallat anbudspris använts vid vissa upphandlingar
medan ett så kallat fastlagt pris använts vid andra. Ett anbudspris innebär att leverantören själv
anger ett pris på det som offereras i anbudet, priset är därmed ett konkurrensmedel. Ett fastlagt
pris innebär istället att Arbetsförmedlingen anger ett pris i förfrågningsunderlaget och leverantörerna konkurrerar endast genom kvaliteten i anbudet. I tabell 2.3 redovisas vilka utvärderingskriterier som använts vid respektive upphandling.
I förfrågningsunderlaget specificerar Arbetsförmedlingen grundläggande krav som företaget
måste leva upp till för att komma ifråga som kompletterande aktör. Dessa kvalificeringskrav finns
inskrivna i Lagen om offentlig upphandling och syftar till att säkerställa att anbudslämnaren
17 Då det vid en offentlig upphandling är nödvändigt att information angående upphandlingen når alla intressenter vid
samma tidpunkt finns i skrivandets stund inga ytterligare uppgifter om hur denna upphandling kommer att vara
utformad.
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exempelvis inte är belagd med näringsförbud eller försatt i konkurs. 18 Vidare efterfrågar Arbetsförmedlingen att leverantören ska lämna information på ett antal punkter, utifrån denna information tas beslutet om med vilken/vilka leverantör/leverantörer avtal ska tecknas med. Anbudsgivarna ska bland annat beskriva sitt företag, sina arbetsmetoder, personella resurser och
personalens kompetens och branschkunskap samt lämna referenser och intyga att lokaler kan
ställas till förfogande. Arbetsförmedlingen utvärderar denna information utifrån de i
förfrågningsunderlaget specificerade utvärderingskriterierna och tar därefter beslut om vilka
anbud som är de mest fördelaktiga.
2.2.4 Betalningsmodell för kompletterande aktörer
Även betalningsmodellen har förändrats mellan de olika upphandlingsomgångarna och beroende
på vilken typ av tjänst som upphandlats. Grundläggande har dock varit att för tjänsten Förstärkt
jobbcoachning har de kompletterande aktörerna fått betalt per deltagarvecka medan för
tjänsterna Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin och Aktiviteter för utrikes födda inom
jobb- och utvecklingsgarantin har ersättningens storlek varit baserad på om aktören lyckats
hjälpa deltagaren att hitta ett arbete. De prestationsrelaterade modellerna baseras samtliga på att
den kompletterande aktören erhåller viss ersättning vid mottagandet av deltagaren, ytterligare
ersättning om deltagaren får ett arbete under placeringstiden och slutligen också ersättning om
deltagaren har upprätthållit anställningen under en fastställd period. Hur stor andel av totalsumman som betalas ut vid respektive tillfälle samt längden på den period som deltagaren ska
upprätthålla anställningen har dock varierat mellan upphandlingarna. En annan förändring är att
vid den senare upphandlingen har reguljär utbildning likställts med anställning medan i de
tidigare upphandlingarna har full ersättning endast utbetalats om deltagaren påbörjat en
anställning. I tabell 2.4 redovisas vilken betalningsmodell som använts vid de olika
upphandlingarna. 19
Som nämnts tidigare har upphandlingen skett till anbudspris vid vissa tillfällen och till ett fastlagt
pris vid andra tillfällen. Vid den första upphandlingen av Aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin samt vid upphandlingen av Förstärkt jobbcoachning har anbudspris
använts. Detta har lett till att priset på tjänsten är unikt för varje aktör. För Aktiviteter inom jobboch utvecklingsgarantin har totalpriset (den summa som utbetalas om samtliga utbetalningssteg
uppfylls) landat mellan 13 343 kr/deltagare och 29 000 kr/deltagare. För Förstärkt
jobbcoachning har priset per deltagarvecka landat mellan 670 kr och 1325 kr. Vid upphandlingen
av Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin för utrikes födda användes ett fastlagt pris på
40 000 kr. Detta innebar att om deltagaren påbörjade en varaktig anställning under placeringstiden erhöll den kompletterande aktören 40 000 kr. Även vid den senare upphandlingen av
Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin har ett fastlagt pris använts. Denna gång erhöll
den kompletterande aktören 32 000 kr om deltagaren påbörjade en varaktig anställning under
placeringsperioden. 20
18

Lagen om offentlig upphandling (LOU) kap 10 § 1 och § 2

Det finns även bestämmelser för vilka utbetalningar som görs om deltagaren exempelvis påbörjar en reguljär utbildning,
deltidsanställning eller en subventionerad anställning. För mer information om detta se Appendix, avsnitt 7.1.

19

20

Arbetsförmedlingens återrapportering Kompletterande aktör, 20090803, dnr 1.1 2008/232352
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Tabell 2.4 Betalningsmodell för kompletterande aktörer inom jobb och utvecklingsgarantin
Tjänst

Avtalsperiod

Betalningsmodell

Pris

Aktiviteter inom
jobb- och
utvecklingsgarantin

2008-04-012009-12-31

Utbetalning 1: Efter två veckors placering (30 %)
Utbetalning 2: När deltagaren påbörjar en anställning (30 %)
Utbetalning 3: När anställningen upprätthållits i 3 mån (40 %)

Anbudspris

Aktiviteter inom
jobb- och
utvecklingsgarantin
för utrikes födda

2008-04-012009-12-31

Utbetalning 1: Efter två veckors placering (50 %)
Utbetalning 2: När deltagaren påbörjar en anställning (25 %)
Utbetalning 3: När anställningen upprätthållits i 3 mån (25 %)

Fastlagt pris
40 000 kr

Förstärkt
jobbcoachning

2008-04-012009-12-31

Fast pris per vecka som deltagaren är placerad hos den
kompletterande aktören.

Anbudspris

Aktiviteter inom
jobb- och
utvecklingsgarantin

2009-04-012010-12-31

Utbetalning 1: Efter två veckors placering (45 %)
Utbetalning 2: När deltagaren påbörjar en
anställning/reguljär utbildning (10 %)
Utbetalning 3: När anställningen/reguljär utbildning
upprätthållits i 6 mån (45 %)

Fastlagt pris
32 000 kr

3. Datamaterial
I detta avsnitt redovisas det datamaterial som analyserna i denna rapport baserats på. Materialet
har hämtats från två källor, Arbetsförmedlingens register och från en telefonintervjuundersökning som genomförts med deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin.

3.1 Registeranalys
Registeranalysen beskriver vad som karakteriserar deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin
jämfört med samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen, för att ge läsaren en bild av de individer
som deltar i programmet. Datauttaget omfattar alla inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin
respektive samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen och har gjorts för tre tillfällen, december
2007, december 2008 samt december 2009. 21 Skälet till att datauttaget gjorts vid flera tidpunkter
är att studera om sammansättningen av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin förändrats
över tid. Vidare har datamaterialet använts för att studera om det finns skillnader mellan
deltagare som endast hänvisats till Arbetsförmedlingens verksamhet och deltagare som hänvisats
till en kompletterande aktör. Denna jämförelse omfattar alla deltagare som var inskrivna i jobboch utvecklingsgarantin i december 2009. Vid den tidpunkten hade verksamheten med kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin varit igång under drygt ett och ett halvt år i
vissa arbetsmarknadsområden och under knappt ett år i övriga arbetsmarknadsområden.

3.2 Intervjuundersökning
Intervjuundersökningen syftar till att fånga deltagarnas uppfattning om jobb- och
utvecklingsgarantin. 22 Undersökningen genomfördes under våren 2009 av Arbetsförmedlingens
statistikenhet och riktades till ett urval av samtliga personer inskrivna i Fas 1 och Fas 2 av jobboch utvecklingsgarantin. Skälet till att endast deltagare i de två första faserna ingår i urvalet är att
det vid urvalstillfället var få som hunnit träda in i Fas 3. Först under hösten 2009 hade

21

Urvalet har begränsats till personer mellan 16 och 64 år.

22

Se Appendix (avsnitt 7.4) för den enkät som använts vid intervjuerna.
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programmet varit igång under tillräckligt lång tid för att antalet deltagare som uppfyllde tidsgränsen för Fas 3 skulle börja öka i volym.
Urvalet för undersökningen omfattade 3 000 personer och drogs vid två tillfällen, i februari 2009
(53 %) och i april 2009 (47 %). 23 I februari var 52 182 personer inskrivna i jobb- och
utvecklingsgarantin och i april var 54 342 personer inskrivna. Detta innebär att urvalen
omfattade 3,0 procent respektive 2,6 procent av samtliga inskrivna i jobb- och
utvecklingsgarantin. Antalet potentiella svarande minskade till 2 968 då personer som hunnit
lämna jobb- och utvecklingsgarantin vid intervjutillfället sorterades bort. Av dessa besvarade
2 075 personer enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. 24 Intervjumaterialet har
kompletterats med information om karakteristika för personerna i urvalet från Arbetsförmedlingens register.

4. Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en bild av vad som karakteriserar de individer som deltar i
jobb- och utvecklingsgarantin. Dessutom studeras om det finns observerbara skillnader mellan
deltagare som enbart deltagit i Arbetsförmedlingens verksamhet och deltagare som hänvisats till
verksamhet hos en kompletterande aktör.

4.1 Vilka deltar i jobb- och utvecklingsgarantin?
Personer som anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin har stått utanför arbetsmarknaden under
drygt ett år. I tabell 4.1 redovisas hur stor andel av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen
som deltog i jobb- och utvecklingsgarantin i slutet av 2007, 2008 respektive 2009.
Tabell 4.1 Andel i jobb- och utvecklingsgarantin av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Andel i jobb- och utvecklingsgarantin
relativt samtliga inskrivna, (procent)

Antal i jobb- och
utvecklingsgarantin

December 2007

5,4

29 957

December 2008

9,0

50 086

December 2009

9,3

65 969

I slutet av 2007, när programmet varit igång under ett halvår, deltog 5,4 procent av samtliga
inskrivna vid Arbetsförmedlingen i jobb- och utvecklingsgarantin. Fram till slutet av 2008 hade
denna andel stigit till 9,0 procent. Mellan 2008 och 2009 var förändringen i andelen inskrivna
marginell. Däremot ökade antalet inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin kraftigt mellan 2008
och 2009. Att andelen inskrivna förhållit sig relativt jämn mellan 2008 och 2009 medan antalet
inskrivna steg kraftigt är en konsekvens av att det totala antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen
ökade till följd av den kraftiga konjunkturnedgången under perioden.

23Anledningen till att man gjorde två dragningar var att hålla tiden mellan urvalstillfälle och intervju så kort som möjligt
för att minska risken för att individen skulle ha hunnit lämna jobb- och utvecklingsgarantin vid intervjutillfället.
24

Se Appendix (avsnitt 7.2) för bortfallsanalys.
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Tabell 4.2 Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin, inskrivna december 2009, (procent)
Jobb- och
utvecklingsgarantin

Övriga
inskrivna

1663

791

Andel kvinnor

49

49

Andel med annat födelseland än Sverige

29

27

Andel med funktionshinder

30

20

Andel 16 – 24 år

6

21

Andel 25 – 34 år

15

23

Andel 35 – 44 år

22

22

Andel 45 – 54 år

27

19

Andel 55 – 64 år

30

15

31

26

Genomsnittligt antal inskrivningsdagar i
den nuvarande inskrivningsperioden

Ålder

Utbildningsnivå
Andel med högst grundskoleutbildning
Andel med högst gymnasieutbildning

47

51

Andel med eftergymnasial utbildning

22

23

65 969

711 272

Antal observationer

I tabell 4.2. redovisas vad som karakteriserar deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin relativt
övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen. 25 Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin är en
heterogen grupp som ofta har en lång arbetslöshetshistoria och har varit borta länge från arbetsmarknaden. I vissa fall har deltagarna aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden. Som nämnts
tidigare ska en person ha varit arbetslös i drygt ett år innan denne skrivs in i jobb- och
utvecklingsgarantin. Detta innebär att de personer som befinner sig i jobb- och
utvecklingsgarantin i december 2009 skrevs in vid Arbetsförmedlingen senast under andra
halvan av 2008. Många av deltagarna har dock betydligt längre arbetslöshetstider bakom sig, i
genomsnitt har en deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin varit inskriven vid Arbetsförmedlingen i drygt fyra år under den nuvarande arbetslöshetsperioden. 26 Det innebär att dessa
individer varit arbetslösa även under den högkonjunktur som rådde på arbetsmarknaden innan
finanskrisen inträffade under hösten 2008.
Tabell 4.2 visar att den genomsnittlige deltagaren i jobb- och utvecklingsgarantin skiljer från den
genomsnittlige inskrivne vid Arbetsförmedlingen på ytterligare ett antal punkter, bortsett från tid
i arbetslöshet. Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin är i genomsnitt äldre än övriga

25 Tabellen baseras på samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i december 2009. Då det är tänkbart att
sammansättningen på deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin förändrats över tid har uttag gjorts även för december
2008 och december 2007. En anledning till varför sammansättningen skulle kunna ha förändrats över tid är att det, som
tidigare nämnts, inledningsvis fanns ett flöde från aktivitetsgarantin till jobb- och utvecklingsgarantin. Inga större
förändringar observeras dock. Resultaten för 2008 och 2007 redovisas i Appendix, avsnitt 7.3.

Det genomsnittliga antalet inskrivningsdagar som redovisas i tabell 4.2 kan upplevas som högt. Den genomsnittliga
inskrivningstiden bland personer som inte deltar i jobb- och utvecklingsgarantin är drygt två år. I statistiken ingår dock
exempelvis personer som någon gång under inskrivningsperioden erhållit lönebidrag och därmed haft en lång
inskrivningstid vid Arbetsförmedlingen. Lönebidrag kan lämnas under som längst fyra års tid, sedan omprövas beslutet
och kan därefter förlängas.

26

13

Jobb- och utvecklingsgarantin
– en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

inskrivna. Det är 31 procent av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin som befinner sig i
ålderskategorin 55-64 år, medan 15 procent av övriga inskrivna återfinns i kategorin. En annan
utmärkande skillnad är att deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin generellt sett har en låg
utbildningsnivå relativt övriga inskrivna. Det är 60 procent av deltagarna i jobb- och
utvecklingsgarantin som högst uppnått grundskoleutbildning. Avslutningsvis finns det också en
signifikant överrepresentation av personer med funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga bland deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin. Det är 30 procent av dem som deltar i
jobb- och utvecklingsgarantin som har någon typ av funktionshinder.

4.2 Vilka deltagare hänvisas till en kompletterande aktör?
Deltagarna kan under tiden i jobb- och utvecklingsgarantin delta både i verksamhet hos kompletterande aktör och i Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Dock är deltagaren alltid anvisad
till en aktör i taget, det vill säga antingen deltar personen i Arbetsförmedlingens verksamhet eller
så deltar personen i verksamhet hos en kompletterande aktör. I tabell 4.3 redovisas hur deltagare
som någon gång under sin tid i jobb- och utvecklingsgarantin hänvisats till en kompletterande
aktör skiljer sig från deltagare som enbart erbjudits aktiviteter i Arbetsförmedlingens egen regi.
Tabell 4.3 Skillnader mellan deltagare som enbart erbjuds verksamhet i Arbetsförmedlingens egen regi
och deltagare som någon gång hänvisas till verksamhet hos kompletterande aktör, inskrivna dec 2009,
(procent)
Deltagare hos AF
Genomsnittligt antal inskrivningsdagar i
den nuvarande inskrivningsperioden

Deltagare hos KA

1739

1531

Andel kvinnor

50

48

Andel med annat födelseland än Sverige

26

34

Andel med funktionshinder

37

17

Ålder
Andel 16 – 24 år

6

5

Andel 25 – 34 år

15

17

Andel 35 – 44 år

20

23

Andel 45 – 54 år

25

27

Andel 55 – 64 år

32

28

Utbildningsnivå
Andel med högst grundskoleutbildning

32

30

Andel med högst gymnasieutbildning

48

46

Andel med eftergymnasial utbildning
Antal observationer

20

25

41 984

23 980

Tabellen baseras på alla deltagare som var inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin under
december 2009. Vid den tidpunkten hade verksamheten med kompletterande aktörer inom jobboch utvecklingsgarantin varit igång under ett och ett halvt år inom vissa arbetsmarknadsområden
och under knappt ett år i övriga arbetsmarknadsområden. Tabellen visar att deltagare som
hänvisats till en kompletterande aktör i genomsnitt har färre inskrivningsdagar jämfört med
deltagare som endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Vidare visar tabellen att
deltagare som hänvisats till en kompletterande aktör i högre utsträckning har ett annat födelse-
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land än Sverige. Bland dem som enbart deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet är 26
procent utrikes födda medan motsvarande andel hos dem som hänvisats till en kompletterande
aktör är 34 procent. Skillnaden skulle till viss del kunna förklaras av att en av upphandlingarna
hos de kompletterande aktörerna riktade sig just till utrikes födda.
De deltagare som hänvisats till en kompletterande aktör har även en signifikant högre utbildningsnivå jämfört med övriga deltagare. Bland dem som hänvisats till en kompletterande aktör
har 25 procent eftergymnasial utbildning medan motsvarande andel för övriga deltagare var 20
procent. Deltagare med funktionshinder är signifikant underrepresenterade bland deltagare som
hänvisats till en kompletterande aktör. Bland dem som hänvisats till en kompletterande aktör var
17 procent funktionshindrade medan motsvarande andel bland de övriga deltagarna var 37
procent. Att andelen funktionshindrade är lägre bland de deltagare som hänvisats till en kompletterande aktör är inte förvånande då flera av de avtal som tecknats med kompletterande
aktörer inte omfattat funktionshindrade.

5. Deltagarnas syn på jobb- och utvecklingsgarantin
Det tidigare avsnittet syftade till att beskriva de personer som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin. I det här avsnittet vänds istället fokus mot vad deltagarna själva tycker om
programmet. 27 Avsnittet baseras på de telefonintervjuer som genomförts med deltagarna.
Avsnittet inleds med en kontroll av deltagarnas förståelse för systemet med Arbetsförmedlingen
och kompletterande aktörer. Därefter studeras deltagarnas motivation att delta i programmet,
vilket kan tänkas vara en viktig förklaringsfaktor för programmets inverkan. Sedan riktas fokus
mot vilka aktiviteter deltagarna ägnar sig åt inom programmet. Vidare studeras hur deltagarnas
kontakt med handledaren fungerar samt deltagarnas jobbsökaraktiviteter. Avslutningsvis redovisas deltagarnas helhetsuppfattning om programmet.

5.1 Förståelse för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer
Under tiden i jobb- och utvecklingsgarantin kan deltagaren hänvisas till ett flertal olika aktiviteter
bedrivna antingen i Arbetsförmedlingens regi eller hos en kompletterande aktör. För att studera
om deltagarna uppfattat att de blivit hänvisade till en kompletterande aktör har de tillfrågats om
vem som ansvarade för deras deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin under den veckan som
föregick intervjun. Deltagarnas svar har sedan jämförts mot vad som var registrerat i Arbetsförmedlingens register vid motsvarande tidpunkt. Resultaten redovisas i tabell 5.1.
Av de deltagare som var registrerade hos Arbetsförmedlingen svarar 92 procent att det var
Arbetsförmedlingen som var ansvarig för deras deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. De
resterande 8 procenten svarar att de är hos en kompletterande aktör trots att de är registrerade
på aktiviteter i Arbetsförmedlingens regi. Det kan naturligtvis vara så att dessa individer

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) genomförde år 2002 en studie bland deltagarna i den
dåvarande aktivitetsgarantin (Fröberg och Lindqvist, 2002). Studierna är inte direkt jämförbara, men vissa paralleller
kommer att dras mellan de båda studierna. Den intresserade läsaren rekommenderas att även läsa studien av
aktivitetsgarantin.
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uppfattar det som att de är hos en kompletterande aktör trots att de är hos Arbetsförmedlingen.
Men det är mer sannolikt att det handlar om ett glapp mellan när övergången från den kompletterande aktören till Arbetsförmedlingen registreras och när deltagaren uppfattar att övergången
sker. Det kan exempelvis vara så att så att avtalstiden hos den kompletterande aktören löper ut
och att det sedan dröjer det någon vecka innan det är dags för möte med handläggare på Arbetsförmedlingen. Det som tyder på att detta är en viktig förklaring är att en stor majoritet de
deltagare som svarar att de är hos en kompletterande aktör trots att de är registrerade på
aktiviteter i Arbetsförmedlingens regi tidigare har varit hos en kompletterande aktör.
Tabell 5.1 Vem ansvarade för ditt deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin under förra veckan?,
(procent)

Enligt intervju
Arbetsförmedlingen
Kompletterande aktör
Totalt
Antal observationer

Registrerad hos
Arbetsförmedlingen

Registrerad hos en
kompletterande aktör

92

19

8

81

100

100

1525

308

Av de deltagare som var registrerade hos en kompletterande aktör svarar 81 procent att det var en
kompletterande aktör som ansvarade för deras deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin, medan
19 procent svarade att det var Arbetsförmedlingen som hade ansvaret. Även här kan det naturligtvis handla om ett glapp mellan tidpunkt för registrering och deltagarens uppfattning om när i
tiden övergången sker. Det ska dock noteras att andelen med motsägelsefulla uppgifter är mer än
dubbelt så hög som i fallet när deltagare registrerade hos Arbetsförmedlingen uppger att de deltar
i aktiviteter hos en kompletterande aktör. Detta skulle kunna indikera att det inte på ett tydligt
sätt har framgått till dessa deltagare att de blivit hänvisade till en kompletterande aktör.

5.2 Deltagarnas motivation
Det är troligt att deltagarens egen motivation är en viktig förklaringsfaktor för vilken effekt en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd har. Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin kan emellertid inte
enbart basera sitt beslut att delta i programmet på sin motivation. Som nämnts tidigare blir en
person som går in i jobb- och utvecklingsgarantin berättigad till aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning. Om personen nekar till att delta i programmet försvinner däremot rätten
att uppbära dessa ersättningar. För att få en bild av deltagarnas motivation har de tillfrågats om
de skulle välja att delta i programmet om beslutet inte vore kopplat till rätten till ersättning.
Resultaten redovisas i tabell 5.2.
En knapp tredjedel av de tillfrågade svarar att de inte skulle välja att delta i jobb- och
utvecklingsgarantin om programdeltagandet inte var kopplat till försörjningen. För dessa
individer är alltså ersättningsrätten det primära skälet för att delta. Det är drygt 70 procent av
deltagarna som svarar att de skulle välja att delta i jobb- och utvecklingsgarantin även om
programmet inte var kopplat till deras rätt till ersättning. 28
I Fröberg och Lindqvist (2002) studie av aktivitetsgarantin svarar 44 procent av deltagarna att de skulle ha deltagit även
om det inte vore nödvändigt för ersättningsrätten.
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Tabell 5.2 Om deltagandet i jobb- och utvecklingsgarantin inte var kopplat till din försörjning, skulle du
då välja att delta?, (procent)
Totalt

Deltagare hos AF

Deltagare hos KA

Ja

71

70

74

Nej

29

30

26

100

100

100

1533

1085

448

Totalt
Antal observationer

Jämförelsen är gjord mellan individer som endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet under tiden i jobb- och
utvecklingsgarantin och individer som någon gång deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

En jämförelse mellan individer som enbart deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och
individer som någon gång under tiden i jobb- och utvecklingsgarantin varit placerad hos kompletterande aktör visar att den andra gruppen är något mer motiverad, även om skillnaden är
relativt liten. I gruppen som deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör är det fyra
procentenheter fler som svarar att de skulle delta i programmet även om det inte vore nödvändigt
för rätten att uppbära ersättning. Denna skillnad skulle kunna förklaras av att de kompletterande
aktörerna lyckas bättre med att motivera deltagarna men det kan även vara ett utfall av att, redan
inledningsvis, mer motiverade individer hänvisas till verksamhet hos kompletterande aktörer.
Vidare analys visar att motivationen att delta skiljer sig åt beroende av deltagarnas ålder. Äldre
deltagare svarar i högre utsträckning att de inte skulle delta i programmet om det inte vore
nödvändigt för försörjningen. Att äldre i högre grad skulle ha valt att inte delta kan bero på att de
inte tror att de har samma möjligheter att få ett arbete. Det finns också ett mönster av att deltagare med längre inskrivningstider har lägre motivation jämfört med deltagare med kortare
inskrivningstider. Detta kan bero på att deltagare tappar motivationen när de går lång tid i
programmet utan att hitta ett jobb. En annan förklaring kan vara att de deltagare som har lägst
motivation också har svårast att hitta ett jobb och därför blir kvar längre i programmet. 29

5.3 Aktiviteter
Jobb- och utvecklingsgarantin innefattar en rad olika aktiviteter och vilken aktivitet som erbjuds
ska vara anpassat efter den enskildes behov. Deltagarna fick frågan om vilka aktiviteter de deltagit
i under den vecka som föregick intervjun. Det var möjligt att välja flera svarsalternativ eftersom
en person kan delta i flera typer av aktiviteter under en och samma vecka. Om det sista svarsalternativet valdes (ingen aktivitet, sökt jobb själv) kunde dock inga andra alternativ väljas. Det
självständiga arbetssökandet ska enligt förordningen ingå som en del i alla aktiviteter inom
programmet. I tabell 5.3 redovisas resultaten. Kortfattat kan de två första aktiviteterna i tabellen
hänföras till det som enligt förordningen ska ingå i Fas 1. Även alternativen Kontakt med
specialist (exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut eller arbetspsykolog) samt Utbildning tillhör
de aktiviteter som framförallt ska erbjudas inom Fas 1. Inom Fas 2 ska, som nämnts, arbetsplatsförlagda aktiviteter erbjudas. I svarsalternativet Praktik hos arbetsgivare innefattas alla tre typer

Fröberg och Lindqvist (2002) finner dessa mönster även i studien av aktivitetsgarantin, äldre individer samt individer
med långa inskrivningstider är mindre motiverade att delta i programmet.
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av arbetsplatsförlagda aktiviteter (Praktik, Arbetsträning och Förstärkt arbetsträning) då dessa
ofta enbart benämns som praktik för deltagaren.
Tabell 5.3 Vilka av följande aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin har du deltagit i under förra
veckan?, (flera alternativ möjliga), (procent)

Andel
Kartläggnings- och planering

Deltagare
hos AF

Deltagare
hos KA

6

5

11

19

11

59

Kontakt med specialist

0

1

0

Utbildning

4

4

4

17

20

3

Sökt jobb, med stöd av arbetsförmedlare/handledare

Praktik hos arbetsgivare
Startat eget
Ingen aktivitet, sökt jobb själv
Antal observationer

1

1

1

57

62

32

1773

1421

297

Jämförelsen är gjord mellan individer den senaste veckan endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och individer
som under den senaste veckan deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

Bland dem som deltagit i någon aktivitet är det vanligast att ha sökt jobb med stöd från handledare eller varit ute på praktik hos en arbetsgivare. Det är dock 57 procent av deltagarna som
svarar att de inte deltagit i någon aktivitet under den gångna veckan utan enbart ägnat sig åt att
söka jobb på egen hand. Då deltagarna enligt förordningen ska erbjudas aktiviteter motsvarande
75 procent av arbetsutbudet bör detta ses som en hög andel. För dessa deltagare har en jämförelse
mot registerdata gjorts. Det visar sig att bland dem som i telefonintervjuerna uppgett att de inte
deltagit i någon aktivitet under föregående vecka finns det en signifikant överrepresentation av
dem som är registrerade på aktiviteterna Jobbsökaraktivitet med coachning och Kartläggning
och planering. 30
För att få en bättre förståelse för anledningen till att många deltagare svarar att de inte deltagit i
någon aktivitet under veckan före intervjutillfället har Arbetsförmedlingen genomfört en intervjuundersökning med deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin under våren 2010. 31 I undersökningen har deltagare som uppgivit att de inte deltagit i någon aktivitet veckan föregående
intervjutillfället tillfrågats om anledningen till detta. Det vanligaste är att deltagarna uppger att de
inte känner till orsaken till varför de inte deltagit i någon aktivitet. Det är dock omkring en tiondel
av deltagarna som svarar att anledningen till att de inte deltagit i någon aktivitet är att de arbetat.
Att deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin arbetar kan tyckas motsägelsefullt då
programmet riktar sig till arbetslösa. Enligt förordningen ska dock en deltagare skrivas ut från
jobb- och utvecklingsgarantin först då denne påbörjar en anställning eller reguljär utbildning som
motsvarar hela arbetsutbudet och sträcker sig över minst 30 dagar. Om deltagaren exempelvis

I övrigt finns en god överensstämmelse mellan vilken typ av aktivitet deltagaren uppger sig ha deltagit i och vad som
finns registrerat i Arbetsförmedlingens register.

30

Undersökningen riktade sig till ett urval på 400 deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin och hade en svarsfrekvens
på 78 procent.

31

18

Jobb- och utvecklingsgarantin
– en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

arbetar på en ”timanställning” ska denne fortfarande
utvecklingsgarantin och delta under resterande tid.

vara

inskriven

i

jobb-

och

Det finns tydliga skillnader mellan vilken typ av aktivitet deltagare hos en kompletterande aktör
och deltagare hos Arbetsförmedlingen har haft. Detta är inte förvånande då de aktiviteter som
anordnas hos en kompletterande aktör styrs av avtalet mellan Arbetsförmedlingen och den kompletterande aktören. Aktiviteterna Kartläggning och planering och Sökt jobb med stöd av
arbetsförmedlare är betydligt vanligare hos deltagare som varit hänvisade till en kompletterande
aktör medan Praktik är betydligt vanligare hos Arbetsförmedlingen. Att deltagarna hos Arbetsförmedlingen i högre utsträckning deltar i Praktik medan deltagare hos de kompletterande
aktörerna i högre utsträckning deltar i Kartläggning och planering och Sökt jobb med stöd av
arbetsförmedlare innebär att generella jämförelser mellan de två grupperna i vissa fall kan bli
missvisande. Den observerade skillnaden kan vara ett utfall av skillnaden i aktivitetstyp snarare
än av skillnad mellan de kompletterande aktörerna och Arbetsförmedlingen. I de fall skillnader i
aktivitetstyp är av betydelse kommenteras det i den löpande texten.
Noterbart är att andelen som uppger att de inte deltagit i några aktiviteter alls är betydligt högre
bland deltagare hos Arbetsförmedlingens jämfört med deltagare som varit hos en kompletterande
aktör. Att aktivitetsnivån hos Arbetsförmedlingen är lägre kan till viss del förklaras av att det
uppstår en väntetid till aktiviteterna, detta gäller framförallt praktik där det kan finnas problem
med att ordna fram platser i tillräckligt stor omfattning. Alla de deltagare som inväntar aktivitet
finns registrerade hos Arbetsförmedlingen. Till en kompletterande aktör hänvisas deltagaren för
en begränsad tid för att delta i en på förhand bestämd aktivitet. När aktiviteten är avslutad hänvisas deltagaren tillbaka till Arbetsförmedlingen som ansvarar för att ordna fram en ny aktivitet,
exempelvis en praktikplats.
Tabell 5.4 Ungefär hur många timmar har du varit sysselsatt med aktiviteter i jobb- och
utvecklingsgarantin under förra veckan?, (inkluderar de deltagare som svarat att de deltagit i en aktivitet
under den föregående veckan), (procent)

Antal timmar
Fler än 0 och upp t.o.m. 5 timmar
Fler än 5 och upp t.o.m. 10 timmar

Totalt

Deltagare
hos AF

Deltagare
hos KA

26

20

44

7

4

16

Fler än 10 och upp t.o.m. 20 timmar

10

8

15

Fler än 20 och upp t.o.m. 39 timmar

18

20

10

40

48

16

Totalt

100

100

100

Antal observationer

772

567

205

40 timmar eller mer

32

Jämförelsen är gjord mellan individer den senaste veckan endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och individer
som under den senaste veckan deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

32 I stort sett alla individer i denna kategori har svarat att de lagt ned 40 timmar, endast ett fåtal har svarat att de lagt ned
mer än 40 timmar.
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Deltagarna har tillfrågats om hur många timmar de under den föregående veckan varit sysselsatta
i aktiviteter, givet att de deltagit i en aktivitet. Detta redovisas i tabell 5.4. För dem som deltagit i
en aktivitet under veckan var den genomsnittliga nedlagda tiden 22 timmar 33 och en relativt stor
andel har uppgivit att de varit sysselsatta under 40 timmar eller mer. Vidare analys visar att de
deltagare som deltagit i aktiviteterna Start av näringsverksamhet, Arbetspraktik/Arbetsträning
och Utbildning i genomsnitt har lagt ned flest antal timmar. Det finns skillnaderna mellan
deltagare som deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och deltagare som varit hos en
kompletterande aktör. Det är betydligt vanligare att deltagare som deltagit i Arbetsförmedlingens
egen verksamhet lagt ned 40 timmar eller mer. Detta förklaras av att deltagare hos Arbetsförmedlingen, som tidigare nämnts, i högre utsträckning är ute på praktik.
Tabell 5.5 Aktiviteten/aktiviteterna du deltog i förra veckan, hur bra eller dåligt var de anpassad till dina
behov?, (procent)

Mycket bra

Totalt

Deltagare
hos AF

Deltagare
hos KA

33

37

24

Ganska bra

45

44

50

Ganska dåligt

13

12

17

Mycket dåligt

8

7

9

Totalt

100

100

100

Antal observationer

783

583

200

Jämförelsen är gjord mellan individer den senaste veckan endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och individer
som under den senaste veckan deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

Tabell 5.6 Tycker Du att aktiviteten/aktiviteterna Du deltog i förra veckan var meningsfull/meningsfulla
och utvecklande för just Dig?, (procent)

Ja, mycket

Totalt

Deltagare
hos AF

Deltagare
hos KA

37

40

29

Ja, ganska mycket

36

34

42

Nej, bara lite

15

14

16

Nej, inte alls

12

12

13

Totalt

100

100

100

Antal observationer

797

594

203

Jämförelsen är gjord mellan individer den senaste veckan endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och individer
som under den senaste veckan deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

Aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin ska enligt förordningen vara anpassade efter
den enskildes behov. Utifrån denna skrivelse har deltagarna tillfrågats om de upplever att
aktiviteten som de deltog i under den föregående veckan var anpassade efter det egna behovet.

33 Enligt Arbetsförmedlingens register är det 90 procent av de intervjuade deltagarna som har önskemål om att arbeta
heltid. Dessa individer ska alltså vara sysselsatta i 30 timmar för att det ska motsvara förordningen. Övriga 10 procent har
önskemål om att arbeta deltid.
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Resultaten redovisas i tabell 5.5. Deltagarna har också fått frågan om de upplevde aktiviteten som
meningsfull och utvecklande, detta redovisas i tabell 5.6.
Det är en majoritet av deltagarna som upplevde att aktiviteten var mycket bra eller bra anpassad
efter det egna behovet. Det är en tredjedel som svarar att aktiviteten var mycket bra anpassad och
45 procent svarar att den var ganska bra anpassad. Det är också en majoritet som upplevde att
aktiviteten var meningsfull och utvecklande. Det är 37 procent som svarar att aktiviteten var
mycket meningsfull och utvecklande medan 36 procent svarar att den var ganska meningsfull och
utvecklande. Vid en jämförelse mellan deltagare som deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och deltagare som varit hos en kompletterande aktör är andelen positiva deltagare högre
hos Arbetsförmedlingen. Detta gäller både när deltagarna tillfrågas om aktivitetens anpassning
efter det egna behovet och när de tillfrågas om aktivitetens meningsfullhet. Vid närmare studie
visar det sig att detta är ett utslag av att deltagarna hos Arbetsföremedlingen i högre utsträckning
deltar i praktik. Arbetsförmedlingens övervikt är därmed en följd av att deltagare som är ute i
praktik i högre utsträckning är nöjd med aktiviteten.

5.4 Kontakt mellan deltagare och handledare
Under tiden i jobb- och utvecklingsgarantin har deltagaren kontakt med handledare hos Arbetsförmedlingen eller hos en kompletterande aktör. I handledarens uppgifter ingår att informera om
vad jobb- och utvecklingsgarantin innebär och att löpande upprätthålla kontakten med den
arbetssökande.
Tabell 5.7 Vad anser Du om den information Du fick av Arbetsförmedlingen om jobb- och
utvecklingsgarantin, innan Du började delta?, (procent)
Totalt
Mycket bra

21

Ganska bra

55

Ganska dålig

17

Mycket dålig

7

Totalt
Antal observationer

100
1934

Deltagarna tillfrågades om hur de upplevde den information de fick om jobb- och
utvecklingsgarantin innan de påbörjade programmet. Det är en majoritet, 76 procent, av
deltagarna som anser att den information de fick var mycket bra eller ganska bra, se tabell 5.7. 34
En viktig faktor för informationsflödet, samt även deltagarens helhetsuppfattning av
programmet, är sannolikt hur tät kontakt deltagaren har med sin handledare. Deltagarna har fått
svara på frågan om hur ofta de har kontakt med handledare via besök, telefon respektive e-post,

Fröberg och Lindqvist (2002) finner i sin studie av aktivitetsgarantin att de deltagare som skrevs in när programmet
varit igång en tid upplevde informationen som bättre än de deltagare som skrevs in när programmet var nystartat. Det
tycktes alltså vara så att informationen förbättrats under programmets gång. Några sådana skillnader återfinns inte i detta
material.

34
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resultaten redovisas i tabell 5.8. Det vanligast förekommande kontaktsättet är besök. I genomsnitt träffar deltagarna sin handledare drygt två gånger i månaden. Dessutom sker omkring en
kontakt i månaden via telefon respektive e-post.
Tabell 5.8 Hur många gånger, de senaste 30 dagarna, har Du haft kontakt med Din/Dina
handledare/arbetsförmedlare?

Totalt

Deltagare
hos AF

Deltagare
hos KA

Besök

2,1

1,7

4,0

Telefon

1,0

1,0

0,9

E-post

0,7

0,6

1,1

Totalt
Antal observationer

3,8

3,3

6,0

1814

1477

337

Jämförelsen är gjord mellan individer den senaste månaden endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och
individer som under den senaste månaden deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

Vid en jämförelse mellan individer som deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och
individer som varit hos en kompletterande aktör återfinns skillnader i huvudsak gällande besöksfrekvensen. En deltagare hos en kompletterande aktör träffar i genomsnitt sin handledare 2,3
gånger oftare under en månad jämfört med en deltagare som deltar i verksamhet i Arbetsförmedlingens egen regi. Även vad gäller e-post är kontakten något tätare mellan deltagare och
handledare hos kompletterande aktör.
Tabell 5.9 Är Din arbetsförmedlare/handledare ett bra stöd för Dig?, (procent)

Totalt

Deltagare
hos AF

Deltagare
hos KA

Mycket bra

44

44

42

Ganska bra

33

33

37

Ganska dålig

13

14

12

Mycket dålig

9

9

9

100

100

100

1685

1404

281

Totalt
Antal observationer

Jämförelsen är gjord mellan individer den senaste veckan endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och individer
som under den senaste veckan deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

Deltagarna fick därefter frågan om hur de upplevde stödet från handledaren, resultaten redovisas
i tabell 5.9. En majoritet av deltagarna ger positiva omdömen. Sammanlagt är det 77 procent som
upplever att handledaren är ett bra eller mycket bra stöd. Samtidigt svarar omkring var femte
deltagare att de upplever att handledaren är ett ganska dåligt eller mycket dåligt stöd. Det finns
inget mönster som tyder på att upplevelsen av handledarens stöd påverkas av om individen
deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet eller varit hos en kompletterande aktör. Vidare
analys visar att det inte heller finns några signifikanta skillnader beroende av deltagarens
inskrivningstid i jobb- och utvecklingsgarantin, deltagarens ålder eller vilken typ av aktivitet
deltagaren befinner sig i. Avsaknaden av skillnader mellan olika typer av deltagargrupper skulle
kunna vara en följd av att hur handledningen fungerar är starkt individberoende, dvs. att det
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beror på den enskilda handledaren och personkemin mellan handledare och deltagare snarare än
gruppspecifika egenskaper hos deltagarna.

5.5 Sökaktivitet
Ytterst syftar jobb- och utvecklingsgarantin till att hjälpa deltagarna in på arbetsmarknaden. Det
huvudsakliga ansvaret för arbetssökandet ligger hos den enskilde individen. Den arbetssökande
ska aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ersättning.
Tabell 5.10 Ungefär hur många timmar använde du förra veckan för att leta och söka efter jobb?,
(procent)

0

Totalt

Deltagare hos AF

Deltagare hos KA

16

18

6

Fler än 0 och upp t.o.m. 5 timmar

28

31

16

Fler än 5 och upp t.o.m. 10 timmar

20

20

18

Fler än 10 och upp t.o.m. 20 timmar

21

19

31

Fler än 20 och upp t.o.m. 39 timmar

11

9

22

4

4

6

100

100

100

1720

1427

293

40 timmar eller mer

35

Totalt
Antal observationer

Jämförelsen är gjord mellan individer den senaste veckan endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och individer
som under den senaste veckan deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

Deltagarna har tillfrågats om hur många timmar de lagt ned på att söka arbete under den föregående veckan, resultaten redovisas i tabell 5.10. Det är omkring två tredjedelar av de tillfrågade
som svarar att de lagt ned mindre än 10 timmar medan en tredjedel svarar att de lagt ned mer än
10 timmar. Djupare analys visar att de som deltagit i aktiviteterna Jobbsökaraktivitet med
coachning eller Kartläggning och planering i genomsnitt lagt ned flest antal timmar. Det finns
vissa skillnader mellan deltagare som deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och
deltagare som varit hos en kompletterande aktör. Andelen som inte lagt ned någon tid på att söka
jobb är högre hos Arbetsförmedlingens deltagare medan deltagarna hos de kompletterande aktörerna är överrepresenterade i de högre sökkategorierna.
Att deltagaren lagt ned tid på att leta efter ett jobb behöver inte innebära att denne funnit ett jobb
att söka. Deltagarna har tillfrågats om hur många jobb de sökt under de senaste 30 dagarna.
Resultaten redovisas i tabell 5.11. Det är 21 procent av deltagarna som svarar att de sökt mer än 10
jobb under den senaste månaden medan 16 procent svarar att de sökt mellan 6 och 10 jobb. En
knapp tredjedel av deltagarna svarar att de inte sökt några jobb alls under den senaste
månaden. 36

35 I stort sett alla individer i denna kategori har svarat att de lagt ned 40 timmar, endast ett fåtal har svarat att de lagt ned
mer än 40 timmar.
36 Arbetsförmedlingen frågar även ett urval av samtliga sökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen om hur mycket tid de
lagt ned på att söka jobb under den senaste veckan och hur många jobb de sökt under den senaste månaden. Resultaten
visar att under andra kvartalet 2009 (samma period som intervjuundersökningen med deltagarna i jobb- och
utvecklingsgarantin genomfördes) lade de sökande ned i genomsnitt 8,2 timme per vecka på att söka jobb och sökte 8,8
jobb per månad. Motsvarande siffror i intervjuundersökningen med deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin är 8,1 och
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Skillnader mellan deltagare som varit placerade hos Arbetsförmedlingen och deltagare som varit
placerade hos en kompletterande aktör motsvarar dem som återfanns på frågan om nedlagd tid
på sökaktiviteter. Andelen deltagare som inte sökt några arbeten alls är signifikant högre hos
deltagare hos Arbetsförmedlingen medan det finns en signifikant övervikt av deltagare i de högre
sökkategorierna bland deltagare som varit placerade hos en kompletterande aktör. Vidare analys
visar att andelen som inte sökt något jobb under de senaste 30 dagarna ökar ju längre deltagaren
varit inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin. Detta samband kvarstår även när man tar hänsyn
till att deltagare som varit inskrivna länge i lägre utsträckning deltar i aktiviteten
Jobbsökaraktivitet med coachning. Det finns en tydlig koppling mellan vilket län deltagaren är
bosatt i och antal sökta jobb. Deltagare i Stockholm- och Malmöregionen söker fler jobb än i
Norrlandslänen. Deltagarna i Stockholms- och Malmöregionen lägger också ned fler timmar på
att leta och söka efter jobb. Detta kan förklaras av att det finns betydligt fler jobb att söka i
storstadsregionerna. En annan tänkbar förklaring är att deltagarna i storstadslänen är mer
motiverade. Detta motsägs dock av att inga skillnader mellan länen observerades när deltagarna
tidigare i undersökningen tillfrågades om sin motivation att delta i jobb- och utvecklingsgarantin.
Tabell 5.11 Hur många jobb har Du sökt de senaste 30 dagarna?, (procent)
Totalt

Deltagare hos AF

Deltagare hos KA

0 jobb

28

31

14

1 jobb

7

8

5

2 till 5 jobb

29

29

30

6 till 10 jobb

16

15

19

Mer än 10 jobb

21

18

32

100

100

100

1789

1462

327

Totalt
Antal observationer

Jämförelsen är gjord mellan individer den senaste månaden endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och
individer som under den senaste månaden deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

De personer som svarat att de inte sökt några jobb alls under den gångna månaden har tillfrågats
om anledningen till detta, resultaten redovisas i tabell 5.12. Det är 34 procent av de tillfrågade
som svarar att anledningen är att det inte funnits några jobb att söka, medan 17 procent svarar att
det inte funnits några jobb att söka inom det egna yrkesområdet. Sammanlagt 11 procent svarar
att de fått arbete eller börjat studera och därför inte sökt efter nytt arbete. 29 procent svarar att
det finns andra orsaker till varför de inte sökt arbete och har då fritt fått berätta om varför. Det är
vitt skilda orsaker som anges men vanligt förekommande är att man är på praktik som man
tror/vet kommer leda till jobb eller personliga angelägenheter.
Deltagare som är placerade i verksamhet hos en kompletterande aktör svarar i större utsträckning
att anledningen är att det inte finns något passande arbete att söka. En tänkbar förklaring är att
gruppen som placeras i verksamhet hos kompletterande aktör står längre ifrån arbetsmarknaden
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jämfört med gruppen som placeras i Arbetsförmedlingens egen verksamhet. 37 En annan möjlig
förklaring är att de kompletterande aktörerna lyckats sämre än Arbetsförmedlingen med att vidga
deltagarnas sökandeperspektiv.
Tabell 5.12 Vad är orsaken till att Du inte sökt något arbete de senaste 30 dagarna?, (procent)

Har börjat arbeta/ska börja arbeta
Har börjat studera/ska börja studera

Totalt

Deltagare hos
AF

Deltagare hos
KA

11

12

7

3

3

2

Finns inga jobb

34

33

44

Finns inga jobb som motsvarar mitt yrke/min utbildning

17

16

28

5

5

0

29

30

19

Totalt

100

100

100

Antal observationer

467

424

43

Var sjukskriven, sjukledig, föräldraledig
Annan anledning

Jämförelsen är gjord mellan individer den senaste månaden endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och
individer som under den senaste månaden deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

En viktig del av jobb- och utvecklingsgarantin är att stärka de arbetssökandes självförtroende och
motivation till att aktivt söka efter nya jobb. Deltagarna har tillfrågats om hur deras motivation
att söka arbete påverkats av programmet, resultaten redovisas i tabell 5.13. En majoritet av de
tillfrågade svarar att deras motivation inte påverkats. Samtidigt svarar 27 procent att programmet
har haft en positiv inverkan på motivationen. 38
Tabell 5.13 Har Ditt deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin gjort Dig mer eller mindre motiverad att
aktivt söka arbete eller är det samma som förut?, (procent)

Mycket mer

Totalt

Deltagare hos AF

Deltagare hos KA

11

10

15

Lite mer

16

14

22

Samma som förut

68

71

59

3

3

4

Lite mindre
Mycket mindre
Totalt
Antal observationer

1

1

1

100

100

100

1854

1331

523

Jämförelsen är gjord mellan individer som endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet under tiden i jobb- och
utvecklingsgarantin och individer som någon gång deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

De deltagare som någon gång under jobb- och utvecklingsgarantin tiden varit placerad hos en
kompletterande aktör svarar i högre utsträckning att deras motivation att söka arbete påverkats

37 I en rapport från Riksrevisionen har man genomfört intervjuer med handläggare hos Arbetsförmedlingen. En av
slutsatserna från dessa intervjuer är att deltagare som ligger nära till att få ett jobb inte hänvisas till en kompletterande
aktör. Se Riksrevisionen (2009).
38Fröberg och Lindqvist (2002) finner i sin studie av aktivitetsgarantin att sammanlagt 22 procent som svarar att de blivit
mer motiverade att söka jobb under tiden i aktivitetsgarantin.
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positivt. Det kan finnas flera förklaringar till detta mönster. Tiden hos den kompletterande aktören kan vara det som gjort att dessa individers motivation ökat. Men det kan också vara så att det
faktum att deltagarna fått möjligheten att delta i två olika verksamheter, omväxlingen, är det som
gör att deras motivation ökat. Ytterligare en möjlig förklaring är att det finns en selektion i vilka
deltagare som hänvisas till en kompletterande aktör och att de som hänvisats till en kompletterande aktör varit mer mottagliga för de insatser som erbjuds inom programmet.
Ett sätt att vidga basen för möjliga arbeten är vidareutbildning. Deltagarna har därför även tillfrågats om hur tiden i jobb- och utvecklingsgarantin påverkat deras studiemotivation, resultaten
redovisas i tabell 5.14. Det är en knapp femtedel av deltagarna som svarar att jobb- och
utvecklingsgarantin gjort dem mer motiverade än tidigare att börja studera för att få arbete.
Samtidigt svarar 72 procent att programmet inte haft någon inverkan på studiemotivationen. Det
är 8 procent som svarar att jobb- och utvecklingsgarantin haft en negativ inverkan på deras lust
till vidareutbildning. Det tycks inte finnas några större skillnader mellan deltagare som endast
deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och deltagare som varit hänvisade till en kompletterande aktör.
Tabell 5.14 Har Ditt deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin gjort Dig mer eller mindre motiverad till
att börja studera en längre utbildning, det vill säga minst ett års heltidsstudier, för att få ett arbete?, (ej
ställd till dem äldre än 55), (procent)
Totalt
Mycket mer

Deltagare hos AF

Deltagare hos KA

8

8

8

Lite mer

11

10

13

Samma som förut

72

73

69

Lite mindre

6

6

8

Mycket mindre

2

3

2

100

100

100

1492

1065

427

Totalt
Antal observationer

Jämförelsen är gjord mellan individer som endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet under tiden i jobb- och
utvecklingsgarantin och individer som någon gång deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

5.6 Deltagarnas bedömning av jobb- och utvecklingsgarantin
Ytterst syftar jobb- och utvecklingsgarantin till att hjälpa deltagarna ut i arbete. Som nämns i
inledningen är frågan om programmet leder till att deltagarna kommer snabbare in på arbetsmarknaden än vad de annars skulle ha gjort ytterst relevant. Problemet med att hitta en lämplig
jämförelsegrupp gör det svårt att utvärdera programmets individeffekter. Här har deltagarna
själva fått svara på om de anser att tiden i jobb- och utvecklingsgarantin påverkat chansen att få
ett arbete, resultaten redovisas i tabell 5.15. Det är 43 procent av deltagarna som anser att jobboch utvecklingsgarantin ökat deras chanser att få ett jobb. 49 procent svarar att de inte anser att
programmet påverkat chanserna till jobb medan 8 procent svarar att programmet till och med
minskat möjligheterna att få ett jobb. 39

Fröberg och Lindqvist (2002) finner i studien av aktivitetsgarantin att det är 31 procent som anser att aktivitetsgarantin
ökat chanserna till jobb.

39
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Tabell 5.15 Tror Du att Ditt deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat, inte påverkat eller
minskat Dina chanser att få ett jobb?, (procent)
Totalt

Deltagare hos AF

Deltagare hos KA

Ökat

43

41

49

Inte påverkat

49

51

44

Minskat
Totalt
Antal observationer

8

8

7

100

100

100

1577

1228

484

Jämförelsen är gjord mellan individer som endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet under tiden i jobb- och
utvecklingsgarantin och individer som någon gång deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

Bland de deltagare som någon gång under tiden i jobb- och utvecklingsgarantin hos en kompletterande aktör är andelen som anser att programmet påverkat deras jobbchanser positivt högre än
bland deltagare som endast deltagit i verksamhet i Arbetsförmedlingens egen regi. Detta skulle
kunna förklaras av att kompletterande aktörer lyckats bättre med att föra deltagarna närmare
arbetsmarknaden. Men det skulle också kunna vara en följd av att de kompletterande aktörerna
fått en annan typ av deltagare att arbeta med.
Tabell 5.16 Hur nöjd är Du med jobb- och utvecklingsgarantin som helhet?, (procent)
Totalt

Deltagare hos AF

Deltagare hos KA

Mycket nöjd

22

22

21

Ganska nöjd

56

56

56

Ganska missnöjd

15

15

17

Mycket missnöjd
Totalt
Antal observationer

7

7

7

100

100

100

1882

1351

531

Jämförelsen är gjord mellan individer som endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet under tiden i jobb- och
utvecklingsgarantin och individer som någon gång deltagit i verksamhet hos en kompletterande aktör.

Avslutningsvis tillfrågades deltagarna om sitt helhetsintryck av jobb- och utvecklingsgarantin,
resultaten redovisas i tabell 5.16. Det är sammanlagt 78 procent av de tillfrågade som har ett
övervägande positivt intryck av programmet medan 22 procent har ett övervägande negativt
intryck. Det finns inga signifikanta skillnader mellan deltagare som någon gång under tiden i
jobb- och utvecklingsgarantin varit hänvisade till en kompletterande aktör och deltagare som
endast deltagit i Arbetsförmedlingens egen verksamhet. 40

6. Slutsatser
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program som riktar sig till dem som
stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Verksamheten är också en viktig del i Arbetsförmedlingens uppdrag att prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att hjälpa deltagarna att fortare komma in på

40 Fröberg och Lindqvist (2002) finner i studien av aktivitetsgarantin att det är det 22 procent som säger sig vara mycket
nöjd med aktivitetsgarantin och 51 procent som säger sig vara ganska nöjd.
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arbetsmarknaden än vad som annars skulle vara fallet. På grund av svårigheter med att finna en
kontrollgrupp är det svårt att mäta individeffekterna av programmet. Denna studie syftar till att
fånga deltagarnas egen bild av programmet och inte programmets individeffekter.
Drygt 70 procent av deltagarna som svarar att de skulle välja att delta i jobb- och
utvecklingsgarantin även om det inte var nödvändigt för att få uppbära ersättning. Det är 22
procent av deltagarna som svarar att de är mycket nöjda med innehållet i programmet och 56
procent som svarar att de är ganska nöjda. En majoritet av deltagarna svarar att de upplever sin
handläggare som ett bra stöd och i genomsnitt har deltagarna kontakt med handläggaren knappa
fyra gånger i månaden. Av de deltagare som deltagit i aktiviteter inom programmet svarar en
majoritet att de upplever aktiviteten som meningsfull och väl anpassad efter det egna behovet.
Resultaten visar också att det är knappt hälften av deltagarna som anser att tiden i jobb- och
utvecklingsgarantin inneburit att deras chanser att hitta ett arbete ökat. Det är naturligtvis positivt att dessa deltagare upplever att de blivit hjälpta av programmet, men frågan bör också ställas
varför en majoritet av deltagarna inte upplever att tiden i programmet hjälpt dem närmare
arbetsmarknaden.
En viktig del av förklaringen till att en så stor andel av deltagarna inte upplever att de blivit
hjälpta av programmet skulle kunna vara att många av deltagarna svarar att de inte deltagit i
någon aktivitet inom programmet veckan närmast före intervjutillfället. Att deltagare svarar att
de inte deltagit i någon aktivitet under en given vecka skulle till viss del kunna förklaras av att det
uppstår glapp mellan att en aktivitet avslutas och en annan påbörjas. Att drygt hälften av
deltagarna svarar att de inte deltagit i någon aktivitet är dock att betrakta som en hög andel. Vid
en jämförelse med Arbetsförmedlingens register visar det sig att det framförallt är deltagare registrerade på aktiviteterna Jobbsökaraktivitet med coachning och Kartläggning och planering
som svarar att de inte tagit del av några aktiviteter under veckan. Deltagare som varit ute på
arbetsplatsförlagda aktiviteter svarar i högre utsträckning att de varit aktiverade. Dessa deltagare
upplever också i högre utsträckning att aktiviteterna varit meningsfulla och anpassade efter det
egna behovet. Sammantaget kan konstateras att de deltagare som deltagit i en arbetsplatsförlagd
aktivitet tycks uppleva det som en meningsfull insats men Arbetsförmedlingen erbjuder inte
insatsen i tillräcklig omfattning; enligt förordningen ska alla deltagare som befinner sig i Fas 2 av
jobb- och utvecklingsgarantin erbjudas arbetsplatsförlagda aktiviteter. En möjlig förklaring till
detta är att det varit problematiskt att ordna praktikplatser till alla deltagarna inom Fas 2. I brist
på praktikplatser hamnar då deltagarna i Fas 2 i ett glapp mellan aktiviteterna eller skrivs in i
någon av de aktiviteterna som enligt förordningen främst ska erbjudas under Fas 1. En annan del
av förklaringen är att vissa av de deltagare som svarar att de inte deltagit i någon aktivitet veckan
före intervjutillfället istället arbetat. Det kan tyckas motsägelsefullt att deltagare inom jobb- och
utvecklingsgarantin arbetat men så länge det handlar om anställningar som inte motsvarar hela
arbetsutbudet kvarstår personen i programmet. Det kan exempelvis handla om personer som haft
”timanställning” under en given vecka och därför inte haft möjlighet att delta i aktiviteter.
Vissa skillnader återfinns mellan deltagare som deltagit i verksamhet i Arbetsförmedlingens regi
och deltagare som varit hänvisade till en kompletterande aktör. De mest framträdande är att del-
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tagare som varit hänvisade till en kompletterande aktör har en högre aktivitetsgrad, sökt fler
arbeten och har en tätare kontakt med sin handledare jämfört med deltagare som befunnit sig i
Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Vad dessa skillnader beror på kan inte besvaras i studien,
det finns dock flera tänkbara förklaringar. En tänkbar förklaring är att de kompletterande aktörerna använt sig av andra arbetsmetoder än Arbetsförmedlingen men skillnaderna skulle också
kunna orsakas av selektion bland vilka deltagare som hänvisas till en kompletterande aktör. En
annan tänkbar förklaring är att de kompletterande aktörerna haft möjlighet att lägga ned mer
resurser per sökande jämfört med Arbetsförmedlingen samt att det huvudsakliga ansvaret för att
ordna fram praktikplatser ligger på Arbetsförmedlingen. Orsaken till vad de observerade skillnaderna beror på bör studeras närmare. Detta är särskilt viktigt då ett av huvudsyftena med att
införa kompletterande aktörer var att Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna
skulle ha ett utbyte av arbetsmetoder.
Deltagarnas bild av jobb- och utvecklingsgarantin är mångfacetterad. Många deltagare upplever
tiden i garantin som meningsfull och skulle välja att delta även i det fall det inte vore nödvändigt
för rätten att uppbära ersättning. Men det är också en hög andel av deltagarna som svarar att de
inte anser att tiden i jobb- och utvecklingsgarantin ökat chansen att få ett arbete. Den största
förbättringspotentialen ligger här sannolikt hos de deltagare som svarar att de inte deltagit i
någon aktivitet veckan närmast före intervjutillfället. Arbetsförmedlingen bedriver idag ett aktivt
arbete för att förbättra kvaliteten på aktiviteterna inom programmet. I januari 2010 påbörjades
ett landsomfattande utvecklingsarbete med syfte att förbättra resultat och kvalitet. Ett urval av
Arbetsförmedlingar från norr till söder inleder detta arbete som efterhand utvidgas till att omfatta
samtliga Arbetsförmedlingar. Fem huvudområden inom jobb- och utvecklingsgarantin har identifierats varav ett område fokuserar på att höja kvaliteten genom en högre andel arbetsplatsförlagda aktiviteter. Därigenom förväntas en betydligt högre andel av deltagarna faktiskt ta del av
aktiviteterna, uppleva det som mera meningsfullt, komma närmare jobbliknande miljöer och fler
övergå till arbete.
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8. Appendix
8.1 Betalningsmodell för kompletterande aktör vid speciella fall
I avsnitt 2.2.4 redovisas betalningsmodellerna till de kompletterande aktörerna som bygger på att
deltagaren får en anställning under placeringstiden. Det finns emellertid även betalningsmodeller
utarbetade för en rad andra utfall under placeringstiden. Dessa redovisas i tabell 8.1.
Tabell 8.1 Betalningsmodell vid speciella fall
Tjänst

Avtalsperiod

Deltidsanställning

Reguljär utbildning

Aktiviteter inom
jobb- och
utvecklingsgaran
tin

2008-04-012009-12-31

Utbetalning 1: 30 %
Utbetalning 2: 10 %
Utbetalning 3: 40 % om anställningen
övergår till en heltidsanställning inom sex
månader.
(Subventionerad deltidsanställning
berättigar ej till utbetalning 2 och 3.)

Utbetalning 1: 30 %
Utbetalning 2: 20 %
Utbetalning 3: 40 % om
utbildningen övergår till
heltidsanställning inom sex
månader)

Aktiviteter inom
jobb- och
utvecklingsgaran
tin för utrikes
födda

2008-04-012009-12-31

Utbetalning 1: 50 %
Utbetalning 2: 10 %
Utbetalning 3: 25 % om anställningen
övergår till en heltidsanställning inom sex
månader.
(Subventionerad deltidsanställning
berättigar ej till utbetalning 2 och 3.)

Utbetalning 1: 30 %
Utbetalning 2: 20 %
Utbetalning3: 40 % om
utbildningen övergår till
heltidsanställning inom sex
månader)

Aktiviteter inom
jobb- och
utvecklingsgaran
tin

2009-04-012010-12-31

Om deltidsanställningen omfattar minst
50 % av en heltidsanställning med en
varaktighet på minst tremånader:
Utbetalning 1: 45 %
Utbetalning 2: 10 %
Utbetalning 3: 25 % om anställningen
övergår till en heltidsanställning inom sex
månader med en varaktighet på minst tre
månader.

Likställd med heltidsanställning

Tabell 8.1 forts. Betalningsmodell vid speciella fall

Tjänst

Avtalsperiod

Subventionerad anställning
(särskilt anställningsstöd)

Start av egen verksamhet

Aktiviteter inom jobboch utvecklingsgarantin

2008-04-012009-12-31

Utbetalning 1: 30 %
Utbetalning 2: 20 %
Utbetalning 3: 20 %

Motsvarar anställning om deltagaren
bedöms ha möjlighet till egen
försörjning.

Aktiviteter inom jobboch utvecklingsgarantin
för utrikes födda

2008-04-012009-12-31

Utbetalning 1: 50 %
Utbetalning 2: 10 %
Utbetalning 3: 10 %

Motsvarar anställning om deltagaren
bedöms ha möjlighet till egen
försörjning.

Aktiviteter inom jobboch utvecklingsgarantin

2009-04-012010-12-31

Utbetalning 1: 45 %
Utbetalning 2: 10 %
Utbetalning 3: 15 %

Motsvarar anställning om deltagaren
bedöms ha möjlighet till egen
försörjning och under förutsättningen
att verksamheten pågår i minst tre
månader.
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Tabell 8.1 forts. Betalningsmodell vid speciella fall
Tjänst

Avtalsperiod

Nystartsjobb

Anställning i aktörens egna företag/koncern

Aktiviteter inom jobboch utvecklingsgarantin

2008-04-012009-12-31

Full ersättning

Berättigar ej till ersättning i steg 2 och 3 såvida
deltagaren inte går vidare till anställning hos
annan arbetsgivare inom sex månader med en
varaktighet på minst tre månader.

Aktiviteter inom jobboch utvecklingsgarantin
för utrikes födda

2008-04-012009-12-31

Full ersättning

Berättigar ej till ersättning i steg 2 och 3 såvida
deltagaren inte går vidare till anställning hos
annan arbetsgivare inom sex månader med en
varaktighet på minst tre månader.

Aktiviteter inom jobboch utvecklingsgarantin

2009-04-012010-12-31

Full ersättning

Berättigar ej till ersättning i steg 2 och 3 såvida
deltagaren inte går vidare till anställning hos
annan arbetsgivare inom tre månader med en
varaktighet på minst tre månader.

8.2 Bortfallsanalys
I tabell 8.2 redovisas skillnader i observerbara karakteristika mellan personer i urvalet som
besvarade enkäten, respektive inte besvarade enkäten. Resultaten visar att det finns vissa signifikanta skillnader mellan de båda grupperna. De som inte besvarat enkäten är i genomsnitt något
yngre än de som besvarat enkäten. Dessutom har män i större utsträckning valt att inte besvara
enkäten. Slutligen finns det även en överrepresentation av personer med annat födelseland än
Sverige i bortfallet.
Tabell 8.2 Deltagarna i Jobb- och utvecklingsgarantin, Medelvärde (standardavvikelse)
Svarande

Bortfall

Skillnad

Genomsnittlig ålder

49 (0,25)

47 (0,37)

2 ***

Andel kvinnor

53 (0,01)

46 (0,02)

7 ***

Andel med annat födelseland än Sverige

6 (0,01)

10 (0,01)

-4 ***

Andel med högst grundskoleutbildning

13 (0,01)

14 (0,01)

-1

Andel med högst gymnasieutbildning

14 (0,01)

13 (0,01)

1

Andel med eftergymnasial utbildning
Andel med funktionshinder
Antal observationer

6 (0,01)

6 (0,01)

0

14 (0,01)

12 (0,01)

2

2075

893

*** Statistiskt signifikant på 1 % nivå ** Statistiskt signifikant på 5 % nivå * Statistiskt signifikant på 10 % nivå

8.3 Karakteristiska för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin
I avsnitt 4.1 redovisas hur deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin skiljer sig från övriga
inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Analysen baseras på ett datamaterial omfattande samtliga
inskrivna vid Arbetsförmedlingen i december 2009. Då det kan ha skett förändringar över tid i
sammansättningen av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin har även datamaterial
omfattande samtliga inskrivna i december 2008 samt december 2007 analyserats. Detta redovisas i tabell 8.3.
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Tabell 8.3 Deltagarna i Jobb- och utvecklingsgarantin, december 2007 och december 2008
JOB
08
Genomsnittligt antal inskrivningsdagar i
den nuvarande inskrivningsperioden

Övriga
08

JOB
07

Övriga
07

1704

904

1576

975

Andel kvinnor

51

49

49

52

Andel med annat födelseland än Sverige

29

27

27

27

Andel med funktionshinder

31

25

29

25

16 – 24 år

2

19

2

16

25 – 34 år

14

23

15

23

35– 44 år

23

24

23

24

45 – 55 år

27

20

26

18

55 – 64 år

34

16

34

17

Ålder

Utbildningsnivå
Andel med högst grundskoleutbildning

32

29

31

30

Andel med högst gymnasieutbildning

45

49

45

48

Andel med eftergymnasial utbildning

23

22

24

22

8.4 Enkät
Fråga 1 a:
Enligt våra uppgifter var du under förra veckan inskriven på Arbetsförmedlingen och deltog i jobb och
utvecklingsgarantin, stämmer det?
Ja

Gå till Fråga 2 a)

Nej

Gå till Fråga 1 b)

Fråga 1 b: Om nej,
Ange ett alternativ
Jag har fått ett arbete med/utan stöd

Gå till Fråga 13

Jag har börjat studera 1)

Gå till Fråga 13

Jag var sjukskriven / sjukledig / föräldraledig Gå till Fråga 10
Jag var arbetslös
Annat, Vad…………………………….
1) Gäller utbildningar utan stöd/bidrag från Af

Gå till Fråga 9 a
Gå till Fråga 13

Fråga 2 a:
Vem ansvarade för Ditt deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin förra veckan, var det Arbetsförmedlingen eller en
kompletterande aktör (dvs. en annan aktör än Arbetsförmedlingen)?
Arbetsförmedlingen
Kompletterande aktör
Vet ej
Fråga 2 b:
Inom jobb- och utvecklingsgarantin finns olika typer av aktiviteter. Vad gjorde Du förra veckan?:
Flera alternativ är möjliga.
Har du …
- haft kartläggnings- och planeringssamtal
(Med din arbetsförmedlare/handledare för att se vad
som ska göras inom jobb- och utvecklingsgarantin framöver.)
- sökt jobb, med stöd av arbetsförmedlare/handledare.
(dvs jobbsökaraktiviteter, individuellt eller i grupp,
ex CV-skrivning)
- haft kontakt med en specialist på Arbetsförmedlingen.
(ex en sjukgymnast, arbetsterapeut, arbetspsykolog)

Ja
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- varit på praktik hos en arbetsgivare.
(detta innefattar praktik/arbetsträning/förstärkt arbetsträning
samt förstärkt arbetsträning med fördjupad bedömning.
För den sökande benämns detta oftast som enbart praktik.)
- gått en utbildning.
(ex a-utbildning, eller andra utbildningar med bidrag)
- fått bidrag för att starta eget företag.
- gjort något annat (ej sökt jobb själv, utan stöd)
Vad?.............................................
Ingen aktivitet, sökt jobb själv utan stöd.
Kan ej kombineras med andra alternativ, sökt jobb själv
utan stöd ingår i alla aktiviteter.
Fråga 3:
I hur många timmar har Du under den föregående veckan varit sysselsatt i aktiviteten/aktiviteterna?
_________
Ange antal timmar:
Fråga 4:
Tycker Du att aktiviteten/aktiviteterna Du deltog i förra veckan var meningsfull/meningsfulla och utvecklande för just
Dig?
Ja mycket
Ja ganska mycket
Nej, bara lite
Inte alls
Fråga 5:
Aktiviteten/aktiviteterna du deltog i förra veckan, hur bra eller dåligt var de anpassad till Dina behov?
Mycket bra
Ganska Bra
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Fråga 6:
Om deltagandet i jobb- och utvecklingsgarantin inte var kopplat till Din försörjning, skulle Du då välja att delta?
Ja
Nej
Fråga 7:
Hur många gånger, de senaste 30 dagarna, har Du haft kontakt med Din/Dina handledare/arbetsförmedlare?
Besök………… gånger
Telefon………. gånger
E-post…………gånger
Fråga 8:
Är Din arbetsförmedlare/handledare ett bra stöd för Dig?
Ja mycket
Ja ganska mycket
Nej, bara lite
Inte alls
Fråga 9 a:
Ungefär hur många timmar använde Du förra veckan för att leta och söka jobb?
Skriv antalet timmar:

____

Gå till fråga 9 b

Fråga 9 b:
Hur många jobb har Du sökt under de senaste 30 dagarna?
Skriv antalet jobb: ……………………

Gå till fråga 10

Om 0 / inte sökt något jobb

Gå till fråga 9c
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Fråga 9 c: Om noll sökta jobb senaste 30 dagarna.
Vad är orsaken till att Du inte sökt något arbete de senaste 30 dagarna?
Ange ett alternativ (huvudorsaken).
Har börjat arbeta/ska börja arbeta
Har börjat studera/ska börja studera
Finns inga jobb.
Finns inga jobb som motsvarar Mitt yrke/Min utbildning
Var sjukskriven, sjukledig, föräldraledig
Annan anledning? Vilken………………
Fråga 10:
Har Ditt deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin gjort Dig mer eller mindre motiverad att aktivt söka arbete eller är det
samma som förut?
Mycket mer
Lite mer
Samma som förut
Lite mindre
Mycket mindre
Fråga 11:
Har Ditt deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin gjort Dig mer eller mindre motiverad till att börja studera en längre
utbildning, det vill säga minst ett års heltidsstudier, för att få ett arbete?
Frågan ställs ej till de som är äldre än 55 år, född -53 eller tidigare, kryssa i alternativet Ej Aktuellt för dessa.
Mycket mer
Lite mer
Samma som förut
Lite mindre
Mycket mindre
Ej aktuellt (född 1953 eller tidigare)
Fråga 12:
Tror Du att Ditt deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat, inte påverkat eller minskat Dina chanser att få ett
jobb?
Ökat
Inte påverkat
Minskat
Fråga 13:
Vad anser Du om den information Du fick om jobb- och utvecklingsgarantin, av Arbetsförmedlingen, innan Du började
delta?
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dålig
Mycket dålig
Fråga 14:
Hur nöjd är Du med jobb- och utvecklingsgarantin som helhet?
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd
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